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Коалиция за разследване на преследването на Фалун Гонг в Китай

Петиция „Милиони подписи” 2008 г.
Глобална кампания за спиране на преследването на Фалун Гонг в Китай преди началото
на Олимпийските игри през 2008 г.
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До когото се отнася:
Знам, че Фалун Гонг (също изветсен като Фалун Дафа) е духовна практика за самоусъвършенстване от
Китай, която учи хората да се самоусъвършенстват според принципите на „Истина, Доброта и
Търпение”, за да имат добро здраве и характер, и че е разпространена в над 80 страни по света. В
резултат на това имам добри впечатления от Фалун Гонг.
Също знам, че от юли 1999 г. насам някои от лидерите на партията-държава в Пекин, предвождани от
президента Цзян Цзъмин, започнаха брутална кампания срещу Фалун Гонг из цял Китай, и че хиляди
практикуващи Фалун Гонг, които са отказали да се отрекат от убежденията си, са били измъчвани до
смърт. Десетки милиони китайци са лишени от основните човешки права и свобода на убеждение
заради това, че практикуват Фалун Гонг. Шокиран (а) съм и тъжа заради това преследване.
Човешките права са универсални и неделими; зачитането им е неразделна част от традицията на
съвременните Олимпийски игри. Затова е неприемливо, че правителството на Китай, докато се
подготвя за домакинството на Олимпийските игри през 2008 г., продължава да преследва
практикуващи Фалун Гонг и по този начин нарушава конвенциите за човешки права, подписани от
самия Китай.
Затова призовавам за следното:
1. Правителството на Китай трябва незабавно да сложи край на преследването на Фалун Гонг.
2. Правителството на моята държава, парламентът, Олимпийският комитет и правозащитните
организации би следвало да призоват властите в пекин да спрат преследването на Фалун Гонг.
3. Коалицията за разследване на преследването на Фалун Гонг може да предостави тази петиция или
копие от нея на различни правителства, парламенти, Международния олимпийски комитет,
Обединените нации и други международни правозащитни организации, за да ги призове да действат
незабавно с цел да помогнат на практикуващите Фалун Гонг да възвърнат своите човешки права и
достойнство преди откриването на Олимпийските игри през 2008 г.
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