Prowincje w Chinach oferują
nagrody pieniężne obywatelom
uczestniczącym
w
prześladowaniu grup duchowych

Chińskie władze w kilku prowincjach i miastach uruchomiły
niedawno programy nagradzania obywateli kwotą do 100 000
juanów (ok. 14 300 dolarów) za zgłaszanie na policję wszelkich
działań zwolenników Falun Gong. Niektóre samorządy podały,
że program obowiązuje przez trzy lata.
Falun Gong, znane również jako Falun Dafa, jest praktyką
doskonalenia ciała i umysłu, a jego nauki moralne koncentrują
się na prawdomówności, życzliwości i cierpliwości. W lipcu
1999 roku, gdy liczba zwolenników praktyki osiągnęła ok. 100
mln osób, reżim komunistyczny uznał jej popularność
za zagrożenie dla swoich rządów i rozpoczął szeroko zakrojoną
kampanię prześladowań. Od tego czasu setki tysięcy zwolenników
zostało aresztowanych, byli przetrzymywani i torturowani
w chińskich aresztach i więzieniach.
Na początku prześladowań władze zachęcały zarówno zwykłych
obywateli, jak i urzędników do udziału w prześladowaniach,
nagradzając ich za zebranie informacji o zwolennikach praktyki
oraz za ich aresztowanie.
Najnowsze dokumenty rządowe uzyskane przez „The Epoch Times”
wskazują, iż te praktyki nie ustały.

W jednym z dokumentów władze podały, że ogół społeczeństwa
może zgłaszać „dowody”, tj. banery, slogany, ulotki,
pendrive’y i płyty CD związane z Falun Gong.
Od czasu rozpoczęcia represji przez chiński reżim wielu
zwolenników Falun Gong tworzy i rozpowszechnia materiały,
które mają zwiększyć świadomość społeczną na temat
prześladowań.
Zarządzenia pochodzą od Komisji ds. Politycznych i Prawnych
(ang. Political and Legal Affairs Commission, PLAC), agencji
partyjnej nadzorującej aparat bezpieczeństwa kraju, w tym
sądy, policję i więzienia; [pochodzą również] od lokalnych
komisariatów policji oraz Biura 610, działającej poza prawem
agencji założonej w 1999 roku dokładnie w celu
prowadzenia prześladowań Falun Gong.

Prowincja Shandong
Według chińskiego portalu informacyjnego Sina.com, 1 czerwca,
podczas specjalnego spotkania departamentu policji prowincji
Shandong, urzędnicy zdecydowali się na realizację od czerwca
do sierpnia programu rozprawienia się z ludźmi wierzącymi.
21 lipca chiński serwis informacyjny iqilu.com poinformował
o programie nagród pieniężnych od PLAC z powiatu Zouping
i biura policji za branie na cel „heretyckich nauk”, takich
jak Falun Gong. Wezwano wszystkich do przyłączenia się do tego
wysiłku.
Według doniesień prasowych osoby zaangażowane w publikowanie,
rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i transmitowanie
w telewizji informacji związanych z Falun Gong powinny być
zgłaszane policji.

Prowincja Hainan
15 czerwca departament policji prowincji Hainan wydał
zawiadomienie, że oferuje wysoką nagrodę pieniężną tym,
którzy dostarczają wskazówki dotyczące „przestępstw i działań”

związanych z Falun Gong. Działania uznane za nielegalne
obejmują wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji w postaci
ulotek, zdjęć, transparentów, książek i płyt CD.
Władze zaoferowały nagrodę w wysokości nawet 100 000 juanów
(około 14 300 USD).

Prowincja Guangdong
Departament policji prowincji Guangdong ogłosił w marcu
pilotażowy program nagradzania tych, którzy zgłaszają policji
przestępstwa związane z „naukami heretyckimi”. Nagroda wynosi
do 100 000 juanów i oferta obowiązuje przez trzy lata.

Prowincja Zhejiang
6 maja policja z miasta Yiwu również ogłosiła program nagród,
w którym sześciokrotnie wspomniano o Falun Gong.
Za „przestępców” uznaje się tam tych, którzy zakłócają
nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, instalują
odbiorniki telewizji satelitarnej, używają pewnych programów
do ominięcia chińskiej zapory sieciowej i przeglądają zakazane
strony internetowe.
Według amerykańskiej strony internetowej Minghui.org Liu
Chengjun, praktykujący Falun Gong z miasta Changchun, był
jednym z praktykujących, którzy 5 marca 2002 roku podłączyli
się do lokalnej sieci telewizyjnej, aby nadać informacje
o prześladowaniach Falun Gong. Liu został wkrótce zatrzymany
i poddany torturom w więzieniu. Po roku i dziewięciu
miesiącach aresztu Liu Chengjun zmarł 26 grudnia 2003 roku.

Prowincja Anhui
23 kwietnia 2019 roku Biuro 610 z miasta Huangshan
opublikowało na swoim oficjalnym koncie społecznościowym Weibo
zawiadomienie zatytułowane „Wszyscy ludzie powinni
uczestniczyć w zgłaszaniu heretyckich nauk. Czeka na Was
nagroda w wysokości 10 000 juanów”. Podało również następujący
podział tego, jak działa program nagród:

1. Nagroda w wysokości od 100 do 500 juanów dla tych,
którzy znajdą transparenty, banery, ulotki, płyty CD i książki
zawierające informacje o Falun Gong i zgłoszą je władzom.
2. Nagroda w wysokości od 2000 do 5000 juanów dla tych,
którzy zgłoszą miejscowych zwolenników Falun Gong,
którzy przygotowali materiały upowszechniające praktykę.
3. Nagroda w wysokości od 5000 do 10 000 juanów dla tych,
którzy poinformują o spotkaniach i działalności lokalnych
zwolenników Falun Gong.

Porwania zwolenników Falun Gong podczas pandemii
w całym kraju
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za biuro informacyjne na temat prześladowań Falun Gong
w Chinach, w pierwszej połowie 2020 roku chińska policja
aresztowała i szykanowała co najmniej 5313 praktykujących
Falun Gong w 238 miastach, w 28 prowincjach, regionach
i gminach w kraju. KPCh blokuje informacje na temat
prawdziwych liczb, więc mogą one być znacznie wyższe.
Dane wskazują również, że w pierwszej połowie roku co najmniej
623 praktykujących Falun Gong w wieku powyżej 65 lat zmarło
w następstwie prześladowań, zostało skazanych na karę
więzienia lub zostało uprowadzonych albo było aresztowanych
przez policję lub prześladowanych przez władze.
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