Af over 40 anvendte torturmetoder mod Falun Gong
udøvere kan bl.a. nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Udbredt brug af elektriske anordninger mod følsomme steder på
kroppen, såsom genitalier, bryster, mund, hoved og anus
At stå i lange perioder i frysende temperaturer med lidt eller intet tøj på
og overhældt med isvand
Gennemboring af fingerspidserne med spidse bambus pinde eller
gennemboring af brystvorterne med ståltråd
Påtvungne indsprøjtninger med højere dosis end normalt af
medikamenter, der ødelægger centralnervesystemet
Pacificering ved indførelse af beskidte genstande i munden, såsom
brugt toiletpapir, rengøringsklude, snavsede sokker etc.
At udsætte offeret for bid fra slanger og skorpioner
At efterlade offeret afklædt i myggebefængte områder
Vedvarende og daglige prygl

Endvidere:
Udsættes kvindelige Falun Gong udøvere for hyppige seksuelle overgreb fra
fængselsvagter og mandlige medfanger.
Der er talrige eksempler på både piger og kvinder, som er blevet misbrugt
seksuelt. Bl.a. blev 18 kvindelige Falun Gong udøvere tvunget nøgne ind i
en celle med mandlige voldsforbrydere og mordere.

Hver dag dør udøvere som følge af tortur…
Ifølge menneskerettighedsgrupper er der siden 22. juli 1999
rapporteret følgende:

• Mindst 267 Falun Gong udøvere er døde som følge af statssanktioneret
tortur (25. august 2001).
• Over 500 er blevet retsforfulgt og idømt op til 18 års fængsel i farcelignende
rettergange.
• Mindst 20.000 er blevet sendt til såkaldte arbejdslejre (kz-lejre) uden
domsfældelse.
• Over 100.000 Falun Gong udøvere er blevet arresteret og mishandlet.
• Over 1000 raske og normalt fungerende mennesker er blevet indlagt på
psykiatriske afdelinger, hvor de bliver påtvunget ”behandling” med
elektrochok, antipsykotiske eller sløvende medikamenter.
• Millioner af Falun Dafa bøger, videobånd og kassettebånd er blevet
konfiskeret, brændt eller på anden måde destrueret.

Forfølgelsen af Falun Dafa
I begyndelsen af 1999 viste en officiel rapport at mere end 70 millioner
kinesiske borgere, deriblandt medlemmer af det Kommunistiske Parti og
regeringen, medlemmer af militæret og politiet og den akademiske verden,
udøvede Falun Dafa. Den kinesiske regering følte sig truet af dette store
antal udøvere og deres uafhængige natur, hvilket kulminerede i forbudet
mod Falun Gong den 22. juli samme år. På samme måde som
Kulturrevolutionen (1966-1976) bragte kaotiske tilstande til Kina, har
forfølgelsen af Falun Gong gjort det samme. På samme nat i hele Kina
arresterede myndighederne i hundredvis af Falun Dafa kontaktpersoner.
Titusinder udøvere blev arresteret og pryglet. Millioner af lovligt publicerede
Falun Dafa bøger, kassette- og videobånd er blevet konfiskeret og
destrueret.
Siden da er udøvere blevet stillet over for valget om at opgive deres
udøvelse af Falun Dafa eller miste deres hjem, arbejde, pensioner og retten
til at studere.
I deres forsøg på at skjule sandheden omkring Falun Gong og forfølgelsen
for både den kinesiske befolkning og den vestlige verden, har den kinesiske
regering bl.a. prøvet at blokere adgangen til Internettet. Udenlandske
journalister i Kina er blevet udsat for trusler og chikane under deres dækning
af Falun Gong og forfølgelsen.
For yderligere information om forfølgelsen besøg venligst : www.faluninfo.net

