Γιατί το Φάλουν Γκονγκ διώκεται στην Κίνα;
Αλήθεια 真

Μέχρι το 1999, οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα υπολογίζονταν
σε 100 εκατομμύρια. Λόγω όμως της ραγδαίας διάδοσής του, ο τότε ηγέτης
του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, Τζιάνγκ Τζεμίν, αποφάσισε να το ελέγξει
και να το εξαλείψει ξεκινώντας μια πρωτοφανή σε έκταση και αγριότητα
δίωξη. Το Φάλουν Γκονγκ δεν υιοθετεί οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία ούτε
αποτέλεσε ποτέ απειλή για το καθεστώς. Η αγαθή φύση και οι βασικές αρχές
του, Αλήθεια, Καλοσύνη και Ανεκτικότητα, ήταν απόλυτα αντίθετες με την
κακή φύση του απολυταρχικού καθεστώτος, που η εξουσία του πάντα
στηριζόταν στο ψέμα, την βία και τον τρόμο.
Από το 1999 μέχρι σήμερα,
Δεκάδες εκατομμύρια διώκονται με παρακολουθήσεις, συλλήψεις,
ψυχιατρικά και σωματικά βασανιστήρια.
Πάνω από 500.000 είναι έγκλειστοι σε φυλακές, στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας και κέντρα πλύσης εγκεφάλου.
Πάνω από 3.500 έχουν πεθάνει αποδεδειγμένα κατά την κράτηση τους από
τις κινεζικές αρχές. Ο πραγματικός αριθμός υπολογίζεται υπερπολλαπλάσιος.
Πραγματοποιείται μεγάλης κλίμακας βίαιη αφαίρεση οργάνων από
ζωντανούς ασκούμενους. http://organharvestinvestigation.net

«

Οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ φυλακίζονται επανειλημμένα εξαιτίας
των πιστεύω τους και αποτελούν την πλειοψηφία των φυλακισμένων που
υπόκεινται σε βασανιστήρια. Αποτελούν όμως και τα κύρια θύματα ενός από
τα χειρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - της συγκομιδής οργάνων
από φυλακισμένους, για να προμηθεύσουν την ταχέως αυξανόμενη εμπορία
μοσχευμάτων της Κίνας. Τα μοσχεύματα ξεπερνούν τα 10.000 τον χρόνο και
καθώς μία καρδιά μπορεί να κοστίζει έως και 120.000 Ευρώ, αποτελεί
επικερδή επιχείρηση για τον στρατό της Κίνας, που οργανώνει την
συγκομιδή
και εισπράττει τα κέρδη. - The Guardian 8/8/08





Edward McΜillan-Scott – Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παρακαλούμε μην το πετάτε, μοιραστείτε το.

Καλοσύνη 善
Ανεκτικότητα 忍
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κηση του Φάλουν Γκονγκ.

Φάλουν Ντάφα 法輪功
μια ειρηνική εξάσκηση που διώκεται στην Κίνα

»

www.faluninfo.net

Ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών
για τον τερματισμό της δίωξης:

www. falundafa.gr/petition/

Συλλήψεις ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο.
Oι ασκούμενοι ξεδιπλώνουν πανό με τις λέξεις: «Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα».

