Dilekçe
2020 Yaz Olimpiyatları ev sahipliği için Tokyo’yu seçmeyiniz.
Dünyadaki barış sever insanlara imzalamarı için internetteki dilekçe
http://www.gopetition.com/petitions/do-not-select-tokyo-to-host-the-2020-summer-olympics.html

Proje Sahibi: Don Tow

Anafikir
2. Dünya Savaşı zamanında, Japonya Kraliyet Ordusu tarafından 200.000 den fazla kadın ve kız
sex köleliğine ( “rahat kadın” olarak adlandırılan ) zorlanmıştır. Yalnızca Nanking şehrinde, 13 /
12 / 1937’de başlayıp, 6 haftalık periyotda, yaklaşık 300.000 Çinli ( birçok kadın ve kız dahil
)boğazlandı ve yaklaşık 20.000 kadın ve kız tecavüz edildi. 2. Dünya Savaşı zarfında, Toplu yıkıcı
etkisi olan binlerce kimyasal ve biylojik silah, yüzbinlerce Çin’liyi öldürmek ve kalıcı sakat
bırakmak için düzinelerce şehre konuşlandırıldı.
Japonya’nın şimdiki Başbakanı Mr. Shinzo Abe, 2006 – 2007 dönemindeki başbakanlığı
döneminde defalarca“ 2. Dünya savaşı zarfında, kadınlara sex köleliğine zorlama yoktu, ve
Japonya’da kimse şahit olmamıştır” demister. Tokya Valisi Shintaro Ishihara, 1990’da bir
röportajında, Nanking Katliamı “ Çinliler tarafından uyfurulmuş bir hikayedir “ demişti. Takashi
Kawamura, Nagoya Belediye Başkanı, 2012’de “Nanking katliamı diye birşey yoktur, yalnızca
geleneksel savaş eylemlerinin sonucu vardır.” Dedi.
Bunların hepsi yalandır çünkü bu vahşet batı gazeteciler, işadamları, diplomatlar, misyonerler,
eğitimciler ve diğer uluslararası gözlemciler de dahil olmak üzere pek çok görgü tanıkları,
tarafından belgelenmiştir. Ayrıca, Japon öğretmen ve gazeteci Tamaki Matsuoka, 250’den fazla
eski Japon askeri ile yaptığı mülakatlarda ki bunların birçoğunun video kaydı vardır, Nanking Katliamını
Kabul etmişlerdir.
2. Dünya Savaşının sonundan beri 67 yıl geçmiştir. Japonya Hükümeti, 2. Dünya savaşı zarfında Japonya
Kraliyet Ordusunun Asya’da yaptığı insanlık dışı ve büyük zulmü resmi olarak hala Kabul etmedi ve özür

dilemedi. Ayrıca, başbakan dahil olmak üzere liderleri, 14 mahkum olan ve idam edilen A sınıfı
savaş suçlularının kutsal kabul edildiği Tokya’daki Yasukuni Mabedine düzenli olarak haraç
ödemişlerdir. Bu Hitlerin anısı için haraç ödeyen Alman Başbakanlarına benzer. Ek olarak, erken
1980lerden başlayarak, Japonya Hükümeti ders kitaplarını yeniden yazdı, böylece bu Japon
kuşakları 2. Dünya Savaşının bu bölümünü bilmiyorlar.
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2007 yılında ABD tesilciler evinin kabul ettiği kararlar dahil, Kanada Parlamentosu, Hollanda
Parlamentosu alt evi ve Avrupa Parlamentosu gibi birçok hükümet zaten Japonya’nın rahat
kadınlar konumu kınayan kararları kabul etmesine rağmen Japonya’nın konumu değiştirmesine
yeterli olmamıştır. Eğer biz tarhiten ders almazsak, tarih başka bir Pearl Harbour saldırısı,
Nanking Katliamı, Bataan Ölüm Martı, sex köleliği, biyolojik savaş ve benzieri şekillerde tekerrür
edebilir. Dünya barışı adına, Dünya sadece konuşmaktan daha ciddi adımlar atmalı
Bu nedenle, Uluslararası Olimpiyat Komitesinden üç adaydan (Istanbul ve Madrid ile birlikte) biri
olan 2020 Yaz Olimpiyatları ev sahibi şehir için Tokyo’yu seçmemesini talep ediyoruz.
Japon Hükümeti 2. Dünya Savaşı zulmü için resmi olarak kabul etmeden ve özür dilemeden,
Uluslararası Olimpiyat Komitesinden ve çeşitli Olimpiyat Komitelerinden Tokyo’yu 2020 Yaz
Olimpiyatları ev sahibi şehir seçmemeleri için, bütün barış sever dünya insanlarından bu
dilekçeyi imzalamalarını istiyoruz.

Dilekçe
2. Dünya Savaşının sonundan beri 67 yıl geçmiştir. Japonya Hükümeti, 2. Dünya savaşı zarfında
Japonya Kraliyet Ordusunun Asya’da yaptığı insanlık dışı ve büyük zulmü resmi olarak hala Kabul
etmedi ve özür dilemedi.
Japonya’nın şimdiki Başbakanı Mr. Shinzo Abe, defalarca“ 2. Dünya savaşı zarfında, kadınlara
sex köleliğine zorlama yoktu, ve Japonya’da kimse şahit olmamıştır” demister. Tokya Valisi
Shintaro Ishihara, 1990’da bir röportajında, Nanking Katliamı “ Çinliler tarafından uyfurulmuş bir
hikayedir “ demişti. Takashi Kawamura, Nagoya Belediye Başkanı, 2012’de “Nanking katliamı
diye birşey yoktur, yalnızca geleneksel savaş eylemlerinin sonucu vardır.” Dedi.
Bunların hepsi yalandır çünkü bu vahşet batı gazeteciler, işadamları, diplomatlar, misyonerler,
eğitimciler ve diğer uluslararası gözlemciler de dahil olmak üzere pek çok görgü tanıkları,
tarafından belgelenmiştir. Ayrıca, Japon öğretmen ve gazeteci Tamaki Matsuoka, 250’den fazla
eski Japon askeri ile yaptığı mülakatlarda ki bunların birçoğunun video kaydı vardır, Nanking
Katliamını Kabul etmişlerdir.
Tarihin tekerrür etmesini engellemek ve dünya barışını desteklemek için Japon hükümetinin
resmi olarak 2. Dünya savaşı zulmünü Kabul edip özür dileyen kadar, Uluslararası Olimpiyat
Komitesinin gelecek 7 Eylül 2013 tarihindeki toplantısında ve diger uluslararası olimpiyat
komitelerinin Tokyo’yu 2020 Yaz Olimpiyatları ev sahibi ( Istanbul ve Madrid ile yarışıyor )olarak
seçmemesi için bu dilekçeyi imzalıyoruz.
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