Đơn thỉnh nguyện 99914 tới Quốc hội Đức

Áp dụng đạo luật Global Magnitsky Act tại Đức để trừng phạt lại những cá
nhân vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Trung Quốc
Vào đầu những năm 1990: Dưới sự dẫn dắt của Đảng cộng sản, văn hoá truyền thống
tại Trung Quốc đã bị phá huỷ. Cho tới khi người Trung Quốc được giới thiệu về môn
thực hành thiền định Phật gia có tên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1992, Trung Quốc đã
có tia hi vọng khôi phục lại nền văn hoá truyền thống cổ xưa. Pháp Luân Đại Pháp,
được thực hành với các nguyên lý theo Chân-Thiện-Nhẫn, đã dẫn dắt mọi người trở
lại với truyền thống và trí tuệ nguyên sơ ban đầu.
Tuy nhiên, do thành công lớn của Pháp Luân Đại Pháp, Đảng cộng sản Trung Quốc bắt
đầu đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công từ năm 1999 cho tới nay - bằng những hình thức
như giam giữ, tra tấn, cưỡng bức lao động, mổ cướp nội tạng và diệt chủng quy mô
lớn, là kỷ lục kinh hoàng nhất tới nay. (https://de.faluninfo.eu)
Bên cạnh một số nhóm thiểu số khác (nhóm người Ki tô giáo, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ,
Hồng Kông, v.v ), Pháp Luân Công là nhóm bị đàn áp lớn nhất với hàng chục triệu học
viên chỉ riêng ở Trung Quốc.
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Quốc hội Đức nên thực thi và phê chuẩn đạo luật Global Magnitsky
Act (GMA), như là đã được thực hiện năm 2016 tại Mỹ. Những đạo
luật tương tự cũng đã được thông qua tại Canada và Anh quốc.
Một nghị quyết đối với đạo luật tương tự cũng đã được Nghị viện
Châu Âu thông qua vào tháng Ba năm 2019. Tài sản của những cá
nhân vi phạm nhân quyền cần bị đóng băng và họ cần bị cấm nhập
cảnh vào Đức. Điều này có tác dụng đối với những cá nhân vi phạm
trên toàn thế giới, đặc biệt là của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Hướng dẫn này để giúp những người không biết tiếng Đức có thể
ký tên thỉnh nguyện trên mạng. Hạn ký tên: 30.12.2019. Nếu sau
hạn này mà ít nhất 50.000 chữ ký được thu thập thì dự luật sẽ
được đưa ra xem xét tại Quốc hội Đức
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Bối cảnh: Magnitsky là một dự luật đã được thông qua bởi quốc hội
Mỹ năm 2012, nhằm trừng phạt các quan chức Nga chịu trách nhiệm
về cái chết của Magnitsky trong nhà tù năm 2009. Luật cấm các quan
chức này nhập cảnh vào Mỹ và dùng hệ thống ngân hàng ở Mỹ. Về sau
này luật đã được Mỹ mở rông ra phạm vi toàn cầu đối với các cá nhân
vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Theo đó, các cá nhân, quan
chức ở các nước, nếu bị liệt vào dạng vi phạm nhân quyền, sẽ có thể
bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh, hoặc đóng băng tài sản.
Luật đã được áp dụng thành công tại Canada, Anh, Estonia, Litva và
Latvia.
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Truy cập website https://epetitionen.bundestag.de

1: Đăng nhập
(Anmelden)
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2. Nếu đã đăng ký thì tiếp tục bước này để đăng nhập.
Nếu chưa đăng ký thì tiếp tục bước 3 để đăng ký

1. Đăng nhập

2. Nhập email đã đăng ký

3. Nhập password đã đăng
ký

4. Đăng nhập
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3. Đăng ký vào hệ thống

1. Đăng ký

2. Nhập email
3. Nhập Password

-

Điều kiện cho password:
Có ít nhất một chữ viết hoa
Có ít nhất một chữ viết thường
Có ít nhất một số hoặc ký tự đặc biệt
Có ít nhất 6 ký tự trong password

4. Nhập lại Password

5. Đánh dấu vào hai mục thứ 2 và thứ 3
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4. Điền các thông tin cần thiết bắt buộc

Tên

Họ

Phố, số nhà
Mã bưu
điện

Thành phố

Quốc gia

Đăng ký
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5. Thông báo đã đăng ký

Thông báo đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được 1 email thông báo đăng ký
thành công. Trong email đó có link xác nhận đăng ký. Bấm vào link đó để
xác nhận
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6. Sau khi xác nhận, quay lại trang epetition, Vào mục tìm
kiếm
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7. Điền số
99914

8. Bấm vào link dẫn đến bản thỉnh nguyện số 99914
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9. Bấm vào đây để tiếp tục
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10. Đăng nhập bằng email và password đã
đăng ký ở bước 2.

11. Bấm vào đây để ký tên thình nguyện
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