
WWWWWaaraaraaraaraarom dit krom dit krom dit krom dit krom dit krantje?antje?antje?antje?antje?
Dit krantje wordt u aangeboden door Falun Gong-beoefenaars uit Nederland en België. Een beoefenaar van Falun
Gong is een persoon die actief aan zichzelf werkt om een beter en gezonder mens te worden, door in zijn dagelijkse
leven de principes van Falun Gong te volgen en regelmatig de Falun Gong oefeningen uit te voeren. Overal ter wereld
is het een fundamenteel recht om zo te leven, behalve in China. Daar worden beoefenaars van Falun Gong vervolgd op
een ongekend brute wijze.
In dit krantje trachten we een zo compleet mogelijk beeld te geven van wat Falun Gong precies inhoudt en hoe de
situatie in China zich ontwikkeld heeft. Graag willen we u laten zien wat Falun Gong is en hoe het wereldwijd beoefend
wordt.
Dit krantje wordt u gratis aangeboden, we accepteren geen vergoedingen. Het is samengesteld en uitgebracht door
vrijwilligers, die hun ervaringen uit dankbaarheid voor wat Falun Gong voor hen betekent, met zoveel mogelijk mensen
willen delen en de aandacht willen vestigen op de mensenrechten schendingen van Falun Gong beoefenaars in China.

De redactie

Qigong - Falun Gong is een zeer oude vorm van Qigong. Qigong is de praktijk
van het verfijnen of cultiveren, van lichaam en geest door oefeningen en meditatie.
Oorspronkelijk werden Qigong-systemen overgedragen van leraar op leerling,
generatie na generatie. In de loop van de geschiendenis werd Qigong echter meer
en meer onder het gewone volk onderwezen. Men ging zich steeds meer richten
op het genezen van ziektes en fit blijven en het aspect van het cultiveren van de
geest, sleet er langzaam uit. Tegenwoordig zijn de meeste vormen van Qigong er
dus op gericht fit te blijven en ziektes te helen en bestaan bijna uitsluitend uit
bewegingsoefeningen, vergelijkbaar met Yoga of Tai Chi. Falun Gong heeft het
aspect van het cultiveren van de geest echter opnieuw geïntroduceerd en gaat
daarmee voorbij aan het streven naar gezondheid en fitheid met als doel het
verwerven van wijsheid en verlichting.

Cultivatie van geest - In Falun Gong wordt de geest
gecultiveerd door Xinxing, morele aard, te verhogen. Xinxing
toont overeenkomsten met wat wij in het westen deugden
noemen, maar het omvat veel meer dan alleen deugden.
Xinxing wordt verhoogd door zich steeds meer in overeen-
stemming te brengen met de karakteristiek Zhen-Shan-Ren.
Dit staat voor:

••••• Zhen = waarheid, waarachtigheid
••••• Shan = mededogen, compassie
••••• Ren = verdraagzaamheid, volhardendheid

Volgens de leer van Falun Gong heeft alles in het
universum deze karakteristiek. Hoe meer men in
overeenstemming is met deze karakteristiek, hoe dichter men
bij zijn ware zelf is. Xinxing verhogen is dus in feite werken
aan je karakter, je morele aard. Hoe men zijn Xinxing kan
verhogen en hoe men cultivatie kan beoefenen volgens Falun
Dafa is uitgelegd in de boeken Falun Gong (introductietekst)
en Zhuan Falun (hoofdwerk), geschreven door Meester Li
Hongzhi. “Zhuan Falun” onderwijst onder andere, dat men

als beoefenaar altijd vriendelijk en mededogend zou moeten zijn ten opzichte van
anderen en eerst aan anderen zou moeten denken voor je iets doet. Bovendien
zouden beoefenaars altijd eerst in zichzelf naar oorzaken moeten zoeken als ze

FFFFFalun Gong – een kalun Gong – een kalun Gong – een kalun Gong – een kalun Gong – een korororororte intrte intrte intrte intrte introductieoductieoductieoductieoductie
met een probleem te maken krijgen. De boeken “Falun
Gong” en “Zhuan Falun” zijn overigens gratis te
downloaden van het internet*, ook in het Nederlands.

Cultivatie van het lichaam - De cultivatie van
het lichaam in Falun Gong is erop gericht het lichaam te
zuiveren en te transformeren, zodat alle slechte materie
verwijderd wordt. Cultivatie van het lichaam kan alleen
een duurzaam effect hebben als men aandacht schenkt
aan het verhogen van Xinxing. De cultivatie van de geest
is dus het belangrijkste. De cultivatie van het lichaam in
Falun Gong bestaat uit een vijftal oefeningen. Er zijn 4
staande oefeningen en één zittende oefening. Hoe de oefeningen moeten worden
uitgevoerd, staat beschreven in het boek Falun Gong. Daarnaast is er een
videoband* verkrijgbaar, waarop de oefeningen door Meester Li Hongzhi zelf stap
voor stap uitgelegd en voorgedaan worden. Ze hebben een zeer positieve invloed
op de gezondheid. Na langere beoefening wordt bij het uitvoeren van de oefeningen
een meditatieve toestand vereist, een lege doch bewuste geest.

De praktijk - Kortom komt het beoefenen van Falun Gong erop neer dat men in
het dagelijks leven en in al zijn doen en laten de principes Waarheid, Mededogen

en Verdraagzaamheid volgt en regelmatig de
oefeningen doet. Door keer op keer het boek Zhuan
Falun te lezen krijgt de beoefenaar een steeds
diepgaander begrip van deze principes en hoe ze toe te
passen in het dagelijks leven.

De oefeningen zijn geschikt voor alle leeftijden en ze
zijn gemakkelijk te leren, in alle

leeftijdsgroepen bevinden zich beoefenaars; zo zijn er beoefenaars van 4 jaar jong
tot wel 95 jaar oud.  Een Falun Gong-beoefenaar valt nauwelijks op in de
maatschappij. Als hij al opvalt, is het waarschijnlijk door zijn buitengewoon
onzelfzuchtige houding en behulpzaamheid.

* zie ‘Meer informatie’ op de laatste pagina van dit krantje

Gelieve dit krantje niet op de openbare weg te werpen.
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Vraag: Wat is de relatie van Falun Gong met Boeddhisme en Taoïsme?
Antwoord: In Falun Dafa worden termen uit de Boeddhistische School en
de Taoïstische School gebruikt. Deze termen worden gebruikt om bepaalde
concepten te verhelderen, aangezien deze termen al bekend zijn bij het
publiek. Boeddhisme is, net als Falun Dafa een stroming of school binnen
de Boeddhistische School. Het doel, het bereiken van de verlichting, is
voor alle scholen hetzelfde, alleen het pad dat gekozen wordt, verschilt.

