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Coaliţia pentru Investigarea Persecuţiei împotriva Falun Gong în China

Petiţia “Milioane de Semnături”, 2008
Eforturile internaţionale pentru oprirea persecuţiei conduse de regimul de la Beijing împotriva Falun
Gong, înaintea începerii Jocurilor Olimpice din 2008
În atenţia celor interesaţi
Îmi este cunoscut că Falun Gong (cunoscut şi sub numele de Falun Dafa) este o practică spirituală din
China care îi învaţă pe oameni să se cultive prin respectarea principiilor Adevăr-Bunătate-Toleranţă,
ajungând astfel la o sănătate mai bună şi la ridicarea caracterului moral, şi că s-a răspândit în peste 80 de
ţări din întreaga lume; drept rezultat am o impresie bună despre Falun Gong.
Cunosc de asemenea faptul că începând cu iulie 1999, unii lideri de Partid de la Beijing, conduşi de către
fostul preşedinte Jiang Zemin, au lansat o persecuţiei brutală împotriva Falun Gong în întreaga China şi că
mii de practicanţi Falun Gong care au refuzat să renunţe la credinţa lor au fost ucişi prin tortură. Drept
urmare, zeci de milioane de chinezi au fost privaţi de cele mai elementare drepturi de care ar trebui să se
bucure o fiinţă umană şi de libertatea de credinţă deoarece practică Falun Gong. Sunt şocat şi mâhnit de
această persecuţie.
Drepturile omului au caracter universal şi nediscriminatoriu; respectarea lor este parte integrantă din tradiţia
modernă a Jocurilor Olimpice. Este inacceptabil ca guvernul Chinei, chiar în timp ce se pregăteşte să
găzduiască Jocurile Olimpice din 2008, să continue persecuţia împotriva celor care practică Falun Gong,
violând acordurile internaţionale referitoare la drepturile omului la care este parte.
De aceea fac următoarele apeluri:
1.
2.
3.

Guvernul Chinei trebuie să pună capăt imediat persecuţiei împotriva Falun Gong.
Guvernul ţării mele, Parlamentul, Comitetul Olimpic şi organizaţiile ce apără drepturile omului să
facă apel către autorităţile din Beijing pentru oprirea persecuţiei împotriva Falun Gong.
Coaliţia pentru Investigarea Persecuţiei împotriva Falun Gong în China să înmâneze această petiţie
sau o copie a acesteia diverselor guverne, parlamentelor, Comitetului Olimpic Internaţional,
Naţiunilor Unite şi altor organizaţii internaţionale de drepturile omului, pentru a le impulsiona să ia
măsuri imediate, în vederea ajutării practicanţilor Falun Gong din China să-şi redobândească
drepturile umane şi demnitatea, până la începerea Jocurilor Olimpice din 2008.

4.
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