
2700 doodgemarteld om... te mediteren

   

Falun GonG
Falun Gong, een populaire Chinese meditatiepraktijk 
met als kerngedachte waarachtigheid, mededogen en 
verdraagzaamheid, werd op 20 juli 1999 van de ene 
dag op de andere verboden in China. 
Toenmalig dictator Jiang Zemin verklaarde de zowat 
100 miljoen Falun Gong beoefenaars vogelvrij met zijn 
orders “verwoest hun reputatie, ruïneer ze financiëel, 
en vernietig ze fysiek!” Tientallen miljoenen Chinezen 
zijn direct of indirect slachtoffer geworden van deze 
bloedige vervolging, die tot op heden voortduurt. 

GrootschaliGe propaGanda-aanval
Om het Chinese publiek te misleiden en mee te sleu-
ren in zijn waanzin, lanceerde Jiang Zemin een mas-
sale haatcampagne tegen Falun Gong. Op een bepaald 
moment zond de Chinese staatstelevisie zeven uur per 
dag haatpropaganda uit tegen Falun Gong. In 2000 
vergeleek Amnesty International Jiang’s ‘massa-pro-
pagandacampagne’ met de taktieken die de nazi’s ge-
bruikten om de Jodenhaat aan te wakkeren in WOII. 

Waarom?
Falun Gong werd beoefend door mensen van alle slag, 
inclusief hoge functionarissen en militairen. Dit maakte 
sommige kopstukken in de Chinese Communistische 
Partij (CCP) bijzonder zenuwachtig. 
Toen het aantal Falun Gong beoefenaars het aantal 
CCP-leden begon te overstijgen, werd dat beschouwd 
als een aanval op de ‘grootsheid’ van de CCP. 
Ook is bekend dat Jiang Zemin bijzonder jaloers was op 
de populariteit van Falun Gong. 

misleidinG en inFormatiecontrole
De CCP controleert alle Chinese pers en media, en 
neemt een loopje met de rechten van de mens. De CCP 
oefent graag politieke druk uit om Westerse politici en 
zakenlui ertoe te verleiden de andere kant op te kijken 
voor wat economisch voordeel. Velen onderschatten 
echter de dictatoriale aard van het CCP-regime, dat ook 
vandaag nog massa’s onschuldige mensen vermoordt.

TOEGEPASTE MISHANDELINGEN
- slagen, afpersing, intimidatie, ...
- brainwashing, dwangarbeid
- dagen of wekenlang wakkerhouden
- elektrische schokken toedienen
- groepsverkrachting
- gedwongen abortus (tot in de 9e maand)
- inspuitingen met gevaarlijke middelen
- dwangvoeding (soms met uitwerpselen)

De beulen worden beloond en gepromoveerd. 
De huidige Chinese minister van Handel bijvoor-
beeld heeft zijn carrière voor een groot stuk te 
danken aan zijn ijver in de vervolging.

Meer dan één miljoen Falun Gong be-
oefenaars (dikwijls vrouwen en ouderen) 
zijn opgepakt en opgesloten in hersen-
spoelingcentra, dwangarbeidskampen en 
gevangenissen. Meer dan 2700 mensen 
werden doodgemarteld. Jiang Zemin’s 

orders “Als er een Falun Gong beoefe-
naar sterft, zeg dan dat het zelfmoord 
was” en “cremeer de lijken meteen” 

doen vermoeden dat het do-
dental vele malen hoger 
ligt. Niemand weet precies 
hoeveel mensen er verdwe-
nen zijn. Vaak weet de fa-
milie helemaal niet waar 
iemand naartoe gebracht 

wordt door de politie. 

Lingxi Wu, 37 jaar, 
met etterende 
wonden en ernstig 
oedeem. Ze stierf als 
gevolg van maanden-
lange foltering.

DE SITUATIE NU
Hoewel  Jiang Zemin nu drie jaar geleden afge-
treden is, gaat de vervolging nog steeds heimelijk 
door. Het is een trieste balans.
- Eén miljoen onwettig gearresteerd
- Honderdduizenden in werkkampen geplaatst
- 2700 doodgemarteld waarvan het overlijden is 
bevestigd - het werkelijke aantal wordt geschat 
op minstens 10.000.
- Degenen die niet opgesloten zijn worden be-
boet, afgeperst, ontslagen, verliezen hun recht om 
te studeren, familie en vrienden worden geintimi-
deerd, etc.  Velen leven op de vlucht in afwachtig 
van het einde van deze vervolging.