Vraag: Zijn er vereisten voor een dieet voor de beoefening?
Antwoord:  Nee, er zijn geen dieetvoorschriften.

Vraag: Is Falun Gong een religie?
Antwoord: Falun Gong beoefenaars geloven dat waarachtigheid,
mededogen en verdraagzaamheid de karakteristiek is van het universum.
Er is dus sprake van een bepaalde levensbeschouwing of geloof. Falun
Gong kent echter niet de formaliteiten van religie. Er zijn geen tempels,
geen aanbidding of rituelen, geen geestelijkheid of priesters, en geen rangen
of verschil in status. Er wordt geen geld ingezameld van mensen en er is
geen inwijding of lidmaatschap. Beoefenaars leiden een normaal leven en
zijn actief lid van de maatschappij. De beoefening van Falun Gong is een
individuele keuze en is gericht op zelfverbetering. Er zijn geen
verplichtingen en iedereen is vrij om naar believen te komen en te gaan
zoals men wenst.

Vraag: Waarin verschilt Falun Gong met Tai Chi?
Antwoord: Tai Chi was oorspronkelijk een cultivatiebeoefening die
bestond uit de verbetering van de aard van je hart en geest (cultivatie) en
de Tai Chi-bewegingen (beoefening). Tijdens de overlevering gedurende
een lange tijdsperiode, is het cultivatiegedeelte er langzaam uit verdwenen
en zijn hoofdzakelijk de Tai Chi-bewegingen overgebleven. Falun Gong
legt juist sterk de nadruk op dit cultivatiegedeelte. Samen met  de
oefeningen vormt het een complete cultivatie van lichaam, geest en ziel.

VVVVVeelgeelgeelgeelgeelgestelde vrestelde vrestelde vrestelde vrestelde vraaaaagggggenenenenen

Contacten NederContacten NederContacten NederContacten NederContacten Nederlandlandlandlandland
Maastricht: Peter Houben 06-50641906
Utrecht: Martijn Vos 06-55784855
Delft: Swetlana de Vreede 015-2565645
Amsterdam: Xiang-He Wang 020-6950943
Eindhoven: Xiaojun Zhu 06-24169202
Rotterdam: Jitse Pruiksma 06-50804616

Contacten BelgiëContacten BelgiëContacten BelgiëContacten BelgiëContacten België
Brussel: Nicolas Schols 0479875734
Antwerpen: Yves 0476504954
Gent: Matthias Slaats 0498520885
Hasselt: Patricia Murillo 0474748819
Luik: Michelle 0498429825

Meer InfMeer InfMeer InfMeer InfMeer Infororororormamamamamatietietietietie
De principes van Falun Gong (Falun Dafa) zijn vastgelegd in de
boeken van dhr. Li Hongzhi:

“Falun Gong”, de introductie tekst (ISBN 90-76648-05-0) en
het hoofdwerk “Zhuan Falun” (ISBN 90-76648-02-6).

Deze boeken en meer informatie
over de oefeningen (videoclips)
zijn gratis te downloaden van het
internet:

wwwwwwwwwwwwwww.f.f.f.f.falundafalundafalundafalundafalundafa.ora.ora.ora.ora.orggggg

Voor meer uitgebreide informatie
en bronnen met betrekking tot de
situatie in China, bezoek:

wwwwwwwwwwwwwww.f.f.f.f.faluninfaluninfaluninfaluninfaluninfooooo.net.net.net.net.net

Tijd vTijd vTijd vTijd vTijd voor oor oor oor oor ActieActieActieActieActie
De vervolging van Falun Gong blijft
escaleren. In China hebben miljoenen
mensen die Falun Gong beoefenen grote
offers gebracht om het onrecht aan te
klagen. Velen hebben moedig honderden of
zelfs meer dan duizend kilometers gereisd
naar Peking, soms te voet, om op te roepen
tot een vreedzame oplossing van deze crisis.
Anderen hebben hun werk verloren, hun
onderwijs, hun huizen en zelfs hun families,
simpelweg omdat ze vrijheid vroegen.

Nu is het onze beurt om deze mensen te helpen. Over de hele wereld ondernemen
vele mensen aktie om deze afschuwelijke situatie te helpen veranderen. Vele
overheids ambtenaren en mensenrechtenorganisaties hebben de krachten
gebundeld om de akties van het Chinese regime te veroordelen en om aktief een
eind proberen te maken aan de vervolging. Uw hulp is dringend nodig om de
Falun Gong beoefenaars die vervolgd worden in China te redden. Vele onschuldige
levens staan op het spel.

“Deze doden-in-gevangenschap [Falun Gong beoefenaars] zijn een frapant
voorbeeld van de gevoelloze onverschilligheid van de authoriteiten voor de levens
van mensen die enkel worden opgesloten voor hun vredevolle activiteiten... De
internationale gemeenschap kan niet stilzwijgend toekijken terwijl deze flagrante
mensenrechtenschendingen plaats vinden. Ze moet deze misbruiken veroordelen
en druk op China uitoefenen om in aktie te komen om deze schendingen te
stoppen.”

-Amnesty International, 19 dec., 2000

Hoe kunt u helpen?Hoe kunt u helpen?Hoe kunt u helpen?Hoe kunt u helpen?Hoe kunt u helpen?
• Onderteken indien mogelijk een petitie.
• Maak bekend wat er gebeurt in China.
• Schrijf brieven aan politici.
• Schrijf naar de Chinese ambassade.
• Informeer uzelf en bezoek onze websites.
- hartelijk dank voor uw steun! -



Op 10 juni 1999, vlak voor het afkondigen van de ban op Falun Gong in
China, werd onder direct bevel van Jiang Zemin, de toenmalige
communinistische partijleider, het zogenaamde '610 Buro' opgericht.
Dit Buro was opgericht enkel met de taak om de 'Falun Gong kwestie aan te pakken'. Er werden afdelingen in
steden, dorpen, overheidsorganisaties en zelfs scholen geopend. Overheidsfunctionarissen van het hoogste tot
het laatste niveau werd opgedragen nauw samen te werken met het bureau. Zo werd het een goed georganiseerd
en onafhankelijk systeem dat zich uitstrekte van de Centrale Regering tot de locale overheden en absolute
macht had over ieder bewindsniveau van de Partij, evenals over de politieke en rechterlijke macht. De snelle
toename van het aantal arrestaties en het aantal sterfgevallen ten gevolge van marteling, is een direct gevolg
van het werk van het '610 Buro'. Het bureau vertoont sterke overeenkomsten met de Gestapo die door Hitler
opgericht was om de Joden te vervolgen. Het '610 Buro' en de staatsgecontroleerde media vormen zo zwaar
geschut in een oneerlijke strijd om een groep mensen die geloven in 'Waarachtigheid, Mededogen en
Verdraagzaamheid' medogenloos uit te roeien.

