
 

FALUN DAFA
toiselta nimeltään

 FALUN GONG
 Perinteinen mielen ja kehon

harjoitusmenetelmä 



Falun Dafan historiaa

•Falun Dafa (toiselta nimeltään 
Falun Gong) tuotiin julkisuuteen 
Kiinassa vuonna 1992 opettaja Li 
Hongzhin esittelemänä

•Se sisältää viisi rauhallista 
liikesarjaa sekä kirjoja ja luentoja. 
Siinä harjoitetaan sekä mieltä että 
kehoa

•Falun Dafa saavutti nopeasti 
suuren suosion hyvien 
terveysvaikutuksien ansiosta (70-
100 milj. ihmistä); lisäksi Kiinan 
hallinto edisti menetelmän 
leviämistä

•Falun Dafalle myönnettiin lukuisia 
palkintoja ja tunnustuksia



Falun Dafan periaatteet

•Falun Dafa on qigong-
menetelmä, joka muistuttaa 
joogaa ja taiji’ta

•Falun Dafan keskeiset periaatteet 
ovat totuudenmukaisuus, 
myötätunto ja kärsivällisyys, 
joiden mukaisesti harjoittaja elää 
jokapäiväistä elämäänsä

•Harjoitusten lisäksi menetelmään 
kuuluu moraalisen luonteenlaadun 
kohentaminen (hyveen 
painottaminen): luovutaan 
huonoista tavoista, kuten 
itsekkyydestä, kateudesta, 
kilpailunhalusta jne.

•Falun Dafa on maksutonta, eikä 
siinä ole jäsenyyttä
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Puistoharjoitukset



Perinteinen kiinalainen 
lääketiede

•Keskeisiä käsitteitä mm. 
meridiaanien avaaminen, 
”energian” vapaa liikkuminen 
kehossa sekä mielen ja kehon 
erottamattomuus

•Länsimainen koululääketiede ja 
perinteinen kiinalainen lääketiede 
perustuvat erilaisiin käsityksiin 
todellisuuden perimmäisestä 
luonteesta: kiinalaiset pitävät 
ihmiskehoa moniulotteisena 
kokonaisuutena

•”Buddhalainen” ja ”taolainen” 
f ilosof ia ja maailmankuva 
(vanhempia kuin em. uskonnot)



Terveelliset elämäntavat

•Falun Dafan harjoittajat suosivat 
terveellisiä elämäntapoja eivätkä 
käytä lainkaan esim. päihteitä

•Harjoittajat uskovat, että Falun 
Dafan opetuksia noudattamalla ja 
liikesarjoja tekemällä he saavat 
aikaan sekä psyykkisen että 
fyysisen muutoksen omassa 
mielessään ja kehossaan (vrt. 
jooga)

•”Ihmisen keho ja mieli ovat kuin 
puutarha” (vapaa kuvaus)



Falun Dafan -vainon taustaa

•Harjoittajien määrä ylitti Kiinan 
kommunistipuolueen (KKP) 
jäsenmäärän 

•Kommunismi on keskusjohtoinen 
ideologia, joka pyrkii pakkokeinoin 
ulottautumaan ihmisten elämän 
kaikille osa-alueille (mukaan lukien 
hengellisyys ja usko)

•Kiinassa on vuoden 1949 
kommunistien valtaannousun 
jälkeen tapettu kymmeniä miljoonia 
ihmisiä erilaisissa poliittisissa 
kampanjoissa

•Harjoittajien häirinnät ja 
vangitsemiset 



Julma vaino Kiinassa 
heinäkuusta 1999

•Kiinan kommunistipuolueen (KKP) 
ylin johto ja presidentti Jiang 
Zemin  eivät hyväksyneet Falun 
Dafan valtavaa suosiota, vaikka 
Kiinan hallinto tuki alussa 
menetelmän leviämistä

•KKP pelkäsi Falun Dafan 
periaatteita totuudenmukaisuus, 
myötätunto ja kärsivällisyys, sillä 
ne eivät sopineet yhteen puolueen 
ideologian kanssa

•Harjoittajien kokoontuminen 
Zhongnanhain edustalle 
lavastettiin vainon syyksi. 10 000 
harjoittajaa kokoontui hallituksen 
vetoomustoimiston ulkopuolelle 
vetoamaan häirinnän 
lopettamiseksi



