.

CHINA, UM DRAGÃO VORAZ E INSENSÍVEL.

China e sua relação com os animais não humanos:
- Cães e gatos fervidos, eletrocutados, enforcados ,
afogados ou escalpelados vivos para a retirada de
suas peles, que são utilizadas na fabricação de
brinquedos e casacos, e suas carnes vão para o
consumo humano;
- ursos capturados e encerrados em jaulas
minúsculas por mais de 15 anos com o abdômen e a
vesícula perfuradas, onde uma sonda lhes suga a
bílis para fabricação de remédios fictícios;
- coelhos, cães, gatos, bezerros e vários
outros animais são atirados vivos para
alimentar os animais selvagens famintos,
enquanto por um ônibus cercado, visitantes,
inclusive crianças, se deliciam com estas
cenas macabras;
-milhares de tubarões assassinados todos os
anos para satisfazer o apetite dos chineses por
sopa de barbatana ;
- pênis e olhos de tigres, de cães, de tubarões e outros
animais são servidos em restaurantes exóticos como
alimentos afrodisíacos;
- nos zoológicos animais vivos são vendidos aos
visitantes para que sejam jogados, com vida, aos
animais selvagens famintos;
- cérebros de macacos vivos são servidos como
iguarias em restaurantes considerados exóticos;
- almiscareiros são capturados e mantidos em jaulas
minúsculas, enquanto vivem, são manipulados de
maneira dolorosa para que de suas glândulas genitais
se obtenham a matéria prima para a fabricação do
perfume almíscar ou musk.

QUEM FAZ COM BICHO, FAZ COM GENTE! É SÓ UMA
QUESTÃO DE TEMPO E OPORTUNIDADE.
China e sua relação com os animais humanos:
VIOLAÇÃO DE TODOS OS ITENS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS
DA ONU, DA CARTA OLÍMPICA E DA CONSTITUIÇÃO CHINESA:
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- TRABALHO ESCRAVO - Milhares de adultos e
crianças de até 8 anos de idade são seqüestrados e
vendidos para o trabalho escravo nas Olarias, Minas
de carvão, fábricas etc.;
- proibição da liberdade de crença e de expressão,
perseguição, tortura e morte de milhares de
Tibetanos desde a invasão da China no Tibet;
- transformação do Tibet em lixeira nuclear pelo descarte indiscriminado de lixo nuclear
tóxico da China;
- transformação das áreas verdes do Tibet em desertos pela extração de madeiras para o
comércio;
- discriminação violenta às mulheres;
- perseguição violenta, execuções, confisco de bens, tortura ( incluindo a retirada de
órgãos dos prisioneiros para o mercado negro) e assassinatos dos adeptos da Falung
Gong – Prática de cultivo da VERDADE, COMPAIXÃO e TOLERÂNCIA;
- criação do DEPARTAMENTO 610, uma espécie de GESTAPO, para calar de forma
truculenta cidadãos chineses conscientes e praticantes das mais variadas religiões e
crenças;
- discriminação com os trabalhadores migrantes rurais e seus familiares, excluídos dos
programas urbanos de saúde.
A China se comprometeu com a ONU – Organização das Nações Unidas e com o COIComitê Olímpico Internacional - a melhorar as condições dos Direitos Humanos no país
para poder sediar os jogos Olímpicos de 2008, mas o que se tem visto é uma alarmante
piora com a aproximação do evento!Em que cova enterraram a bela filosofia Taoísta de
reta ação e respeito ao próximo? Em que túmulo encerraram os ensinamentos do filósofo
Confúcio, de amor ao próximo, justiça, autoconsciência da vontade do céu, regras de
conduta e a sinceridade desinteressada? Alguém sabe, alguém viu?
Por tudo o que a China tem mostrado ao mundo, BOICOTEM os produtos MADE IN CHINA!
É só olhar as etiquetas, não podemos ser cúmplices de tanta barbaridade. Vamos valorizar
a indústria brasileira, não vamos permitir que a indústria chinesa desempregue nossos
maridos, tire o pão da boca de nossas crianças!Quando você compra qualquer produto
MADE IN CHINA, está colaborando com o desaparecimento de nossas indústrias e
enriquecendo um país cruel com os animais e sem nenhuma misericórdia humana!
Só há um meio de frear as labaredas deste dragão insaciável: é não sustentar o seu fogo
destruidor, para isto, assine a petição de Boicote contra a China:
HTTP://WWW.THEPETITIONSITE.COM/TAKEACTION/395884823
Fontes:
• http://www.youtube.com./watch?v=L-kgq5gkxg&NR=1
• http://www.youtube.com/watch?v=ohfnjbi-uru&NR=1
• http://www.apasfa.org/pet/ursos/ursoshabit.shtml
• http://sirius.2kat.net/sichuan.html
• http://br.geocities.com/rebelionn/ursoindex.htm
• http://thereport.amnesty.org/eng/regions/asia-pacific/china
• www.ifjc.org/
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• http://www.humanrightstorch.org/news/
• http://www.organharvestinvestingation.net
• http://www.investigation.redirectme.net
• http://esportes.terra.com.br/interna/0,,OI1812722-EI2242,00.html
• http://noticias.terra.com.br/mundo/interna/0,,Oll691426-EI8143,00.html
• http://www.padreaberio.com/religioes/confucionismo.htm
• http://www.e-paulopes.blogsport.com/2008/03/china-bloqueia-youtube-aps-violnciano.html
•
http://www.efatah.com/artigos/missoes/policia_chinesa_fotografa_tortura_de_cristaos.html
**********************************************************
Por: Fátima Borges – Colunista, Professora de Português e Teatro Infantil, Poetisa e Artista
Plástica.
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