WWWWWij zullen nooit vij zullen nooit vij zullen nooit vij zullen nooit vij zullen nooit vererererergggggeteneteneteneteneten
“Ze kroop naar buiten, braakte en stortte in elkaar”
- door Ian Johnson, Wall Street Journal, 20 april 2000

De dag voor Chen Zixiu stierf eisten
haar bewakers opnieuw dat ze haar
overtuiging in Falun Dafa zou
opgeven. Amper bij bewustzijn na
herhaalde slagen met een veestok,
schudde de 58-jarige koppig haar
hoofd. “Woedend bevalen de
plaatselijke ambtenaren mevr. Chen

om blootvoets in de sneeuw te lopen. Twee dagen
van folteringen hadden kwetsuren aan haar been
veroorzaakt en haar korte zwarte haar was
samengeklit door de etter en het bloed” zeiden haar
celgenoten en andere getuigen die het incident hadden
gezien, “ze kroop naar buiten, braakte en stortte in
elkaar. Ze kwam nooit meer bij bewustzijn en stierf
op 21 februari.”

Doodgemarteld: een moeder en haar acht
maanden oude baby
Mevr. Wang Lixuan en haar
acht maanden oude baby,
voordat ze gevangen werden op
22 oktober 2000 wegens het
aantekenen van beroep tegen
het verbod op Falun Gong.
Twee weken later overleden ze
beiden tengevolge van
martelingen door de politie.
Medische onderzoeken wezen
uit dat mevr. Wang haar nek
gebroken was en haar schedel verbrijzeld. De enkels
van haar baby waren ernstig gekneusd, zijn hoofd en
lichaam waren bedekt met wonden, en zijn gezicht
zat onder het bloed. Degenen die de lichamen
onderzocht stelde vast dat ze geboeid waren geweest
en ondersteboven gehangen.

Samen teSamen teSamen teSamen teSamen tegggggen het onren het onren het onren het onren het onrececececechththththt
Als mens, ongeacht tot welke nationale, religieuze of etnische groep we behoren, zoeken we fundamenteel naar
veiligheid en geluk voor onze geliefden en onszelf. Helaas, zijn er door de geschiedenis heen personen geweest die
mensen beroofd hebben van wat ze het diepst koesteren: hun vrijheid van denken en hun levens. Wanneer mensen
systematisch vermoord worden voor wat ze zijn of voor waarin ze geloven, noemen we het genocide.
In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, werden onder andere de Verenigde Naties, de Internationale Verklaring van de Mensenrechten en het Internationaal

Gerechtshof gevormd om te garanderen dat de wereld nooit weer stilzwijgend zou toekijken in het aangezicht
van een dictator zijn moordende waanzin. Het recht om te leven en vrij te denken is erkend als het fundamentele
menselijk recht waarvoor geen compromis bestaat.

Vandaag de dag wordt de wereld haar vastberadenheid op de proef gesteld, nu genocide plaatsvindt in China.
De systematische vervolging van meer dan 100 miljoen mensen, die een vreedzaam systeem van oefeningen
en meditatie beoefenen dat bekend staat als Falun Gong, wordt aangevoerd door de voormalige Chinese
president, Jiang Zemin. Honderdduizenden zijn in concentratiekampen gestopt, en duizenden zijn reeds
gefolterd en vermoord. Jiang’s campagne om “Falun Gong te elimineren, kost wat kost” is huiveringwekkend.

Tegen Jiang’s vervolging zijn is niet hetzelfde als tegen China zijn. Integendeel, het is voor een langdurige
relatie met de Chinese mensen, het is voor gezonde relaties onder de naties van de wereld en het is voor het
waarborgen van de toekomst van de mensheid. Zou iemand toegestaan mogen worden om systematisch zijn
woede te keren tegen onschuldige mensen, en hen te folteren en vermoorden omwille van hun vreedzaam
geloof? NEE!

Het “610 bHet “610 bHet “610 bHet “610 bHet “610 burururururo”o”o”o”o”

1. Fozhan Qianshou Fa
(Buddha die de Duizend Handen Toont)
De kern van deze oefening is uitrekken. Deze oefening is gericht op het
deblokkeren van alle kanalen en het mogelijk maken dat de qi in het lichaam
en onder de huid onbelemmerd circuleert zodat een grote hoeveelheid energie
van de kosmos geabsorbeerd wordt. Op deze manier, kan de beoefenaar snel
de staat bereiken van het omringd worden door het qigong energieveld. Fozhan
Qianshou Fa bestaat uit 8 bewegingen en is zeer gemakkelijk. Als een basis-
en versterkende oefening van Falun Gong, wordt deze oefening gewoonlijk
gedaan voor de andere oefeningensets. 2. Falun Zhuangfa

(de Falun staande positie oefening)
Het is een rustige rechtopstaande
oefening bestaande uit vier wiel-
omhelzende bewegingen. Regelmatige
oefening van de Falun staande positie
oefening zal de energiekanalen van het
hele lichaam helpen openen en de
energie hoeveelheid vergroten. De
Falun staande positie oefening is een
uitgebreide cultivatie oefening die
gericht is op het bereiken van wijsheid,
het verhogen van het niveau van
cultivatie en het versterken van
supernormale krachten. De bewegingen
zijn eenvoudig, maar er kan veel bereikt
worden met deze oefening.

4. Falun Zhoutian Fa
(Falun Hemelse Circulatie)
Falun Hemelse Circulatie laat de energie in
het lichaam toe om te circuleren over een
grote oppervlakte. In plaats van slechts door
één of meerdere kanalen te gaan, circuleert
de energie voortdurend van de hele Yin zijde
van het lichaam naar de Yang zijde. Het
belangrijkste kenmerk van deze oefening
is dat de draaiing van Falun gebruikt wordt
om alle abnormale toestanden van het
menselijk lichaam recht te zetten, zodat haar
kleine kosmos zal terug keren naar de
oorspronkelijke staat en de energie
onbelemmerd door het hele lichaam zal

stromen.

