
Brutal och systematisk förföljelse

Gao Rongrong var revisor 
vid Luxuns konstuniversitet i 
staden Shenyang innan hon 
fängslades. Gao dog utmärg-
lad den 16 juni 2005 efter 
närmare två års fångenskap, 
hjärntvätt och tortyr. Skador-
na i ansiktet tillfogades henne under sju 
timmars tortyr med elbatonger.

Organstölder från levande människor

Läs rapporten Bloody Harvest:
http://organharvestinvestigation.net

Edward McMillan-Scott, vice talman i Europaparlamentet, har 
efter undersökningar i Kina också dragit slutsatsen att organ-
stölderna pågår. 

Stoppa förföljelsen
Vårt gemensamma agerande kan få slut på förföljelsen. 
Om du vill hjälpa till kan du till exempel:

 Skriva på våra petitioner på:  www.falungonginfo.net
 Skriva, skicka e-post eller faxa till Kinas ambassad
 Informera dina lokal- och riksdagspolitiker
 Bjuda in oss för ett föredrag eller visning av bildutställning

Utövare håller upp tecknen Sanning, Godhet, Tålamod. 
För detta blir de torterade, hjärntvättade och i många fall dödade.
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Förföljelsen av utövare pågår överallt i det kinesiska samhäl-
let och den kräver enorma resurser. Utövarnas tillgångar 
beslagtas och de fråntas sina arbeten, utestängs från skolor 
och universitet och förlorar alla medborgerliga rättigheter. 
De spärras in i fängelser, mentalsjukhus, tvångsarbetsläger 
och omskolningsläger. 

Utövare ställs sedan inför valet att ge upp sin övertygelse 
eller utstå svår tortyr med kraftiga elstötar, skållning, förfrys-
ning, upphängning, sömnbrist etc. Kvinnor utsätts för 
våldtäkter, tvångsaborter, elstötar och annat våld mot intima 
kroppsdelar. Kriminella interner lockas med olika fördelar ti l l  
att utföra dessa handlingar. Även psykisk tortyr och hjärn-
tvätt används systematiskt.        

Varför förföljs Falun Gong i Kina?
När Kinas förre ledare, Jiang Zemin, 
märkte hur populärt Falun Gong 
hade blivit i alla samhällsskikt tog han 
det som ett hot mot sin egen  makt-
position och status. Efter att ha 
påstått att Falun Gong hotade det 

kinesiska kommunistpartiets och landets stabilitet genom-
drev han i juli 1999 förbudet mot Falun Gong. Strax innan 
hade han inrättat den Gestapoliknande enheten 610-byrån, 
med uppdrag att ”förinta Falun Gong på tre månader”.  

Partiet har använt hela sin propagandamaskin för att sprida 
lögner och fabricerade historier med syfte att vända männis-
kor mot Falun Gong. Utomlands har de kinesiska ambassa-
derna sedan fört förtalet vidare till organisationer, politiker 
m fl.

Hundratusentals utövare beräknas vara frihetsberövade. Ett 
okänt antal har torterats till döds. Fler än 3000 dödsfall 
genom tortyr och misshandel har hittills dokumenterats.

År 2006 kom uppgifter från flera oberoende källor om att 
det förekommer storskalig organstöld från levande männis-
kor i så kallade dödsläger i Kina. I processen dödas offren 
och organen säljs sedan till höga priser till människor som 
kommer till sjukhusen, utan att känna till organens ursprung. 
Organen tas främst från dem som utövar Falun Gong.

Kanadensarna David Kilgour, före detta departementschef 
och David Matas, MR-advokat, har publicerat en rapport om 
stöld av organ från levande Falun Gong-utövare. De drar 
slutsatsen att anklagelserna är sanna och David Matas har 
beskrivit det med orden: ”Detta är en form av ondska som vi 
inte har sett förut på den här planeten” 
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Uppdaterad information om förföljelsen m m:

www.se.clearharmony.net
FALUN GONG INFORMATIONSCENTER

www.falungonginfo.net
e-post: info@falungonginfo.net

LÄRS UT IDEELLT OCH AVGIFTSFRITT
www.falundafa.org

QI-GONG- & KULTIVERINGSMETOD FÖR KROPP OCH SJÄL

(FALUN GONG)
baserad på:

