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2008 - Αίτηση «εκατοµµυρίων υπογραφών».
Παγκόσµια προσπάθεια να σταµατηθεί η δίωξη του Πεκίνου ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ πριν
από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2008.
Για κάθε νόµιµη χρήση.
Ξέρω ότι το Φάλουν Γκονγκ (ή Φάλουν Ντάφα) είναι µια πνευµατική άσκηση καλλιέργειας που ξεκίνησε στην
Κίνα, η οποία διδάσκει τους ανθρώπους να ζουν σύµφωνα µε τις αρχές της Αλήθειας, της Καλοσύνης και της
Ανεκτικότητας ώστε να αναπτύξουν καλή υγεία και χαρακτήρα, και ότι έχει διαδοθεί σε πάνω από 80 χώρες σε
όλο τον κόσµο. Κατά συνέπεια, έχω µια καλή εντύπωση για το Φάλουν Γκονγκ.
Γνωρίζω επίσης ότι από τον Ιούλιο του 1999, µερικοί ηγέτες του κοµµατικού κράτους στο Πεκίνο, µε
επικεφαλής τον τότε Πρόεδρο Τζιανγκ Ζεµίν, ξεκίνησαν µια βάναυση δίωξη ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ σε
ολόκληρη την Κίνα και ότι χιλιάδες ασκούµενοι του Φάλουν Γκονγκ που αρνήθηκαν να προδώσουν τα πιστεύω
τους βασανίστηκαν µέχρι θανάτου. ∆εκάδες εκατοµµύρια κινέζων υπηκόων έχουν στερηθεί τα στοιχειώδη
ανθρώπινα δικαιώµατα και την ελευθερία των πιστεύω τους επειδή εξασκούν Φάλουν Γκονγκ. Αισθάνοµαι
συγκλονισµένος αλλά και θλίψη για αυτή τη δίωξη.
Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι καθολικά και αδιαίρετα· ο σεβασµός τους είναι σύννοµο της σύγχρονης
παράδοσης των Ολυµπιακών Αγώνων. Εποµένως είναι απαράδεκτο ότι το κοµµουνιστικό καθεστώς της Κίνας,
ακόµη και τώρα που προετοιµάζεται να φιλοξενήσει τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2008, συνεχίζει να διώκει
τους ασκούµενους του Φάλουν Γκονγκ, παραβιάζοντας ταυτόχρονα µε αυτόν τον τρόπο τις διεθνείς συµφωνίες
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που και η ίδια η Κίνα έχει υπογράψει.
Λόγω αυτών, κάνω τις ακόλουθες εκκλήσεις:
1. Το κοµµουνιστικό καθεστώς της Κίνας πρέπει αµέσως να βάλει ένα τέλος στη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ.
2. Η κυβέρνηση της χώρας µου, το κοινοβούλιο, η Ολυµπιακή Επιτροπή και οι οργανώσεις ανθρωπίνων
δικαιωµάτων πρέπει να καλέσουν τις αρχές στο Πεκίνο να σταµατήσουν τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ.
3. Ο CIPFG µπορεί να υποβάλει αυτήν την αίτηση ή αντίγραφό της στις διάφορες κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια,
τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή, τα Ηνωµένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισµούς Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων
προκειµένου αυτοί να πιεστούν για να λάβουν άµεση δράση και να βοηθήσουν τους ασκούµενους του Φάλουν
Γκονγκ στην Κίνα να επανακτήσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την αξιοπρέπειά τους µέχρι την ώρα έναρξης
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2008.
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