3. Guantong Liangji Fa
(doordringing van de twee kosmische uitersten)
Deze oefening is bedoeld om de qi van de kosmos en het menselijk lichaam
te vermengen en uit te wisselen. Een grote hoeveelheid qi wordt verwijderd
uit het lichaam en binnen gehaald uit de kosmos. In een zeer korte periode
kan de beoefenaar de ziekteveroorzakende en zwarte qi uit het lichaam
verwijderen en een grote hoeveelheid qi uit de kosmos opnemen zodat zijn
lichaam gezuiverd wordt en snel de staat bereikt van “Helder-Wit Lichaam”.
Daarbij, kan de oefening de beoefenaar helpen om “de top van zijn hoofd
te openen” en de kanalen onder zijn voeten te deblokkeren.

5. Shentong Jiachi Fa
(weg van het versterken van de supernormale krachten)
De oefening van het versterken van de
supernormale krachten in Falun Gong is een
rustige cultivatie manier met verschillende
doeleinden. Het is bedoeld om de supernormale
krachten te versterken (inbegrepen paranormale
capaciteiten en energie potentie) door middel van
het draaien van de Falun met Boeddha’s
handbewegingen. Tijdens de oefening vloeit de
qi snel en wordt het lichaam omringd door een
groot energieveld. De tijd van het met gekruiste
benen zitten verschilt naargelang de prestatie van
elke beoefenaar. Hoe langer, hoe beter. Hoe langer
men zit, des te groter zijn kracht zal zijn, en des te
sneller men cultivatie energie verkrijgt.

DE 5 OEFENINGENDE 5 OEFENINGENDE 5 OEFENINGENDE 5 OEFENINGENDE 5 OEFENINGEN 2001, Nederland neemt stelling – In februari
2001 zegt Minister van Buitenlandse Zaken Jozias
van Aartsen zijn reis naar China op het laatste moment
af. Reden was de druk van de Chinese overheid op
de minister om het item Falun Gong van de agenda
voor de handelsbesprekingen te schrappen. Minister
van Aartsen weigerde aan deze druk toe te geven en
hield voet bij stuk door zijn reis af te zeggen, een
daad die in de hele wereld aandacht kreeg. Dit bracht
de Chinese overheid juist het tegenovergestelde van
wat ze hoopten te bereiken, namelijk aandacht voor
Falun Gong. De minister kreeg steun voor zijn
beslissing van bijna alle leden van de Tweede Kamer.

2002, IJsland protesteert tegen Jiang’s
leugens – In 2002, bezocht de voormalige president
Jiang Zemin diverse landen wereldwijd. Tijdens zijn
bezoek, verspreidde hij overal leugens over Falun
Gong. Hij beweert dat Falun Gong een terroristische
organisatie is, en dat ze van plan zijn om hem te
vermoorden. Hij beval de lokale IJslandse regering
mensen die tijdens zijn bezoek gele kleren droegen
te arresteren, en de mensen op zijn zwarte lijst het
land niet binnen te laten. Als de regering niet zou
meewerken, zou hij zijn reis direkt annuleren. De
IJslandse bevolking protesteerde massaal tegen de
onrechtvaardige behandeling.

STEUNSTEUNSTEUNSTEUNSTEUN

Schietincident in Zuid-Afrika past
binnen verontrustend patroon
Zuid-Afrika, 28 juni 2004: Diverse schoten werden
gelost op een voertuig waarin zich enkele Falun Gong
beoefenaars uit Australië bevonden. Één persoon,
David Liang, raakte ernstig gewond, later zou blijken
dat deze persoon nooit meer zou kunnen lopen. De
Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt de zaak als
poging tot moord.

Die bewuste dag waren de Australische Falun Gong
beoefenaars op weg van het vliegveld van
Johannesburg naar Pretoria om daar een
persconferentie te houden over een juridische
aanklacht die zij voorbereid hadden tegen Zeng
Qinghong (Chinees vice-president) en zijn collega
Bo Xilai (Chinees minister van handel) voor
genocide, misdaden tegen de mensheid en marteling.
Beiden waren op dat moment in Zuid-Afrika.
Aangezien er geen sprake was van roof, wijst het
alternatieve motief in de richting van de twee Chinese
overheidsfunctionarissen, die er alles aan gelegen was
de aanklacht tegen hun persoon tegen te houden.

Amerikaan lijdt onder hersenspoeling en
slavenarbeid in China
Dr. Charles Lee uit Californië
werd op 22 januari 2002
onrechtmatig gearresteerd op het
moment dat hij arriveerde in
China. Hij werd recentelijk
veroordeeld tot 3 jaar cel in een
Chinese ‘show-rechtszaak’
wegens zijn ‘voornemens’ om de Chinese televisie
te gebruiken om de ernstige
mensenrechtenschendingen jegens Falun Gong in
China aan de kaak te stellen.

Zijn ‘voornemen’ heeft hij moeten bekopen met een
zware celstraf en foltering. Charles Lee zat ten tijde
van het ter perse gaan van dit krantje nog steeds
gevangen.

Voor recente ontwikkelingen:
www.rescuecharles.org

De SwDe SwDe SwDe SwDe Swastikaastikaastikaastikaastika
- Het oeroude symbool voor leven, vreugde en geluk

Al sinds duizenden jaren wordt de Swastika, ook wel bekend als Zonnewiel, of de Hamer van Thor, of
Wiel van de Kosmos etc. beschouwd als teken voor geluk, van bescherming en als belichaming van het
leven.

In Europa werd het in de tijd van het Nazi socialisme echter misbruikt en tot verval gebracht, zodat zijn
oorspronkelijke betekenis bijna verloren raakte.

Het woord Swastika stamt uit het oud-Indische sanskriet en betekent ‘gelukkig zijn’. Nu nog wordt het in
het Boeddhisme en het Hindoeïme gebruikt.

Het Swastika teken wordt bijna overal ter wereld teruggevonden. In Europa werd het bijvoorbeeld aangetroffen in de catacomben van Rome, of als stiksel op
Christelijke kledingsstukken uit de 8e en 9e eeuw. De Indianen van Noord-Amerika gebruikten het al 5.000 jaar geleden. De De Azteken, de Maya’s, Olmeken,
Tolteken en de Inca’s vereerden het als heilig symbool. Door de Grieken en Romeinen werd het in Afrika geïntroduceerd. Joodse synagogen evenals het graf van
Jezus zijn met vele Swastika versierd.

