
 

Pelastakaa Falun Gongin harjoittajat 
tulemasta tapetuksi  Kiinassa 

Ainoastaan kahden 
vuoden aikana! 

             Heinäkuusta 1999 kesäkuuhun 2001 
 

•  Enemmän kuin 100,000 on vangittu 
•  Enemmän kuin 500 tuomittu vankilaan 
•  Enemmän kuin 270 kuollut kidutuksesta 
•  Enemmän kuin 1000 on teljetty 

mielisairaalaan 
•  Enemmän kuin 20,000 lähetetty työleirille 
•  Miljoonilta ihmisiltä on otettu pois 
      heidän ihmisoikeutensa 
•  Miljoonia kirjoja ja nauhoituksia on 

takavarikoitu, tuhottu ja poltettu  

Tappaminen ja vaino 
lisääntyvät 

Poliisin huostassa kidutuksesta kuolleiden 
harjoittajien yhteenlaskettu määrä 
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Melkein joka päivä kidutetaan 

harjoittajia kuoliaaksi 

Falun Gong'in Tiedotuskeskus 
N Gubberogatan 5, 416 63 Göteborg 

Tel: 031 846926  Fax: 031 251110  E-mall: fginfo@worldonline.se 

 

 

 
 

Zhao Ming Irlannista,  on 
kestänyt kauheaa kidutusta 
ja on yhä vangittuna 
Kiinassa 

 
 

Liu Yufeng, 64, hallituksen 
virkamies, piestiin  
kuoliaaksi 

 
 

 
 

 
 
Zhao Xin, 32, yliopiston lehtori, 
kuoli kidutusvammoista – muun 
muassa murtuneesta niskasta. 
 

 
 

Wang Lixuan ja hänen  8-
kuukautinen lapsensa, 
molemmat kidutettiin 

kuoliaaksi 



 

 
 
 

Kiina tappaa ja kiduttaa 
harjoittajia tällä tavalla 

 
•  Pahoinpitelee harjoittajia kuoliaaksi poliisin 

arestissa 
•  Riisuu naiset alastomiksi ja heittää heidät 

vankilaan väkivaltaisuuteen taipuvien 
miespuolisten rikollisten kanssa 

•  Käyttää suuressa laajuudessa sähköisku-
laitteita naisten herkkiin ruumiinosiin  

•  Antaa pakolla huumaavia lääkeruiskeita 
vahingoittaakseen hermokeskustaa   

•  Lävistää sormenpäät terävillä bambutikuilla ja 
rinnan nännit teräslangalla  

•  Nöyryyttää harjoittajia julkisesti pakottamalla 
heidät kulkemaan kaduilla halventavien 
plakaattien kanssa  

•  Käyttää henkistä kidutusta aivopesemällä 
harjoittajia ja estämällä heitä nukkumasta 

 

Miksi Kiinan johto vainoaa 
Falun Gongia 

 
•  Falun Gong opettaa Totuutta, Laupeutta, 

Kärsivällisyyttä mikä ei ole yhtäpitävä Kiinan 
hallituksen turmeltuneen johdon kanssa. 

•  Falun Gong'in harjoittajien lukumäärä kasvoi  
yli 70 miljoonaksi, mikä oli enemmän kuin 
kommunistipuolueen jäsenten määrä ja tämä 
aiheutti sen että Kiinan hallitus tunsi itsensä 
uhatuksi. 

 
”Vaadimme että Kiinan hallitus lopettaa 
joukkopidätykset, mielivaltaiset vangitsemiset, 
kidutuksen, epäoikeudenmukaiset vankila-
rangaistukset ja muut rikokset ihmisoikeuksia 
vastaan mihin heidän julkinen kampanjansa 
Falun Gongia vastaan on johtanut 
  

Amnesty International

www.falungonginfo.net (Ruotsi)   www.faluninfo.net (Englanniksi) 
www.faluninfo.de (Saksa)   www.falungonginfo.net/europe/htm  (Muut Euroopan maat) 

 

 
 
 
•  Kerro useammille ihmisille vainosta 
•  Anna lääkinnällistä ja humanitääristä apua 
•  Allekirjoita vetoomuksia alhaalla olevilla 

kotisivuilla  
•  Ota osaa tuleviin SOS-toimintoihin 

kotipaikkakunnallasi 
 

Eduskunnan jäsen Harald Nordlund ja EU- parlamen-
taarikko Cecilia Malmström pitivät kaksi hyvin 
liikuttavaa puhetta  tukien Falun Gongia  ja mainitsivat 
Kiinan hallituksen julmat toiminnat  ja kysymyksen  
miksi ihmisiä vainotaan Kiinassa. 

 
Falun Gong, tunnettu myös Falun Dafana, on ikivanha henkinen menetelmä joka 
edistää terveyttä ja auttaa harjoittajaa ymmärtämään elämää syvällisemmältä 
tasolta. Että niin monet ihmiset ovat ottaneet Falun Gongin sydämeensä, riippuu 
siitä, että menetelmä on todella tehokas mitä tulee terveyden palauttamiseen ja 
ruumiin, sielun ja mielen sopusoinnuttamiseen. Toukokuusta 1992 lähtien, jolloin 
se tuotiin julkisuuteen Kiinassa, se on auttanut yli 100 miljoonaa harjoittajaa yli 
40 maassa.  

 
Gustaf Adolf'in tori, 
Göteborg 


