
FALUN DAFA
eli toiselta nimeltään

FALUN GONG
Perinteikäs 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 taijia
(tai chi).

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

• Harjoitusten lisäksi menetelmään 
kuuluu oman luonteenlaadun 
kohentaminen (pyrkimys 
hyveellisyyteen): luovutaan 
huonoista tavoista, kuten 
itsekkyydestä, kateudesta, 
kilpailunhalusta jne.

• Falun Dafa on maksutonta, eikä 
siinä ole jäsenyyttä.



OPETTAJA LI HONGZHI
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PUISTOHARJOITUKSET



TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT

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

• Harjoittajat kokevat, että Falun 
Dafan opetuksia noudattamalla ja 
liikesarjoja tekemällä he saavat 
aikaan sekä psyykkisen että 
fyysisen muutoksen omassa 
mielessään ja kehossaan.



FALUN DAFAN VAINON TAUSTAA

• Harjoittajien määrä ylitti Kiinan 
kommunistipuolueen (KKP) 
jäsenmäärän (yli 60 miljoonaa)
v. 1998 ja jatkoi edelleen kasvuaan.

• Kommunismi on keskusjohtoinen 
ideologia, joka pyrkii pakkokeinoin 
ulottautumaan myös ihmisten 
yksityiselämän kaikille osa-alueille 
(mukaan lukien hengellisyys).

• Kiinassa on vuoden 1949 
kommunistien valtaannousun 
jälkeen tapettu kymmeniä miljoonia 
ihmisiä erilaisissa poliittisissa 
kampanjoissa. Kiina on avannut 
talouttaan, mutta väkivaltakoneisto 
ja Puolueen ehdoton valta ovat 
ennallaan.



JULMA VAINO KIINASSA
ALKAEN HEINÄKUUSTA 1999

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

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

• Yli 10 000 harjoittajaa kokoontui 
hallituksen ”vetoomustoimiston” 
ulkopuolelle vetoamaan häirinnän 
lopettamiseksi. Vetoomus sujui 
täysin rauhanomaisesti, mutta sitä 
käytettiin verukkeena vainolle. 



KKP:N PROPAGANDAKAMPANJA 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.



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

• v. 2006 julkaistiin ihmisoikeusjuristi David 
Matasin (kuvassa) ja Kanadan entisen 
apulaisulkoministeri David Kilgourin
raportti, jonka mukaan Falun Dafan
harjoittajilta on ryöstetty 
järjestelmällisesti sisäelimiä Kiinan 
elinsiirtojen tarpeisiin.

• ”Elinryöstöjä on tapahtunut vuosien ajan 
kaikkialla Kiinassa merkittävässä 
mittakaavassa”, sanoi tuomioistuimen 
puheenjohtaja Sir Geoffrey Nice
Lontoossa 17.6.2019.

• v. 2021 julkaistiin useiden 
lääkärijärjestöjen laatima 
”elinryöstöjen vastainen 
yleismaailmallinen julistus”, jossa mm. 
kehotetaan kaikkien maiden hallituksia 
lopettamaan kaikki yhteistyö Kiinan 
elinsiirtolääkärien ja -sairaaloiden kanssa.



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 15 vuoden ajan vedottu 
joka arkipäivä vainon 
lopettamiseksi.



YHTEENVETO

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

• Harjoittajat ovat pitkäjänteisesti 
tiedottaneet vainosta ihmisille ympäri 
maailmaa.

• Riippumattomat tutkimusraportit ja 
oikeusistuinten päätökset ovat 
yhdenmukaisia harjoittajien kuvausten 
kanssa.

• Kiinan jatkuvasti kasvava 
kansainvälinen vaikutusvalta sekä sen 
harjoittama painostus vaikeuttavat 
julkisen näkyvyyden saamista asialle.
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