HetSwastika symbool werd echter door Hitler misbruikt. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt het symbool helaas door velen geassocieerd met de
misdaden van het Nazi-regime en de eigenlijke betekenis is bijna vergeten.

Het Swastika teken wordt ook gebruikt binnen Falun Gong, het vormt, naast tekens uit de Taoïstische School, een onderdeel van het symbool voor Falun Gong, de
Falun.

Onlangs werd de Duitse Falun Gong stichting aangeklaagd voor het gebruik van het hakenkruis. In een rechtszaak die tot het hoge gerechtshof gevoerd werd,
konden Falun Gong-vertegenwoordigers de rechter er echter van overtuigen dat het een goedaardig symbool is, en tegenovergesteld is aan de betekenis van het
hakenkruis dat door de Nazi’s gebruikt werd. De rechter oordeelde dat de Falun Gong beoefenaars hun symbool mochten blijven gebruiken zoals ze al deden.

Meer informatie over het Swastika symbool is te vinden op www.swastika-info.com

2004, Amerikaans congres accepteert
unaniem resolutie 304 tegen vervolging
van Falun Gong
De resolutie drukt het gevoel uit dat de Amerikaanse
president actie zou moeten ondernemen, zoals het
nauwer samenwerken met Chinese
mensenrechtenactivisten om die Chinese autoriteiten
te identificeren die persoonlijk verantwoordelijk zijn
geweest voor gewelddadigheden en de vervolging in
de Volksrepubliek China. En de Openbare Aanklager
zou de rapporten moeten onderzoeken over Chinese
consulaire beambten die illegale handelingen hebben
verricht in de V.S. in hun pogingen Falun Gong
beoefenaars of legaal verkozen overheidsbeambten
te intimideren of ongepast te beïnvloeden, en, in
overleg met de Staatssecretaris, gepaste juridische
maatregelen te nemen.

Met Falun Gong introduceerde Meester Li Hongzhi een nieuw
Qigong-systeem dat geschikt gemaakt was voor een groot publiek.
De vaak ingewikkelde Qigong-oefeningen heeft hij teruggebracht
tot een vijftal eenvoudige oefeningen, die door iedereen, jong of
oud, snel te leren zijn. De oefeningen hebben allemaal een
meditatief karakter; men zou tijdens het oefenen de geest vrij
van gedachten moeten proberen te houden, maar er tegelijkertijd
bewust van zijn dat men aan het oefenen is. Hieronder worden
kort de karakteristieken van elke oefeningen beschreven.



Westerse beoefenaar wordt gearresteerd op het Plein
van de Hemelse Vrede

WWWWWaaraaraaraaraarom ik naar het Plein vom ik naar het Plein vom ik naar het Plein vom ik naar het Plein vom ik naar het Plein van de Hemelse an de Hemelse an de Hemelse an de Hemelse an de Hemelse VVVVVrrrrrede gede gede gede gede gaaaaa
(een fragment uit een verklaring van een student voor hij naar Peking reisde om in beroep te gaan voor Falun Gong)

Over een aantal dagen zal ik in een vliegtuig naar China vertrekken. Ik zal in beroep gaan bij Jiang
Zemin’s regering om de vervolging van Falun Gong, een oude Chinese praktijk die “Waarachtigheid,
Mededogen en Verdraagzaamheid” leert, te stoppen. Waarom moet ik dit doen? Wanneer Chinese
beoefenaars vreedzaam in beroep proberen te gaan bij hun overheid, zullen ze beslist gearresteerd,
geslagen en gemarteld worden, misschien zelfs tot de dood toe. Zonder enige resterende mogelijkheid
om in beroep te gaan, zijn ze naar het Plein van de Hemelse Vrede gegaan om hun spandoeken te
ontvouwen die lezen “Falun Dafa is goed!” of “Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid”.
Achteraf worden ze ter plekke geslagen door politie in burger. Sommigen zijn zelfs ter plekke
doodgeslagen.

Daarom zal ik met vele anderen voor gerechtigheid in beroep gaan. Maar je mag misschien vragen, waarom
moet ik gaan? Wat is Falun Dafa? Laten we bij het begin beginnen.

Anderhalf jaar geleden, begon ik Falun Dafa te beoefenen. Met het doen van de oefeningen en het bestuderen van ‘Zhuan Falun’, merkte ik diepgaande veranderingen
in mijn leven op. De ochtendmaagpijn die mij plaagde verdween. Ik voelde me merkbaar meer ontspannen en vredig.

Toen leerde ik over de vervolging van Falun Dafa in China. Ik was uitermate geshockeerd! Mensen sterven omdat ze dit doen? Omdat ze de leringen van Waarachtigheid,
Mededogen en Verdraagzaamheid volgen, net als ik doe? Dat is onmogelijk. Maar toen ik elke dag www.faluninfo.net begon te lezen, om te zien of het beter ging, bleef
het dodental stijgen. Nu zijn er honderden gedocumenteerde gevallen van Falun Gong beoefenaars in China die gestorven zijn in politiebewaring. Toen ik hun verhalen
begon te lezen, voelde ik me ofwel ziek in mijn maag of moest ik huilen. Naakte vrouwen werden in cellen met mannelijke gevangenen gegooid om verkracht te
worden, mannen die door de straten gesleept werden achter een auto totdat ze volledig verminkt waren om vervolgens in brand gestoken te worden, vrouwen die met
elektrische stokken geschokt werden aan hun genitaliën totdat hun huid blauw zag, mensen die van hun eigen flatgebouw gegooid werden en stierven tengevolge van
de val, en zowel jongeren als oude mensen die doodgemarteld worden. Elk sterfgeval is door de Chinese autoriteiten gerapporteerd als of “dood door natuurlijke
oorzaak” of “zelfmoord”. Tienduizenden beoefenaars zijn in werkkampen geplaatst of gevangengenomen zonder proces, hebben hun banen en thuis verloren, hun
families zijn verscheurd, en zijn zelfs gedwongen opgenomen in psychiatrische inrichtingen waar hen zenuwaantastende medicijnen zijn toegediend.

