
Kære medlemmer af retsudvalget

Vi skriver til Dem vedrørende en meget vigtig sag.

Den 5. juni kom Formanden for det Kinesiske Folks Politiske Kongres (CPPCC) Yu Zhengsheng
med delegationer på officielt besøg i Danmark. Torsdag den 6. juni om eftermiddagen skulle han til 
et møde på Amalienborg med kronprins Frederik. Politiet var nemlig hurtige til at få en lille fredelig 
gruppe fjernet fra slotspladsen, da han var på vej. Det var os - Falun Gong gruppen, der var mødt op 
for at sende en besked til ham - Kinas fjerdemægtigste mand - for at stoppe de forfærdelige 
menneskerettighedskrænkelser og umenneskelige forfølgelser og stoppe organhøst fra levende 
Falun Gong udøvere i Kina.
Der er to personer fra os - en 85-årige dansk mand og en kinesisk kvinde - der blev taget ind i en 
politibil og kørt nogle hundrede meter væk fra stedet, på grund af deres gule T-shirt, ifølge politiet. 
En politibetjent har fortalt os, at de fik ordre fra højeste myndighed om at fjerne gruppen, fordi de 
kinesiske delegationer ikke ville se os og vores gule tøj, der står der ”Sandhed, Godhed og 
Tolerance”, og ”Falun Gong er godt”. Manden og kvinden skulle enten tage deres gule T-shirt af 
eller forlade stedet. De sagde nej til begge dele. (relevante detaljer: venligst se dette link 
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article2001672.ece)
Vi, Falun Gong udøvere, var virkelig chokerede. Vi kan slet ikke forstille os, at når man bor i et 
sådan frit og demokritisk land som Danmark, har man så ikke ret til at vælge det tøj man iklæder 
sig, og får man ikke lov til at udtrykke sine holdninger og utilfredshed frit. Den kinesiske kvinde 
blev tortureret i fængsel i Kina i tre og et halvt år, det er kun fordi, at hun udøver Falun Gong og 
fast holder på principperne: Sandhed, Godhed og Tolerance. Yu Zhengsheng er en af dem, der 
direkte har forfulgt Falun Gong i Kina siden 1999. Det er faktisk en vigtig besked, som han skal 
modtage fra os angående besøget i Danmark.
Det er ikke første gang, det er sket, når Danmark har besøg af nogen fra Kina. Da Kinas forrige 
præsident, Hu Jintao, besøgte Danmark sidste år, blev demonstranterne også fjernet. Efterfølgende 
blev der debatteret heftigt, om at Danmark havde udøvet censur på vegne af kineserne under 
besøget. Det er heller ikke kun i Danmark, det kinesiske styre udnytter diplomatiske midler til at 
tvinge regeringer i lande, de besøger, til at dække eller fjerne demonstranter. Det viser sig tydeligt, 
at kinesisk kommunistpartis onde magt er blevet udvidet til verden. Derfor synes vi, at den danske 
regering har et stort ansvar til at beskytte befolkningers frihed, så den ikke bliver krænket, og har 
modet til at sige NEJ til Kina regime.

Vi stammer fra Kina og er klar over betydningen af frihed i Danmark. Vi værdsætter det danske 
samfund og de rettigheder, som vi har nu. Vi betragter dem som den mest dyrebare gave og 
betragter Danmark som vores andet hjemland. Derfor er vi meget bekymret over situationen lige nu 
og Danmarks fremtid. Vi ønsker virkelig, at demokratiet fortsat vil leve.
Vi siger tak for Deres opmærksomhed.
Med venlig hilsen    
Nogle Falun Gong udøvere i Danmark:    

Min Liu (kontaktperson)                             tlf. 28 64 99 11 og e-mail zinamin1@yahoo.com

Xuezhi Zhu og Xiaoying Song                         tlf. 35 42 13 68
Xuezhen Bao                                                   tlf. 31 67 03 69
Xiao Lan Hansen                                             tlf. 36 72 16 31
Zhuo Zhuo Wang                                            tlf. 86 18 08 78
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Shuyi L.K.Lorentzen                                       tlf. 22 32 73 96
Yongjing Sun                                                    tlf. 50 65 24 96
Yiluo Li                                                              tlf. 30 70 86 88
Lingnan Wu                                                     tlf. 52 22 36 28
Xuehong Zhu                                                 tlf. 22 79 51 68
Haiping Zhang                                               tlf. 50 37 04 51
Fei Wang                                                        tlf. 31 16 20 76
Tianle Yang                                                    tlf. 31 13 11 24
Chen Zhe                                                       Husumvej 65, 1.TV, 2700 Brønshøj
Jinhuan Li og Xinyi Jenni Pang                   Frederikssundsvej 14C, 4.TH, 2400 KBH


