
 

Σταµατήστε τις διώξεις στην Κίνα! 
       
    Γεγονότα στην Κίνα: 
AP Photo 

Η αυξανόµενη δηµοτικότητα του Φάλουν Γκονγκ 
(Φάλουν Ντάφα) έχει ενοχλήσει τον Κινέζο Πρόεδρο 
Ιανγκ Ζεµίν και το καθεστώς του.  
Στις αρχές του 1999, µια επίσηµη έκθεση έδειξε ότι 
πάνω από 70 εκατοµµύρια Κινέζοι πολίτες, 
συµπεριλαµβανοµένων και µελών του 
κοµµουνιστικού κόµµατος, ανώτερων υπαλλήλων της 
κυβέρνησης, στρατιωτών και αστυνοµικών, άσκησαν 
Φάλουν Ντάφα. 

 

  
Στις 22 Ιουλίου, 1999, το Φάλουν Ντάφα 
απαγορεύτηκε επίσηµα. Εκατοµµύρια βιβλία και 
ταινίες του Φάλουν Γκονγκ δηµεύθηκαν, 
κοµµατιάστηκαν και κάηκαν. 

 
Μια ογκώδης εκστρατεία µε προκατασκευασµένες ιστορίες και γεγονότα προωθήθηκε. Το καθεστώς 
εµπόδισε όλη την επικοινωνία µε τον εξωτερικό κόσµο. Μέχρι τώρα, περισσότεροι από 50.000 
εvασκούµενοι έχουν φυλακιστεί χωρίς δίκη, περισσότεροι από 1000 έχουν τεθεί υπό κράτηση σε 
ψυχιατρεία και τεκµηριώθηκε ότι 256 (µέχρι τις 16 Ιουλίου 2001) έχουν βασανιστεί µέχρι θανάτου από 
την  αστυνοµία.   
  
∆εν είναι µόνο το Φάλουν Γκονγκ που διώκεται στην Κίνα, αλλά και άλλες µορφές ασκήσεων. Ακόµα και 
θρησκείες όπως ο χριστιανισµός, διώκονται επίσης από το καθεστώς. Πρόσφατα, σύµφωνα µε τα διεθνή 
µέσα ενηµέρωσης 35 χριστιανοί εκτελέσθηκαν. Επίσης καταστράφηκαν περισσότερες από 2000 
εκκλησίες πέρυσι. Εν ολίγοις, κάθε οµάδα µη αποδεκτή από το αθεϊστικό κοµµουνιστικό καθεστώς 
διώκεται.   
 
Οι ενασκούµενοι στην Κίνα έχουν προσπαθήσει µε κάθε τρόπο, διακινδυνεύοντας ακόµη και τις ζωές 
τους, να απευθυνθούν ειρηνικά στο καθεστώς για να σταµατήσει τη δίωξη. Η δίωξη, εν τούτοις, 
κλιµακώνεται καθηµερινά. 
 
  
Απευθυνόµαστε σε όλους τους καλόκαρδους ανθρώπους του κόσµου να ενεργήσουν προκειµένου να 
σταµατήσουν οι βιαιότητες στην Κίνα. 
 

 
 

«∆εν είµαστε ενάντια στην κυβέρνηση τώρα, 
ούτε θα είµαστε στο µέλλον. Άλλοι 
άνθρωποι µπορούν να µας µεταχειρίζονται 
άσχηµα, αλλά εµείς δεν µεταχειριζόµαστε 
άλλους άσχηµα, ούτε αντιµετωπίζουµε 
ανθρώπους σαν εχθρούς.  
  
Επικαλούµαι όλες τις κυβερνήσεις, τις 
διεθνείς οργανώσεις, και τους καλόκαρδους 
ανθρώπους να επεκτείνουν παγκοσµίως την 
υποστήριξη και τη βοήθειά τους σε µας, 
προκειµένου να επιλύσουµε την παρούσα 
κρίση που πραγµατοποιείται στην Κίνα.»  
 
  
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.faluninfo.net 


