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Liên minh điều tra bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc
Thỉnh nguyện: Hàng triệu chữ ký 2008
Nỗ lực toàn cầu để Bắc Kinh ngừng bức hại Pháp Luân Công trước Thế Vận Hội 2008
Gửi những ai liên quan,
Tôi biết rằng Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tập tu tâm tính bắt
nguồn từ Trung Quốc, nó dạy con người ta tự tu luyện cá nhân chiếu theo đặc tính Chân-ThiệnNhẫn và từ đó nâng cao đạo đức và sức khỏe, và nó được truyền hơn 80 quốc gia trên toàn thế
giới. Kết quả là tôi có ấn tượng tốt về Pháp Luân Công.
Tôi cũng thấy rằng, từ tháng 7 năm 1999, một số lãnh đạo của Đảng Cộng Sản ở Bắc Kinh, dẫn
đầu bởi Chủ Tịch Giang Trạch Dân, triển khai đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công trên khắp Trung
Quốc và hàng ngàn học viên Pháp Luân Công, những người không chịu từ bỏ niềm tin của
mình đã bị tra tấn đến chết. Hàng chục triệu người dân bị tước mất nhân quyền cơ bản và tự do
tín ngưỡng chỉ vì tập Pháp Luân Công. Tôi đã bị choáng và đau buồn về cuộc bức hại này.
Nhân quyền là toàn cầu và không thể tách rời, sự tôn trọng đó không thể thiếu với truyền thống
của Thế Vận Hội. Vậy thì không thể chấp nhận Chính quyền Trung Cộng trong khi chuẩn bị tổ
chức Thế Vận Hội 2008, vẫn đang tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công. Và như vậy
thì Trung Quốc đang vi phạm thỏa thuận quốc tế về Nhân quyền do chính Trung Quốc đã ký.
Vì vậy, tôi xin thỉnh nguyện những điều sau:
1. Chính quyền Trung Cộng phải ngay lập tức ngừng cuộc bức hại Pháp Luân Công.
2. Chính phủ quốc gia tôi, quốc hội, Ủy ban Olympic, và các tổ chức nhân quyền nên kêu
gọi chính quyền Bắc Kinh ngừng bức hại Pháp Luân Công.
3. CIPFG có thể trình bản ký tên này hoặc sao chép nó gửi tới các chính phủ, các quốc
hội, Ủy ban Olympic Quốc tế, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế khác để yêu
cầu họ khẩn trương có hành động giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc lấy lại
nhân quyền và phẩm cách của họ trong thời gian khai mạc Thế Vận Hội 2008.
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