Ren
TÅLAMOD

Zhen
SANNING

Shan
GODHET



Falun Dafa (Falun Gong)  QIGONG- & KULTIVERINGSMETOD FÖR KROPP OCH SJÄL

Vad är Falun Dafa?
Falun Dafa, även känt som Falun Gong, är en uråldrig form av 
qigong för kropp och själ. Man gör fem lugna övningar och 
förädlar sig själv genom att i det dagliga livet följa:

Zhen –  sanning, att vara sann

Shan –   godhet, barmhärtighet, medkänsla

Ren – tålamod, uthållighet, tolerans

Detta kallas för kultivering och var en mycket viktig del av Ki-
nas gamla kultur och vetenskap. Under kulturrevolutionen på 
60- och 70-talet fördömdes sådana metoder.  Många metoder 
blev dock senare populära bland allmänheten men man 
spred endast övningsrörelser och kallade det för qigong. 

År 1992 började qigongmästaren Li Hongzhi åter att lära ut 
en kultiveringsmetod, Falun Dafa, efter att den anpassats till 
den nutida människans livsstil. Fram till år 1995 lärde han se-
dan ut metoden i många kinesiska storstäder. På kort tid blev 
Falun Dafa den största och mest erkända qigong- och kulti-
veringsmetoden i Kina. 

Falun Dafa i och utanför Kina
Tack vare de mycket goda 
effekterna spreds Falun Gong 
mycket snabbt från person till 
person. Enligt en statlig under-
sökning år 1998 fanns fler än 
70 miljoner utövare.  Metoden 
fick många utmärkelser på 
stora hälsomässor och från 
olika myndigheter i Kina. Två 
stora hälsoundersökningar som 
gjordes visade på mycket goda 
resultat.

Falun Dafa började läras ut utan-
för Kina år 1995 och utövas nu 
i fler än 110 länder. Metoden har 
även i Väst fått många utmärkel-
ser för sina positiva effekter för 
individen och samhället. 

Tusentals Falun Gong-utövare, en 
vanlig syn på morgonen i många städer 
i Kina fram till år 1999.

Om du vill lära dig mer
Falun Gong: Introduktionsboken som  
bland annat beskriver och visar bilder på 
övningsrörelserna. Finns i bokhandeln. 
ISBN 91-85189-08-1

Zhuan Falun: Den mest systematiska 
och grundläggande boken om Falun 
Dafa. ISBN 91-973759-0-X

TV-sändningar:
Lokala kanaler, såsom Öppna kanalen, i bland annat 
Stockholm, Umeå, Västerås, Enköping, Norrköping och Skövde.

Övningsplatser: 
Falun Gong finns på ett 30-tal platser i Sverige. Det lärs ut
öppet och avgiftsfritt. Har du några frågor eller vill nå 
närmaste kontaktperson, se  www.falundafa.org eller ring:  

Stockholm, Mats 070-493 87 83 Umeå, Dan 073-826 31 14
Malmö, Janette 040-30 61 42   Göteborg, Viveka 031-24 77 25

NORGE Terese  +47 952 484 25
DANMARK Lingnan +45 396 527 88 
ISLAND Thordis  +354 693 43 76 
FINLAND Olli +358 40 532 34 54

SANNING GODHET TÅLAMOD

Övning 1:
Grundläggande sträck- och avslappningsövningar 
som öppnar upp där energin är blockerad.

Övning 2:
Stillastående övning 
som höjer energinivån, 
stärker medvetandet
och väcker upp ens 
visdom.

Övning 3:
Mjuka rörelser som 
renar kroppen och 
tillför ny energi.

Övning 5:
Meditationsövning som görs med ett lugnt och harmoniskt 
sinne. Stärker ens inneboende förmågor.

Övning 4:
Långsamma, rundade rörelser 
som hjälper energin att
flöda obehindrat.

Fem enkla övningar

Falun Dafa har sedan dess blivit en mycket uppskattad metod 
även i Väst. Många utövare beskriver att de får mer energi, 
bättre hälsa och en ny syn på sig själva och livet. 

Dessa böcker har hittills översatts till nära 40 språk. 
Båda böckerna, liksom övningsmusiken och en instruktions-
video, kan laddas ner gratis från:  www.falundafa.org

Falun Dafas övningar är lätta att lära sig och passar alla åldrar. 
De kräver ingen speciell tid eller plats och kan anpassas efter ens 
liv i övrigt. Rörelserna visas i sin helhet på  www.falundafa.org  


