Støtt Falun Gong i Kina
Stans mishandling av uskyldige samvittighetsfanger
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Falun Gong-utøver torturert til døde

En av flere tusen utøvere torturert til døde

KKP brukte OL til massearrestasjoner og tortur
De fleste husker bildene av panservogner i Tibet; munker og sivile skutt og drept. Likeledes
journalister og andre uskyldige som ble arrestert, i strid med regimets OL løfter.
I ”oppryddingen” før OL ble over 10 000 Falun Gong-utøvere arrestert og torturert, mange til døde.
En kvinne i Oslos vennskapsby Shanghai døde bare 13 dager etter arrestasjonen.

Historien gjentar seg
Minnene går til studentmassakren på Tiananmen i 1989 og til Kommunistpartiets (KKP) overgrep
som har påført det kinesiske folket enorme lidelser. Nær halvparten av alle kinesere har
slektninger, venner eller bekjente som er blitt fornedret, mishandlet, torturert eller myrdet av KKP.
På 50-tallet ble jordeierne stemplet som fiender av staten, mange brutalt mishandlet og mange
myrdet. Under Kulturrevolusjonen på 70-tallet fikk de intellektuelle samme skjebne.
Tilsvarende overgrep pågår nå mot Falun Gong - i tråd med Partiets kultur. Portrettet av Mao,
verdens største massemorder, henger på Tiananmen og er på landets pengesedler. Hva ville du
tenkt med Hitler på tyske mark etter krigen?

Torturert til døde og fratatt organer i levende live
I 1999 ble Falun Gong stemplet som fiender av staten, primært fordi det var flere Falun Gongutøvere (100 mill) enn medlemmer i KKP. Av innsatte i konsentrasjonsleirene (Laogai) er, ifølge tall
fra FN, nesten 70 % Falun Gong-utøvere. Mange tusen utøvere er beviselig torturert til døde.
KKPs overgrep mot Falun Gong omfatter de mest avskyelige forbrytelser med over 100 metoder av
grov tortur som voldtekt, elektriske køller, tvangsforing, injeksjoner med ukjent stoff mv.
Gjennom vitner er det kjent at Falun Gong-utøvere blir frastjålet organer for profitt i levende live, og
ifølge FNs spesialrapportør for tortur er ”organer … fjernet fra uvillige Falun Gong-utøvere

ved mange institusjoner for å gjøre organer tilgjengelige for transplantasjoner”.

Falun Gong bygger på tradisjonell kinesisk kultur
Falun Gong (Falun Dafa) er en kultiveringsmetode for kropp, sinn og sjel, basert på de universelle
verdiene Sannhet, Medfølelse, Toleranse. Formålet er å være et godt menneske, gjøre mer for
andre, dyrke hjertets natur, heve sin moral, bli fri fra begjær og måle seg mot verdiene Sannhet,
Medfølelse, Toleranse i hverdagen. Den store utbredelsen skyldtes de gode effektene; mange føler
at de forstår mer av livet og mange er blitt friske av dødelige sykdommer. www.falundafa.org.
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Overgrepene og torturen må opphøre
Etter år med appeller var det tydelig at bare et sterkt press kunne få slutt på forfølgelsen, og mange
Falun Gong-utøvere står derfor opp og eksponerer regimet: Hva slags mennesker er det som kan
begå slike umenneskelige forbrytelser mot sine landsmenn?
Mange Falun Gong-utøvere arbeider nå i medier som bringer usensurerte nyheter om Kina eller er
engasjert i menneskerettsorganisasjoner som informerer om regimets overgrep.
The Epoch Times er verdens mest utbredte avis med utgaver i over 30 land. New Tang Dynasty TV
(NTDTV) var den eneste uavhengige tv-stasjonen med usensurerte nyheter over Fastlands-Kina –
til ergrelse for regimet. Signalene gikk via satellittselskapet Eutelsat, se nedenfor.

Over 60 millioner kinesere med NEI til KKP (sept 09)
Boka som trigger utmeldelsene: Ni kommentarer om kommunistpartiet,
som beskriver Partiet og dets sanne natur, ble først offentliggjort i The
Epoch Times: www.ninecomentaries.com
Flere og flere kinesere gjennomskuer regimets propaganda, tar avstand
fra regimets brutalitet og et parti uten respekt for lov, rett og menneskeverd. Millioner får hjelp til å forlate KKP, og det er sentre for utmeldelser i
en rekke land: www.quitccp.org
I løpet av få år, fra nov 2004 til sept 2009, har over 60 mill kinesere sagt
NEI til KKP og dets organisasjoner. Utmeldelsene fortsetter med opptil
40 tusen pr dag. Mange mener at Partiet er i ferd med å smuldre opp
innenfra slik som i Øst-Europa og Sovjet-unionen.

KKP-diplomat organiserer mob mot Falun Gong-utøvere på gata i USA
Ved et senter for utmeldelser i Flushing, New York, blir personell trakassert, også fysisk, av
kinesisk mob. Iflg lydbåndopptak fra en telefonsamtale bekrefter Kinas generalkonsul til en utreder
at kinesisk diplomati står bak disse angrepene.

Eutelsat vil samarbeide med regimet og stengte NTDTVs sendinger
Eutelsat hevdet teknisk svikt og NTDTVs sendinger til Kina ble stoppet. RSF (reportere uten
grenser) har avslørt at intet var feil; at stengningen ble gjort for å få kontrakter med regimet.
Mange har arbeidet for å få signalene tilbake på lufta, og aksjonærer, bl a Statens Pensjonsfond, er
kontaktet. EU-parlamentet har avgitt en uttalelse der det kreves at NTDTVs sendinger over Kina
blir gjenopptatt.

Advokat Gao Zhisheng – Kinas Martin Luther King
”Den stolteste dagen i mitt liv,” sa adv Gao, som tidligere var rost av
myndighetene, da han forlot partiet som hadde fratatt ham
advokatlisensen, mishandlet ham og forsøkt å myrde ham etter at
han hadde gått offentlig ut mot mishandlingen av uskyldige Falun
Gong-utøvere. Han er senere blitt utsatt for umenneskelig tortur – det
han ville redde andre fra – og hans kone og barn har flyktet til USA.
”Forfølgelsen av Falun Gong er uten sidestykke hva angår både
antall ulovlige anholdelser, drap og graden av brutalitet.” ... "Det er tåpelig å erklære krig
mot menneskers tro...det er det samme som å erklære krig mot medmenneskelighet."
(Fra Gaos bok A China More Just)

Ditt standpunkt teller! Du hjelper ved å vite… og ved å ta standpunkt mot brutaliteten.
Desto flere, jo raskere vil overgrepene opphøre, både mot Falun Gong-utøvere og andre uskyldige.
Informer andre, skriv til politikere, næringslivsledere mv og be om deres engasjement.

- For et velstående Kina med respekt for menneskers liv og rettigheter
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