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Çin’deki Falun Gong Zulmünü Araştırma Koalisyonu
2008 “Milyonlarca İmza” Dilekçesi
2008 Olimpiyat Oyunlarından Önce Pekin’in Falun Gong’a Zulmünü Durdurmak için Küresel Çaba
Sayın İlgilinin Dikkatine:
Falun Gong’un (aynı zamanda Falun Dafa olarak da adlandırılan) Çin’de başlayan ve insanlara iyi bir sağlık ve iyi bir
karakter geliştirmeleri için kendilerini Doğruluk – Şefkat – Hoşgörü prensipleri doğrultusunda nasıl geliştireceklerini
öğreten ruhsal bir kendini geliştirme uygulaması olduğunu ve dünya çapında 80’nin üzerinde ülkeye yayıldığını
biliyorum. Bunun sonucunda Falun Gong hakkında iyi bir izlenime sahibim.
Aynı zamanda 1999 Temmuz ayından beri, eski başkan Jiang Zemin tarafından öncülük edilen Pekin’deki parti
yönetiminin bazı liderlerinin, Çin çapında Falun Gong üzerinde vahşi bir yıkım yürüttüklerini ve inançlarından
vazgeçmek istemeyen binlerce Falun Gong uygulayıcısının öldüresiye işkence gördüğünün de farkındayım. On
milyonlarca Çin vatandaşı Falun Gong uyguladıkları için temel insan haklarından ve inanç özgürlüklerinden mahrum
bırakılmıştır. Ben bu zulüm ile ilgili olarak hem şok olmuş durumdayım hem de büyük bir üzüntü içindeyim.
İnsan hakları evrenseldir ve ayrım yapılamaz; onlara karşı saygı Olimpiyat Oyunlarının modern geleneklerinden önce
gelir. Bu yüzden Çin hükümetinin, 2008 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yaparken dahi, Falun Gong uygulayıcılarına
zulüm etmeye devam etmesi ve Çin’in kendisi tarafından imzalanmış olan uluslar arası insan hakları anlaşmasını ihlal
etmesi kabul edilemezdir.
Bütün bunlardan dolayı aşağıdaki çağrılarda bulunmaktayım:
1. Çin Hükümeti Falun Gong zulmüne bir an önce son vermelidir.
2. Benim kendi ulusal hükümetim, meclisim, Olimpiyat Komitem ve insan hakları kuruluşlarım Pekin’deki
otoriteleri Falun Gong’a yapılan zulmü durdurmaya çağırmalıdır.
3. CIPFG bu imza dilekçesini, Çin’deki Falun Gong uygulayıcılarının insan haklarını ve onurlarını 2008 Olimpiyat
Oyunlarının açılışından önce kazanmalarına yardım etmek üzere çeşitli hükümetlere, parlamentolara, uluslar
arası Olimpiyat Komitelerine, Birleşmiş Milletlere ve diğer uluslar arası insan hakları organizasyonlarına, bir an
önce harekete geçmelerini sağlamak için sunabilir veya kopyalayabilir.
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