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Deres Eksellense,  

Jeg skriver for å uttrykke min dype bekymring for Kinas forfølgelse av Falun Gong-utøvere.  

Deres Eksellense, siden 1999 har Falun Gong-utøvere blitt utsatt for fengsling, trakassering 

og grufull tortur hver dag i Kina. Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner er over 4 000 Falun 

Gong-utøvere blitt henrettet siden 1999, og over 100 000 Falun Gong-medlemmer er blitt 

utsatt for overgrep og tortur. De har ikke begått noen forbrytelse, men har praktisert sin tro 

fredelig.  

Jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot kinesiske myndigheters forpliktelser. Artikkel 36 i 

Folkerepublikken Kinas grunnlov fra 1982 garanterer religionsfrihet for alle borgere. Ingen 

statlige organer kan diskriminere borgere på bakgrunn av deres religion eller tro. Deres 

Eksellense, medlemmer av Falun Gong har kun praktisert sin tro på fredelig vis. Jeg er skuffet 

over å høre at den grusomme behandlingen av Falun Gong-utøvere fortsetter. Kina er 

forpliktet til å sikre retten til religionsfrihet for alle under deres jurisdiksjon. Jeg håper derfor 

at kinesiske myndigheter vil vise mer medfølelse og nåde overfor Falun Gong. 

Menneskerettighetsorganisasjoner og China Tribunal har også dokumentasjon som indikerer 

at kinesiske sykehus har samarbeidet med det kinesiske militæret og politiet for å høste 

organer, muligens fra titusenvis av Falun Gong-medlemmer og andre fanger, mot deres vilje. 

Hvis disse påstandene er sanne, er det en alvorlig krenkelse av de grunnleggende rettighetene 

til mennesker som ikke har begått noen annen "forbrytelse" enn å ha en bestemt tro.  

Jeg anmoder om at De griper inn for å sikre at:  

• alle handlinger rettet mot religiøse minoriteter i Kina som fredelig utøver sin tro 

stoppes umiddelbart, inkludert arrestasjoner, trakassering, tortur og drap på Falun 

Gong-utøvere; 

• troende som er fengslet for utøvelse av sin tro løslates umiddelbart; 

• organhøsting fra Falun Gong-utøvere og uighurer avsluttes umiddelbart;  

• kinesiske myndigheter stopper all overvåkning av Falun Gong-utøvere og andre 

religiøse minoriteter, slik at de fredelig kan utøve sin tro.  

På forhånd takk for at De benytter Deres innflytelse som ambassadør til å formidle denne 

meldingen videre til de relevante myndigheter i Deres land.  

Med vennlig hilsen 