Terwijl al deze grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden, maakt de staatsgecontroleerde media Falun
Dafa en haar stichter, Dhr. Li Hongzhi, op venijnige wijze zwart, alsof al deze regelrechte leugens de
verschrikkelijke maatregelen tegen een zulke oprechte beweging rechtvaardigen. Treurig genoeg zijn
vele Chinezen, omringd door leugens, misleid. Het aanzwengelen van publieke haat tegen een bepaalde
groep door een totalitair regime is geen nieuwe tactiek. Nu geven vele mensen beoefenaars in hun werkplek
aan of helpen ze de politie beoefenaars op te sporen en gevangen te nemen, wat in vele gevallen tot hun
dood leidt. Men huivert bij de gedachte dat slechts enkele decennia geleden, Hitler dezelfde tactiek toepaste
om 6 miljoen mensen te vermoorden. Het belang van het onthullen van de waarheid aan de mensen in
China en elders is dus zeer belangrijk.

Zoals bewezen door de opmerkelijke daden van de Chinese beoefenaars, kan zelfs extreme marteling hun mededogen niet breken, en zelfs de meest kwaadaardige laster
kan hun volharding in het beoefenen van Falun Dafa niet doen wankelen. Zij belichamen werkelijk Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid in elke daad,
elke dag. De stichter, Dhr. Li Hongzhi, zei, “Wij zijn nu niet tegen de overheid, noch zullen we in de toekomst tegen de overheid zijn. Andere mensen mogen ons dan
slecht behandelen, maar wij behandelen anderen niet slecht, noch behandelen wij mensen als vijanden.” Ondanks de brutaliteit die Falun Gong beoefenaars hebben
moeten verduren, heeft niet een enkele beoefenaar met geweld geantwoord. In plaats daarvan vertellen ze diegenen die hen slaan op vriendelijke toon, dat wat zij doen
verkeerd is, dat goed met goed beloond wordt, en kwaad met kwaad vergeld wordt.

Ik ben een Falun Gong beoefenaar, en ik ga naar China met beoefenaars van over de hele wereld om samen met hen in beroep te gaan voor diegenen die de vrijheid voor
zichzelf te spreken verloren hebben. Miljoenen beoefenaars vertegenwoordigend wereldwijd, zullen wij tegen het regime van Jiang Zemin in beroep gaan om het
moorden te stoppen. Ik zal het mededogen en de sereniteit, die Falun Dafa me gegeven heeft, gebruiken om met elke politieagent of overheidsfunctionaris, die me
problemen geeft op te komen voor gerechtigheid en de waardigheid van het menselijk leven, tot rede te brengen.

Ik hoop dat op een dag, of we elkaar nu voor de duizendste keer of de eerste keer ontmoeten, dat ik kan glimlachen en zeggen dat het recht om “Waarachtigheid,
Mededogen en Verdraagzaamheid” te beoefenen overal ter wereld bestaat.

Alhoewel het een vreedzame, spirituele beweging is, zonder enige formele
organisatie, eigendommen of lidmaatschap, verbande Jiang Zemin Falun
Gong op 20 juli 1999. Wat daarop volgde is een gewelddadige vervolging
van miljoenen Chinezen. Waarom kondigde Jiang de ban af en dirigeerde
hij de vervolging voor al meer dan vijf jaar?

WAARWAARWAARWAARWAAROM OM OM OM OM VERVERVERVERVERVVVVVOLOLOLOLOLGTGTGTGTGT
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FALFALFALFALFALUN GONG?UN GONG?UN GONG?UN GONG?UN GONG?

Het “ZelfvHet “ZelfvHet “ZelfvHet “ZelfvHet “Zelfverbrerbrerbrerbrerbrandingsincident”andingsincident”andingsincident”andingsincident”andingsincident”
-  een toneelstuk v-  een toneelstuk v-  een toneelstuk v-  een toneelstuk v-  een toneelstuk van Chinese staaan Chinese staaan Chinese staaan Chinese staaan Chinese staatsprtsprtsprtsprtspropaopaopaopaopagggggandaandaandaandaanda

Op 23 januari 2001 vond het zogenaamde zelfverbrandingsincident plaats op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. Een aantal mensen overgoten zich die dag met
benzine en staken zichzelf in brand. Een vrouw van middelbare leeftijd liet hierbij het leven, een twaalfjarig slachtoffer stierf enige tijd later. De Chinese autoriteiten
zonden nog geen twee uur later een reportage van het incident uit, waarin zij beweerden dat de zelfverbranders Falun Gong beoefenaars waren. De uitgezonde reportage
wordt later door Falun Gong beoefenaars uit de V.S. op een lage snelheid geanalyseerd. Er komen veel verdachte punten boven water.

"...We hebben een video gekregen van dat
incident dat volgens ons bewijst dat deze
gebeurtenis in scène is gezet door de overheid.
We hebben kopieën van die video beschikbaar
voor verspreiding." (International Education
Development Bureau, augustus 2001)

Feiten
• Chinese ambtenaren beweren dat Wang Jingdong benzine uit

een plastic fles dronk voor hij zichzelf in brand stak en dat hij
ernstig verbrand was. De plastic fles, die zich tussen zijn benen
bevond, is echter onbeschadigd.

• Wang zou ernstig verbrand zijn, zijn haar was echter niet
beschadigd.

• Het Peking Avondjournaal meldde dat drie of vier politieagenten
het vuur doofden bij alle zelfverbranders en dat de vuren binnen
een minuut nadat ze begonnen waren gedoofd waren. Agenten
die op het plein patrouilleren dragen normaal gesproken geen
brandblussers bij zich. Het dichtstbijzijnde gebouw is tenminste
10 minuten verderop.

• Normaal gesproken dekt de beveiligingscamera op het Plein van
de Hemelse Vrede een beperkt gebied. Maar op deze dag volgt
de camera de politie en zoomt in op het incident.

Liu Siying - Zingen na een tracheotromie
Onder de zelfverbranders
bevond zich Liu Siying,
een twaalfjarig meisje. Er
werd een tracheotomie, een
operatie aan de luchtpijp
om de ademhaling te
bemogelijken, uitgevoerd
bij Liu Siying toen ze
aankwam in het ziekenhuis.
Na een dergelijke operatie
is de patiënt afhankelijk
van een buisje voor zijn ademhaling. Vier dagen na het incident werd ze
geïnterviewd, ze zong zelfs een liedje voor de camera. Hoe was dit mogelijk?
Vlak voordat ze volledig hersteld was, stierf ze plotseling onder verdachte
omstandigheden.

Liu Chunling - Moord of zelfmoord?
Liu Chunling stierf tijdens het incident. Haar doodsoorzaak is echter omstreden. Uit een analyse van de videobeelden
van het incident, is te zien dat iemand Li met een voorwerp op het hoofd slaat, waardoor ze plots inelkaar zakt.

