Varför förföljs Falun Gong i Kina?

Falun Gong-utövare i Kina är idag en av de
största förföljda grupperna i världen

När Kinas förre ledare, Jiang

(Falun Gong)

Zemin, såg Falun Gongs enorma popularitet i alla samhällsskikt såg han det som ett hot
mot sin personliga maktposition och blev mycket avundsjuk. Genom att påstå att Falun
Gong hotade partiets och landets stabilitet kunde han driva
igenom förbudet mot Falun Gong. En Gestapo-liknande
enhet, "610-byrån", direkt underställd honom själv, skapades och fick order att "förinta Falun Gong på tre månader".
För att skapa misstro mot Falun Gong hos folket spreds
lögner och fabricerade historier i alla inhemska medier
såväl som i utländska. Kinas ambassader har sedan fört
dessa lögner vidare till politiker, organisationer m fl i väst.

Utövare håller upp tecknen Sanning, Medkänsla, Tolerans. För detta
arresteras de, hotas till livet, och i många fall torteras de till döds.

Förföljelsen är brutal och systematisk

De ansvariga ställs inför rätta

Förföljelsen av utövare sker i alla delar av samhället och
kräver enorma resurser. Egendom och pengar beslagtas,
utövare fråntas sina arbeten, utestängs från skolor och
universitet och förlorar sina medborgerliga rättigheter. De
spärras in på mentalsjukhus, tvångsarbets- och omskolningsläger, och anhöriga tvingas betala stora summor för
tiden de är inlåsta.
Utövare tvingas till att antingen ge upp sin övertygelse
eller utstå svår tortyr såsom misshandel med elbatonger,
skållning, förfrysning, upphängning i handfängsel, sömnbrist, ständig bevakning och angrepp från kriminella
interner etc. Specifikt utsätts kvinnor för våldtäkter,
tvångsaborter, elektriska stötar på könsdelar och annat våld
mot intima kroppsdelar.
Mer än hundratusen utövare har fängslats och ett okänt
antal har torterats till döds. Källor i Kina talar om 1000tals dödade.

Jiang Zemin och ledarna inom 610-byrån m fl är personligen ansvariga för det enorma lidandet hos miljontals människor. I förföljelsen har de medvetet missbrukat Kinas
rättssystem och fråntagit människor deras grundläggande
rättigheter. Dessutom har de inför statsbesök använt "svarta
listor" för att lura värdländerna till att arrestera utövare.
Allt detta måste Jiang och andra ansvariga stå till svars
för och därför har de åtalats i minst sju länder. I bl.a.
Schweiz har det inletts en rättsprocess mot Jiang för tortyr,
brott mot mänskligheten och folkmord. Hans ansvar för
förföljelsen av Falun Gong kan enligt advokaten "bevisas
bortom varje rimligt tvivel". Se även: www.flgjustice.org

Wang Lixuan och hennes 8 månaders baby
torterades till döds i okt. 2000. På barnets
kropp syntes tydliga spår av fotbojor och
kroppen var full med blåmärken och sår.
Obduktionen visade att babyn hade hängt
upp och ner.

Uppdaterad information om förföljelsen m m:

www.clearharmony.net/se

Falun Dafa

Omvärldens stöd har effekt
Sedan 1999 har utövare världen runt gjort allt de kan för
att få ett slut på förföljelsen. Med omvärldens hjälp och
genom internationella påtryckningar har flera utövare frisläppts. Hjälpen har haft stor effekt och vi är mycket tacksamma för detta stöd. Om du vill hjälpa till:
•
•
•
•

skriv på en av våra petitioner på Internet
skriv, skicka e-post eller faxa till Kinas ambassad
informera dina lokal- och riksdagspolitiker
bjud in oss för ett föredrag eller visning av bildutställning

Falun Gong Informationscenter
Tel. 0702-105506, e-post: fgi@falungonginfo.net

www.falungonginfo.net

Qigong- och kultiveringsmetod
baserad på:
ZHEN
Sanning

SHAN
Medkänsla

REN
Tolerans

Mer än 100 miljoner utövare världen runt

Falun Gong lärs ut ideellt och avgiftsfritt

http://www.falundafa.org

Falun Dafa
Vad är Falun Dafa?

