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Koalicija za preiskavo pregona Falun Gonga na Kitajskem

Peticija " Milijon podpisov" 2008
Globalna iniciativa za ustavitev pregona Falun Gong-a pred začetkom Olimpijskih iger v Pekingu
Spoštovani,
Seznanjen -a sem, da je Falun Gong (poznan tudi pod imenom Falun Dafa) duhovna kultivacijska praksa, ki
izhaja iz Kitajske in uči ljudi kultivacije po principih Resnicoljubnosti, Dobrodušnosti in Tolerance ter je
prisotna v več kot 80 državah sveta. V skladu s tem imam zelo dobro mišljenje o Falun Gong-u.
Prav tako sem seznanjen -a, da so od julija leta 1999, nekateri vodje državne partije v Pekingu, na čelu s
tedanjim predsednikom Jiang Zemin-om, začeli brutalno preganjati Falun Gong po vsej Kitajski in da so
tisoče praktikantov, ki se niso hoteli odreči svojih prepričanj, mučili do smrti. Na desetine milijonom
Kitajcev, so bile odvzete osnovne človeške pravice do svobode zaradi prakticiranja Falun Gonga. Zaradi
takega pregona sem šokiran -a in užaloščen -a.
Človeške pravice so univerzalne in neotujive - spoštovanje teh načel pa je sestavni del moderne tradicije
Olimpijskih iger. Nesprejemljivo je, da kitajski komunistični režim, v času priprav na Olimpijske igre 2008,
kot domačin, nadaljuje s pregonom praktikantov Falun Gonga in s tem krši mednarodne sporazume o
ljudskih pravicah.
Zaradi tega apeliram da:
1. Kitajski komunistični režim takoj preneha s preganjanjem Falun Gong-a.
2. Vlada RS, Olimpijski odbor in organizacije za človeške pravice naj pozovejo vlado v Pekingu, da
prekine s pregonom Falun Gong-a.
3. CIPFG lahko preda to peticijo, oziroma kopijo te peticije raznim vladam, parlamentom,
mednarodnemu Olimpijskemu odboru, Združenim narodom in drugim mednarodnim organizacijam
za človeške pravice, da čimprej sprejmejo določene ukrepe, ki bodo pripomogli vrniti človeške
pravice in dostojanstvo kitajskim praktikantom Falun Gong-a pred začetkom Olimpijskih iger 2008.
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