In augustus 2001 tijdens het "zelfverbrandings"-showproces werden de opnames van het Plein van de Hemelse
Vrede opnieuw uitgezonden in China. Alle delen die eerder door de Westerse media of door analisten als verdacht
waren aangemerkt waren uit de heruitzending weggesneden, speciaal het deel dat Liu Chunling's ineenstorting
liet zien - het was compleet verwijderd. Waarom werden deze verdachte delen weggesneden?

Het doel van deze klaarblijkelijke enscenering van meervoudige zelfverbranding is duidelijk om onder de Chinezen haat te zaaien tegen Falun Gong en
om Falun Gong in diskrediet te brengen voor het oog van de wereld. De interviews met de slachtoffers, gehouden door het door de staat beheerste
Xinhua persbureau leidden alleen maar tot meer vragen over de authenticiteit van de zelfverbrandingen en tot verdere speculatie over de rol die Jiang’s
regime had in de organisatie. Er is nog nooit toestemming gegeven voor een onderzoek door onafhankelijke derden om de echte feiten te achterhalen. De
gruwelijkheid van dit zelfverbrandings-incident laat zien tot hoever het regime bereid is te gaan om de Falun Gong van de kaart te vegen.

Zoals CNN's Willy Lam
rapporteerde over een
oud-lid van de
Communistische Partij
die zijn analyse gaf:
"Door een Mao-stijl
beweging te ontketenen
tegen Falun Gong,
dwingt Jiang de senior
kaders tot loyaliteit aan
zijn zijde te zweren. Dit zal
Jiang's autoriteit een
impuls geven en zou hem
voldoende momentum
kunnen geven om hem in
staat te stellen de
gebeurtenissen van het
kritieke 16e Congres van
de Communistische Partij
volgend jaar te dicteren."

1 Onderdrukking van geloof is gebruikelijk binnen de Chinese communistische staat
De Chinese Communistische Partij heeft, sinds ze voor het eerst de macht nam in 1949, consistent religieuze en spirituele geloven
onder het volk onderdrukt. De Communistische Chinese regering, welke officieel atheïstisch is, heeft vele mensen in China, waaronder
Katholieken, Christenen en andere religieuze bewegingen die niet 'geregistreerd' stonden bij de staat, gedwongen hun geloof
ondergronds of op de vlucht te belijden.

2 Wrok bij China's voormalig leider, Jiang Zemin
Bang dat Falun Gong's weidverspreide populariteit zijn legende zou overschaduwen, beval Jiang Zemin de traditionele Chinese
beoefening 'uit te roeien'. Volgens een artikel uit de Washington Post van 1999, zeiden bronnen binnen de Communistische Partij dat
het staande comité van het Politburo de strafcampagne niet unaniem goedkeurden en dat het Jiang alleen was die besliste dat Falun
Gong 'uitgeroeid' moest worden om zijn machtspositie te solideren. Zoals China kenner, Andrew Nathan, opmerkt, "Communisme is
uiteindelijk een systeem gebouwd op een monopoly van macht en Falun Gong is iets essentieels dat niet gecompromiteerd kan
worden.

3  De populariteit van de beoefening: Falun Gong beoefenaars overtroffen het aantal Chinese Communistische Partij-leden
In 1998 waren er volgens schattingen van Chinese overheidsinstanties, tussen de 70 en 100 miljoen mensen in China die de beoefening
opgepakt hadden. "De grootste vrijwilligersorganisatie in China geworden, groter zelfs dan de Communistische Partij." (US News &
World Report 1999).

4 Partijfunctionarissen gebruiken Falun Gong als zondebok voor politiek gewin
Wanneer economische en technologische ontwikkelingen de top prioriteiten zijn geworden voor China als een natie, zijn er veel
overheidsfunctionarissen die zich specialiseren in politieke propaganda en ideologische oorlogen, zullen politiek onrust voortbrengen
die hen van een 'oorzaak' voorziet om politieke macht te winnen. Falun Gong werd tot zondebok gemaakt voor dit doel.

De meeste China experts hebben vier factoren geïdentificeerd die geleid hebben tot de ongerechtvaardigde vervolging van Falun Gong in China:

Wang Jingdong - Wie van de drie?

De World Organization to Investigate the Persecution of
Falun Gong (WOIPFG) verzocht het wereldberoemde
spraakonderzoekslaboratorium verbonden aan de Taiwan
National University om een onafhankelijke stemanalyse uit
te voeren naar Wang Jingdong, een van de zelfverbranders.
Wang verscheen in twee verschillende uitzendingen van
CCTV's (de Chinese staatstelevisie) programma Focus
Interview. Het onderzoek concludeerde dat de "Wang pasfoto 1st uitzending 2de uitzending
Jingdong' die optrad in de eerste uitzending van Focus Interview met grote zekerheid niet dezelfde persoon was
als de "Wang Jingdong" die verscheen in de tweede uitzending.

Bemoeienis vBemoeienis vBemoeienis vBemoeienis vBemoeienis van het Chinese ran het Chinese ran het Chinese ran het Chinese ran het Chinese reeeeegime bgime bgime bgime bgime buiten Chinauiten Chinauiten Chinauiten Chinauiten China
Een fax van de Volksrepubliek China aan directeur Jan Nonneman van themapark Mondo Verde in Landgraaf. Of hij het
programma-onderdeel van de Falun Gong - onderdeel van de Aziatische week - maar even wilde schrappen omdat het
een verboden beweging is. Daar was directeur Nonneman wel even van onder de indruk.

“Ik heb het heel ernstig onderzocht, maar kwam tot de conclusie dat er geen reden is dit onderdeel te schrappen en ik heb
ook niet op de fax gereageerd”, zegt Nonneman. Sinds vorige week donderdag heeft het themapark een Aziatische week.
“We willen het publiek kennis laten maken met allerlei aspecten van de Oosterse cultuur, zoals vechtsporten, reiki en
ook Falun Gong. Afgelopen weekeinde heeft de Nederlandse afdeling van Falun Gong, gevestigd in Maastricht, met een
man of zeven al een demonstratie gegeven en voor komend weekeinde staan ze weer op het programma. Het is gewoon
een soort meditatie, niks speciaals. Het straalt een enorme rust uit.”

Het vuur op Liu Chunling werd
gedoofd. Liu kijkt naar de
brandblusser. Er verschijnt een
hand die iets naar haar hoofd gooit.

