
Amnesty International
“Še vedno prihajajo poročila o 
usmrtitvah in zapiranju [Falun 
Gong] praktikantov, mučenju 
in zlorabljanju...  [Kitajska] 
vlada zanika vsa tovrstna 
poročila, tudi v primerih, ko za 
dogodke obstaja več očividcev. 
” - Mučenje, rastoča pošast 
na Kitajskem (AI index ASA 
17/004/2001)  

Irwin Cotler, 
član kanadskega parlamenta 
“To, čemur smo priča je 
‘kriminalizacija nedolžnosti’. 
Duhovno meditacijsko skupino 
so proglasili za nezakonito in 
ilegalno, nato pa so njene člane 
podvrgli zastraševanju, pregonu, 
zapiranju, brez kakršnegakoli 
drugega razloga, samo zato, 
ker zagovarjajo osnovne vrline 
Resnicoljubnosti,  Dobrodušnosti 
in Tolerance.”

Mark Palmer, podpredsed-
nik Freedom House
“Falun Gong je... ta trenutek 
največje duhovno gibanje 
v Aziji. Nič drugega se ne 
more primerjati z njim, če 
gre za vprašanje hrabrost in 
pomembnost..”

Podpora Falun Gongu
Qigong vaje
Falun Gong, poznamo ga tudi kot Falun Dafa, se 
sestoji iz petih enostavnih meditacijskih vaj in spada 
v kitajsko tradicijo takih metod, poznanih pod 
skupnim imenom Qigong.  Vaje 
so podobne kot  pri Tai Chi-ju 
in Jogi. S prakticiranjem se nam 
izboljša zdravje in uravnavajo 
energetski procesi v telesu.

Duhovni principi: Resnicoljubnost, 
Dobrodušnost, Toleranca
Poleg vaj vsebuje Falun Gong tudi duhovno 
učenje, ki temelji na principih Resnicoljubnosti, 
Dobrodušnosti in Tolerance. Praktikanti si 
prizadevajo živeti v skladu s temi principi. 
Postopoma dosežejo notranje ravnotežje in zaživijo 
na visoki stopnji harmonije z okoljem v katerem 
živijo. Principi Falun Gonga so pojasnjeni v knjigah 
Falun Gong in Zhuan Falun, ki jih lahko najdete tudi 
na internetu: www.falungong-si.net.

Velika popularnost
Falun Gong je prvič predstavil v javnosti g. Li 
Hongzhi leta 1992. Zaradi dobrih zdravstvenih 
rezultatov, ki so jih dosegali praktikanti, se je 
na Kitajskem zelo hitro razširil in postal najbolj 
popularna oblika Qigonga v zgodovini – ocenjuje se, 
da je leta 1999 prakticiralo Falun Gong 100 miljonov 
ljudi. Danes se Falun Gong prakticira v več kot 80 
državah. 

Kaj je Falun Gong?

  Lahko pomagate:  
  Podpišite našo peticijo. Pogovarjajte se s svojimi  
  prijatelji, družino, sodelavci, politiki. Opozorite 
medije na ta dogajanja. Predlagajte jim, da čimveč 
poročajo o tej temi.  Posredujte ta letak dalje.   

  Želite izvedeti več:
  Prijavite se na e-mail listo Falun Dafa Infocentra na 
  info@faluninfo.ba ter si oglejte internetne strani:   
  www.falungong-si.net, www.falungong-slo.net 
  www.faluninfo.ba i www.falungong-bih.net

Falun Gong
(Falun Dafa)

kultivira
Resnicoljubnost
Dobrodušnost
Toleranco

Zakaj
zaradi

tega
preganjajo

milijone
ljudi?

Izdelavo tega letaka, so v celoti financirali prostovoljci.

  Kako začeti z vajami: 
  Lahko kontaktirate lokalnega prostovoljca, ki vam bo  
  pokazal brezplačne vaje. Lahko pa iz internetne strani  
  na svoj računalnik prenesete navodila za vaje, video 
  posnetke. Tudi na ta način se lahko zelo hitro in  
  uspešno naučite vseh pet vaj.

 Kontaktne osebe (ostala mesta so na internetu):
  Ljubljana: Branko Rakić, +386-31-603 513
  Novo mesto: Darija Kovačič, +386 40 709 209
  Škofja Loka: Peter, +386 51 417 481

www.falungong-si.net



 V trenutku, ko je število praktikantov Falun 
Gonga na Kitajskem naraslo na 100 milijonov, 

je tedanji Kitajski predsednik Jiang Zemin 
ocenil, da je ogrožena dominacija Komunistične 

partije Kitajske. Ukazal je, da mora Falun Gong 
za vsako ceno izginiti. Za ta namen so ustanovili 

poseben „Urad 610“, ki je dobil neomejena pooblastila za 
uničevanje Falun Gonga. Od l. 1999 do danes, zapirajo in 

obsojajo praktikante brez kakršne koli zakonske podlage, 
velikokrat ostanejo tudi brez pravice do obrambe.

“To je genocid!” 

36-letno Gao Rongrong, 
praktikantko Falun Gonga, so 
ure in ure mučili z električno 
palico po obrazu, glavi in 
vratu. Obraz so ji iznakazili in 
skoraj je oslepela. Potem, ko 
je na internetu objavila svojo 
sliko, so jo mučili do smrti. 
Umrla je 16. junija 2006. 