KKP:n mediakampanja Falun 
Dafaa vastaan ja harjoittajien 
vetoomukset

•Vainon alussa Falun Dafan 
harjoittajia vastaan hyökättiin 
Kiinan valtiollisissa 
tiedotusvälineissä 6–7 tuntia 
päivässä

•Lukemattomat Falun Dafan 
harjoittajat vetosivat Pekingin 
Taivaallisen rauhan aukiolla vainon 
lopettamisen puolesta

•Useimmat heistä pidätettiin ja 
lähetettiin pakkotyöleireille ja 
pidätyskeskuksiin, tyypillisesti 
ilman oikeudenkäyntiä

•Harjoittajat eivät ole kertaakaan 
turvautuneet väkivaltaisuuksiin 
vainoa vastustaessaan



Falun Dafan harjoittajien vaino 
on Kiinan ja koko maailman 
vakavimpia 
ihmisoikeusloukkauksia

•Vainossa on menehtynyt 
selvittämätön määrä harjoittajia

•Jopa satojatuhansia ihmisiä on 
vangittuna tälläkin hetkellä 
pakkotyöleireille, vankiloihin, 
pidätys-  ja aivopesukeskuksiin

•Raaka kidutus, pahoinpitelyt ja 
kaltoinkohtelu ovat arkipäivää. 
Vaino jatkuu tänäkin päivänä

•Tavalliset ihmiset joutuvat 
lähtemään pakolaisiksi 
(Suomessa on n. 20–25 
turvapaikan saanutta kiinalaista 
harjoittajaa)



Elinryöstöt eläviltä Falun Dafan 
harjoittajilta: riippumattoman 
tuomioistuimen päätös

•v. 2006 julkaistiin Kanadan entisen 
apulaisulkoministeri David Kilgourin ja 
ihmisoikeusjuristi David Matasin raportti, 
jonka mukaan Falun Dafan harjoittajilta 
on ryöstetty sisäelimiä

•”Elinryöstöjä on tapahtunut vuosien ajan 
kaikkialla Kiinassa merkittävässä 
mittakaavassa”, sanoi tuomioistuimen 
puheenjohtaja Sir Geoffrey Nice  
Lontoossa 17.6.2019 (Nice on myös 
Jugoslavian sotarikosoikeudenkäynnin 
syyttäjä)

•Yhteistyö Kiinan hallinnon kanssa,  
lääkärit, yritykset, oppilaitokset: "pitäisi 
ymmärtää, että ne ovat tekemisissä 
rikollisvaltion kanssa” totesi Sir Geoffrey 
Nice



Vainon vastainen toiminta

•Vuodesta 1999 lähtien Falun 
Dafan harjoittajat ovat tiedottaneet 
Kiinan ihmisoikeustilanteesta

•Projektit ovat vapaaehtoisvoimin 
ja usein paikallisesti toteutettuja

•Suomessa on järjestetty mm. 
kidutuksen vastaisia näyttelyitä, 
Pekingin olympialaisia edeltänyt 
ihmisoikeussoihtuviesti, 
taidenäyttelyitä,  seminaareja, 
poliitikkotapaamisia, kulkueita, 
tiedotuskampanjoita jne.

•Suomessa Kiinan 
suurlähetystöllä on jo yli 
kymmenen vuoden ajan vedottu 
joka arkipäivä vainon 
lopettamiseksi



Yhteenveto

•Falun Dafan harjoittajat ovat alusta 
lähtien vastustaneet 
rauhanomaisesti Kiinan 
kommunistipuolueen toteuttamaa 
väkivaltaista vainoa

•Harjoittajat ovat tiedottaneet 
vainosta ihmisille ympäri maailmaa

•Riippumattomat tutkimusraportit ja 
oikeusistuinten päätökset ovat 
yhdenmukaisia harjoittajien 
kuvausten kanssa

•Kiinan elinsiirtoihin liittyviä 
tieteellisiä tutkimuksia on alettu 
kyseenalaistaa. Kesän 2019 aikana 
15 julkaistua kiinalaistutkimusta 
poistettiin tieteellisistä julkaisuista. 
Epäilyksiä kohdistuu tällä hetkellä yli 
400 tutkimukseen.
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