De bloedige vervolging van Falun Gong in China

Falun Gong oefenplaatsen in Guangzhou en Chenyang, vóór de vervolging. Na 7 uur elektrische schokken Gewelddadige arrestaties Slagen Bewerkt met een gloeiende pook Uit een raam gegooid Dwangvoeding



China’s
Grote
Geheim

Falun Gong

Falun Dafa (Falun Gong) 
 is een krachtige cultivatiemethode die 
eeuwenlang alleen werd doorgegeven 
van meester op leerling. In 1992 werd 
het met succes aan het Chinese pu-
bliek geïntroduceerd. Het stond be-
kend omwille van zijn geneeskrach-

tige werking en levensfilosofie.

Van oudsher gelooft de mens dat 
welzijn, wijsheid, en geluk het resul-
taat zijn van onzelfzuchtigheid en 
een vreedzame inborst. Falun Gong 
benadrukt daarom de principes waar-
achtigheid, mededogen en verdraag-
zaamheid. Samen met de rustige, 
eenvoudige oefeningen heeft dit een 
krachtige uitwerking op zowel fysiek 

als mentaal vlak. 

Bezoek onze site
www.falundafa.org

De Oude Chinezen 
geloofden dat lichaamsoefeningen en

meditatie een diepgaande invloed hebben 
niet alleen op de gezondheid, maar 
ook op de geest. Dit perfectioneren 

van lichaam en geest 
noemden zij ‘cultivatie’. 

De bloedige vervolging 
van een populaire 
meditatiepraktijk 

treft dagelijks nog steeds 
honderdduizenden 

mensen in China

Contactgegevens
België: nicolas@falundafa.be - Tel: 0479/87 57 34 - Nicolas

Nederland: info@falun.nl - Tel: 06/506 41 906 - Peter

“Als je overtuigd bent dat iets werkelijk waardevol is, zal 
je het niet willen opgeven, zelfs al moet je ervoor lijden. 
Dit is waarom de vervolging niet gewerkt heeft.”

- Een Amerikaanse Falun Gong beoefenaar

U KAN HELPEN!

- Praat erover met uw familie, vrienden en collega’s

- Teken de petitie op www.faluninfo.nl

- Spreek of schrijf politici  en vraag hen deze zaak 
aan te kaarten en aan het licht te brengen.

- Geef deze folder door.

“Deze [Falun Gong] doden in gevangenschap zijn een ontstellende 
illustratie van de ongevoelige minachting van de Chinese autoriteiten 
voor het leven van mensen die vastgehouden worden enkel om hun 
vreedzame activiteiten.” 

- Amnesty International

“De inbreuk die gemaakt is op Falun Gong is zonder twijfel een 
misbruik van de rechten van de mens. Nooit eerder heb ik een groep 
gezien die zo vreedzaam is als Falun Gong. Toen ik op bezoek was 
in China, stelde ik de Chinese autoriteiten vele vragen over Falun 
Gong. Vanaf het moment dat zij het woord Falun Gong nog maar 
hoorden, werden ze kwaad...”
“Ik verzoek het Chinese regime nadrukkelijk om onmiddellijk het 
folteren en vermoorden van Falun Gong beoefenaars te stoppen.”

-Nelly Maes, Belgisch EU parlementslid

“De Chinese regering en haar ambassades in verschillende Europese 
landen proberen al lang mensen tegen te houden om begaan te zijn 
met de rechten van de mens in China... De Chinese regering denkt 
dat zij heel veel mensen geïmponeerd hebben en verbergen hun mis-
bruiken aangaande mensenrechten....”

- Gianfranco Dell’Alba, Italiaans EU parlementslid

INFORMEER UZELF       
faluninfo.nl nederlandstalige site met petitie

falunhr.org nieuws over de vervolging 
falundafa.org site over Falun Gong zelf