Od Propagandnega in fizičnega pregona...
- Edward McMillan-Scott, Podpredsednik 

Evropskega parlamenta

V preteklih devetih letih, je bilo več sto tisoč 
ljudi protizakonito zaprtih, mogi so mučeni po 
raznih zaporih, v bolnicah za psihične bolezni in v 
delovnih taboriščih. Potrjeno je preko 3.000 smrtnih 
primerov, poznavalci pa trdijo, da je ta številka večja, 
10.000 mrtvih. Praktikante kaznujejo z denarnimi 
kaznimi, jim odpovedujejo zaposlitve, mečejo jih iz 
izobraževalnih ustanov, prisilijo jih v razveze in  da 
zapuščajo lastne domove.
Organizacije za človekove pravice in ZN so 
dokumentirali preko 4.000 primerov mučenja.

V juliju leta 1999, je na Kitajskem milijone ljudi čez noč postalo 
sovražnik države. Postali so tarča preganjanja. V samo nekaj dneh 
je bilo priprto sto tisoče ljudi, odpeljani so bili v zapore, delovna 
taborišča, kjer so mnogi izmed njih še danes.

Uničevanje drugih ideologij
Komunistična partija 
Kitajske (KPK), od začetka 
prevzema oblasti brutalno 
preganja pripadnike raznih 
religij, neodvisne skupine, 
neistomišljenike, intelektualce 
in druge. Ocenjuje se, da je KP 
Kitajske odgovorna za smrt 60-
80 milijonov ljudi, kar je več, kot 
je bilo žrtev v I. In II. Svetovni vojni skupaj.   

Uničevanje tradicionalnih vrednot
Tradicionalne vrednote in verovanja so od nekdaj trn v 
peti KP Kitajske. Falun Gong je z širjenjem in poudarjanjem 
tradicionalnih vrednot in kulture, ustvaril renesanso tradicionalne 
kulture, ki jo je KP Kitajske desetletja sistematsko uničevala.

Oblast in kontrola
Komunistična partija Kitajske se zelo boji skupin, ki jih ne more 
kontrolirati. Boji se, da bi ji te skupine ogrozile monopol oblasti. 
Iz tega razloga KP Kitajske preganja vse neodvisne skupine. 
Hkrati pa ti pregoni ustvarjajo atmosfero strahu, ki KP Kitajske 
pomaga, da obdrži oblast. 

Falun Gong je neodvisna skupina. Ko je Kitajska vlada ugotovila, 
da Falun Gong prakticira 100 milijonov ljudi – več kot je članov 
KP Kitajske, se je v pregonu znašel tudi Falun Gong. 

Več o zgodovini KP Kitajske na internetu: 

www.devetkomentara.net

Zakaj kitajski režim preganja Falun Gong - 
mirno in nepolitično duhovno prakso?

„Ugotovili smo, da je Kitajska vlada in njene službe v 
mnogih delih države, posebno pa v bolnicah, zaporih 

ali v „narodnih sodiščih“, od leta 1999 usmrtila 
veliko, vendar ni znano natančno koliko, Falun 

Gong zapornikov. Proti volji praktikantov so ljudem 
odvzeli vitalne organe, vključno srca, ledvice, jetra 

in roženice; izključno zaradi prodaje teh organov po 
visoki ceni...“

Ko je v marcu leta 2006, žena Kitajskega vojaškega 
kirurga stopila v javnost, je svet izvedel, da zaprte 
praktikante Falun Gonga ubijajo zaradi prodaje njihovih 
organov za transplantacijo. Žena je izjavila, da je njen 
soprog, v dveh letih, odstranil 2000 roženic iz očesa živih 
ljudi. Za njim so prihajali drugi kirurgi, zaradi drugih 
organov. Ljudi so na koncu kremirali v bolnišničnih 
krematorijih. Kitajske bolnice še dan danes obljubljajo, 
da bodo našle ustrezen organ v roku 7 – 14 dni.

Iz poročila “Krvava žetev “ Davida Kilgoura in Davida Matasa
Poročilo si lahko preberete na: www.faluninfo.ba/kilgour_matas 

do ubijanja zaradi trgovine s človeškimi organi...

Skupinska vadba Falun Gonga, kot je na sliki v mestu Chengdu, je bilo na 
Kitajskem nekaj povsem običajnega – do začetka pregona leta 1999.

Gao Rongrong iz Shenyanga, je bila 
iznakažena in mučena do smrti

Mučen z razžarjeno 
železno palico

Tan Yongjie, praktikant Falun 
Gonga iz Kitajske, je zaradi 

nepazljivosti stražarjev uspel 
pobegniti iz zapora na Kitajskem, 

kjer so ga med drugim mučili z 
razžarjeno železno palico.

David Kilgour, bivši kanadski 
državni sekretar za Azijo in 
Pacifik
“Vzamejo vam obe ledvici, potem 
še srce in kožo, roženico in jetra, 
vaše telo pa potem vržejo v peč za 
sežiganje smeti..“

Manfred Novak, specijalni 
poročevalec  ZN
“Žetev organov, zaradi 
transplantacije, je doletelo veliko 
število Falun Gong praktikantov 
po raznih mestih (Kitajske).”

Po poročilih ZN o Kitajski iz leta 2005, so v 66% od dokumentiranih 
primerov mučenja na Kitajskem,  žrtve praktikanti Falun Gonga. 