Falun Dafa i och utanför Kina

Falun Dafa, även känt som Falun Gong, är en uråldrig form av qigong för kropp och själ. Förutom
att man gör fem kraftfulla och lugna övningar ligger
betoningen på att förädla sig själv genom att i vardagslivet följa:
Zhen - sanning, att vara sann
Shan - medkänsla, godhet, barmhärtighet
Ren - tolerans, tålamod, uthållighet
Det kallas för "kultivering" och var en mycket viktig
del av Kinas gamla kultur och vetenskap. Många
sådana metoder förbjöds i Kina under kulturrevolutionen på 60- och 70-talet och mycket av kunskapen
om kultivering gick förlorad medan rörelserna i form
av qigong populariserades.
År 1992 började dock qigongmästaren Li Hongzhi
åter lära ut en kultiveringsmetod, Falun Dafa, efter
att den anpassats till den nutida människans livsstil.
Fram till -95 lärde han sedan ut metoden i många
kinesiska storstäder. På kort tid blev den till den
största och mest erkända qigongformen i Kina.
Falun Dafa har sedan dess även blivit en mycket
uppskattad metod i Väst. Många utövare beskriver
att de har fått mer energi, bättre hälsa och mer
harmoni i livet.

Tusentals Falun Gong-utövare, en vanlig syn på morgonen i många städer i
Kina fram till år 1999.

Tack vare de goda effekterna
spreds metoden mycket snabbt
från person till person. Enligt
en statlig undersökning 1998
var antalet utövare mer än 70
miljoner. Metoden fick många
utmärkelser och erkännanden
på stora hälsomässor och från
olika myndigheter i Kina. Ett
par stora hälsoundersökningar
genomfördes vilka visade på
mycket goda resultat .

Falun Dafa började läras ut utanför Kina år 1995 och finns nu i
mer än 60 länder. Metoden har
även i Väst fått många utmärkelser för sina positiva effekter
för individen och för samhället.
Li Hongzhi har också nominerats
till Sacharovpriset och de senaste
åren till Nobels Fredspris.

De fem övningarna
Falun Dafas övningar är lätta att lära sig och passar
alla åldrar. De kräver ingen speciell tid eller plats och
kan anpassas efter ens liv i övrigt.

Övning 1:
Grundläggande sträck- och avslappningsövningar
som öppnar upp där energin är blockerad.

Övning 2:
Stillastående övning
som höjer energinivån,
stärker medvetandet
och väcker upp
ens visdom.

Sanning

Om du vill lära dig mer
Falun Gong: Introduktionsboken som bl.a. beskriver
och visar bilder på övningsrörelserna.
Zhuan Falun (Rotera Laghjulet) Den mest systematiska och grundläggande boken om Falun Dafa.
Båda böckerna har hittills översatts till mer än 20 språk.
Dessa liksom instruktionsvideon, övningsmusiken m m,
kan laddas ner gratis från:

www.falundafa.org
TV- och radioprogram om Falun Dafa:
TV: Öppna Kanalen i Stockholm och Västerås
Radio: Falun Gong Tid, Göteborg - 103,1 MHz
Radioprogrammet kan även laddas ner från Internet på:

www.radiofalungong.net
Övningsplatser:
Falun Gong finns på ett 40-tal platser i Sverige. Det lärs ut
öppet och avgiftsfritt. Har du några frågor eller vill nå
närmaste kontaktperson, se hemsidan www.falundafa.org
eller ring någon av nedanstående:
Stockholm, Cecilia 08-7650029 Umeå, Dan 090-134099
Malmö, Janette 040-306142 Göteborg, Viveka 031-247725

För övriga Norden kontakta:
Norge, Annika +4793086945 Danmark, Ida +4539679495
Island, Peder +4793087548 Finland, Mikko +358405044838

Övning 4:
Långsamma, rundade rörelser
som hjälper energin att
flöda obehindrat.
Övning 3:
Mjuka rörelser som renar
kroppen och tillför
ny energi.
Övning 5:
Meditationsövning som utförs med ett lugnt och
harmoniskt sinne. Stärker ens inneboende förmågor.

Medkänsla

Tolerans