Een voorwerp raakt Liu’s hoofd en
kaatst terug. Liu wordt zo hard
geraakt dat ze 180° omdraait, met
haar rug naar de brandblusser.

Het voorwerp vliegt de menigte in en
valt dan snel. Het is duidelijk dat het
voorwerp tamelijk zwaar is.

Een man in een militaire overjas
staat op de plek waar Liu geraakt is,
in een houding die suggereert dat hij
zojuist iets gegooid heeft.



Falun Dafa werd aan het publiek
geïntroduceerd aan het publiek in
mei 1992, toen Meester Li zijn
eerste lezing gaf in Changchun,
China. In de daarop volgende
jaren gaf Dhr. Li lezingen in bijna
elke grote Chinese stad, in totaal
54, met soms wel meer dan 4.000
toehoorders.

boven: Oorkondes uitgereikt aan Meester
Li Hongzhi van de Oosterse
Gezondheidsexpo in Peking - december
1993.

Gedurende deze jaren steunde
de Chinese overheid Falun
Gong actief. Er werd
vastgesteld dat het significant
positieve effecten op de
gezondheid heeft, terwijl het
ook nog eens het karakter en de
moraliteit verbetert.

Beoefenaars vormen de Chinese
karakters voor “Falun Dafa” in Leshan,
centraal China.

Voor een rechtvaardig oordeel

De RDe RDe RDe RDe Reis veis veis veis veis van Fan Fan Fan Fan Falun Dafalun Dafalun Dafalun Dafalun Dafaaaaa

Het beleid dat is aangenomen in de vervolging van
Falun Gong kan als genocide bestempeld worden.
Jiang Zemin gaf de volgende bevelen:
• “Verwoest de reputatie van Falun Gong

beoefenaars, maak ze financieel bankroet en
vernietig ze fysiek”

• “Niemand zal verantwoordelijk gehouden
worden als een Falun Gong beoefenaar
doodgeslagen wordt, beschouw het gewoon als
zelfmoord.”

• “Onderzoek is niet nodig, cremeer ze gewoon”

Meer dan 100 verschillende, meedogenloze
marteltechnieken zijn toegepast.

“Falun Dafa is oprecht!”

Voor deze uitspraak zat ik 8
maanden vast in de gevangenis

Om een rechtvaardig oordeel te
krijgen heb ik veel moeilijkheden
en gevaren doorstaan

Mijn hoofd mag breken, bloed mag
stromen, mijn oprecht hart blijft nog
steeds in de cel

China onderdrukt Falun Gong, de
daders begaan een eeuwige zonde

Zhang Cuiying

Televisie interview met
beoefenaars tijdens ochtend
groepsoefening.

Groepsoefening, Japan.

Tijdens de Falun Gong conferentie in Geneva
1998,  wisselden beoefenaars onderling
ervaringen uit.

Groepsoefening, Parijs.

1992 - 1995:
Introductie in China

1995 - 1999:
Verspreiding over de hele wereld

1999 - heden
Onderdrukking in China

1999 - heden:
Vreedzame tocht door de hele wereld

- Een sc- Een sc- Een sc- Een sc- Een schitterhitterhitterhitterhitterendeendeendeendeende,,,,, maar zw maar zw maar zw maar zw maar zwararararare we we we we weeeeeggggg

Tot september 2004 zijn er
meer dan 1050 zaken
gedocumenteerd, waarin
Falun Gong beoefenaars
doodgemarteld zijn door
Chinese autoriteiten.

10,000 beoefenaars
protesteren in Peking

Zhao Xin, een professor, was gearresteerd
vanwege het beoefenen van Falun Gong.
Zes maanden later, was ze overleden.

Jiang Zemin is aangeklaagd voor genocide in de
Verenigde Staten en Europa. Enkele andere Chinese
topfunctionarissen die direct verantwoordelijk zijn
voor de vervolging van Falun Gong en de vele
folteringen zijn ook aangeklaagd, waaronder de
leiders van het “610 bureau”.

In korte tijd verspreidde Falun
Gong zich zonder
commerciële promotie over
heel China. In de parken en op
de pleinen in vrijwel alle grote
steden in China kon men
mensen Falun Gong zien
oefenen.

Na de succesvolle introductie in China, bezocht Meester Li
ook andere landen om Falun Gong te verspreiden. Hij gaf
lezingen in o.a. Parijs, Frankfurt, New York en San Francisco.

De boeken van Falun Gong,
“Zhuan Falun” en “Falun
Gong”, zijn vertaald in 30
talen.

Falun Gong wordt momenteel
beoefend door meer dan 100
miljoen mensen in meer dan
60 verschillende landen
wereldwijd.

Zhang Cuiying  reist de hele
wereld af om aandacht te
vragen voor de vervolging
van Falun Gong in China.

Meester Li geeft een lezing in Peking -
1993.

Met de toenemende
populariteit, nam ook de
jaloezie toe bij bepaalde
functionarissen binnen de
hoogste gelederen van de
Communistische Partij, met
name bij Jiang Zemin.
De incidenten tegen Falun
Gong namen langzaam toe
met een climax in mei 1999,
toen 10.000 Falun Gong
beoefenaars protesteerden
tegen hun onrechtvaardige
behandeling. Korte tijd later
kondigde Jiang Zemin de ban
op Falun Gong af.

marteltechniek: met een scherp
bamboestokje worden de vingers
en nagels doorgestoken

marteltechniek: het
hoofd van het
slachtoffer wordt met
een zak afgebonden

Sinds het begin van de vervolging hebben beoefenaars steeds getracht op
een vreedzame manier tot een oplossing te komen. De Chinese autoriteiten
gaven echter  geen gehoor aan de verzoeken voor een dialoog.

Theo van Boven: Speciale Rapporteur
van de V.N. voor Marteling. Keer op
keer wordt hij geweigerd door Chinese
autoriteiten onafhankelijk onderzoek
te verrichten naar de vervolging van
Falun Gong in China.

De internationale
gemeenschap spreekt haar
veroordeling over de
mensonterende vervolging
steeds sterker uit. De
Europese Unie en de
Verenigde Staten brengen
resoluties uit die de
vervolging veroordelen.

Falun Gong beoefenaars
lichtten media, overheden en
mensenrechtenorganisaties
wereldwijd in over de wrede
mensenrechtenschendingen
die plaatsvinden in China.
De wreedheden van de
vervolging worden
gedocumenteerd in
rapporten van o.a. Amnesty
International en de
Verenigde Naties.

Groepsoefening, Washington D.C.


