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Denne dokumentar undersøger den hidtil usete ondskab 
ved organhøst fra levende Falun Gong-udøvere gennem 
læger og efterforskere.

Undersøgelsesrapporter om det kinesiske kommunistpar-
tis statsforbrydelser med massehøst af levende organer 
mod Falun Gong-udøvere 2006-2015
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Lovgivning og resolutioner
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Denne dokumentarserie afslører systematisk KKP's 
folkemorderiske statsforbrydelse af levende organhøst 
fra Falun Gong-udøvere i Kina.

Israel

Israel vedtog organtransplantationsloven i 2008

Spanien
En ændring fra 2010 til straffeloven for at 

straffe organhandel

Italien
Det italienske senat godkendte i 2015 et lovforslag om at

fordømme organhøst i Kina.

Taiwan
Taiwan vedtog loven om menneskelig 

organtransplantation i 2015

USA
Den 13. juni 2016 vedtog det amerikanske 

Repræsentanternes Hus H.Res.343, 
der fordømte organhøst i Kina.

Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentet vedtog den 12. 

december 2013 en resolution, 
der fordømmer organhøst i Kina.
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SCAN MIG
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Det kinesiske kommunistparti (KKP) har brugt umen-
neskelige metoder, inklusive mest chokerende levende 
organhøst, til brutalt at slagte uskyldige Falun 
Gong-udøvere og andre grupper af mennesker. Denne 
grusomhed har stået på i over to årtier i fastlands Kina. 

Som det fremgår af fakta, er KKP den største djævel, 
der nogensinde er set i menneskehedens historie. Det er 
den mest onde kriminelle gruppe i verden. Som det 
fremgår af fakta, er KKP den største djævel, der nogen-
sinde er set i menneskets historie. Det er den mest onde 
kriminelle gruppe i verden. Hvad der er mere skræm-
mende er, at KKP har brugt tvang, tilskyndelse, hjerne-
vask, bedrag og andre midler til at tvinge det internatio-
nale samfund til at forblive tavs om sådanne forføl-
gelsesforbrydelser. Det er faktisk at høste menneskers 
sjæle ved at ødelægge menneskehedens moralske grun-
dlinje, og dermed føre hele menneskeheden til ødelæg-
gelse. 
Lad os arbejde sammen for at afsløre KKP's 
forbrydelser mod menneskeheden og for at afslutte 
grusomhederne af levende organhøst. Vi skal stille alle 
de kriminelle for retten, og genoprette og opretholde 
retfærdigheden i vores samfund.
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Verdensorganisationen for at undersøge forfølgelsen af Falun 
Gong (WOIPFG) blev grundlagt den 20. januar 2003. Vores 
mission er at efterforske den kriminelle adfærd hos alle 
institutioner, organisationer og individer, der er involveret i 
forfølgelsen af Falun Gong; at bringe sådanne undersøgelser, 
uanset hvor lang tid det tager, uanset hvor langt og dybt vi 
skal undersøge, til fuld afslutning; at udøve grundlæggende 
principper for menneskeheden; og at genoprette og oprethol-
de retfærdighed i samfundet. 

Den 9. marts 2006, den anden dag efter, at der blev rapporter-
et påstande i medierne om, at det kinesiske kommunistiske 
regime havde høstet organer fra levende Falun Gong-udø-
vere, lancerede WOIPFG en systematisk undersøgelse af 
fastlands Kina. Som en del af vores løbende efterforskning-
sindsats over de sidste mere end 10 år har vi udført titusind-
vis af telefonundersøgelser rettet mod 891 organtransplanta-
tionshospitaler og lavet flere runder af søgninger, studeret og 
analyseret hundredtusindvis af medierapporter, medicinske 
papirer, cachelagrede hospitalswebsider og databaser fra 
mere end 9.519 transplantationslægespecialister.

WOIPFG's undersøgelser er nået til selv Kinas øverste 
ledelse, herunder fem stående udvalgsmedlemmer af det 
kinesiske kommunistpartis centrale politbureau og flere 
højtstående embedsmænd, såsom en næstformand for den 
centrale militærkommission, et udvalgsmedlem af det 
centrale politbureau, en forsvarsminister, og en tidligere 
leder af sundhedsafdelingen i den generelle logistikafdeling i 
People's Liberation Army.
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Siden 1999 har det kinesiske kommunistpartis (KKP) 
kriminelle gruppe, ledet af dets tidligere leder Jiang 
Zemin, manipuleret hele statsapparatet, inklusive partiet, 
regeringen, militæret, det væbnede politi, retssystemet og 
medicinske institutioner, at udføre en folkemorderisk 
massakre på Falun Gong-udøvere gennem levende organ-
høst til transplantation i hele Kina. Dette er en statsfor-
brydelse initieret af Jiang Zemin og ledet af KKP. Dette er 
en forbrydelse af folkedrab og en forbrydelse mod 
menneskeheden!

EndOrganHarvesting.com

Fordelingskort over hospitaler, 
der mistænkes for at være involveret i levende organhøst

◆Konklusion 1: Levende organhøst mod Falun Gong-udø-
vere er en systematisk forbrydelse begået af staten, initieret af 
Jiang Zemin og ledet af det kinesiske kommunistiske regime.

◆Konklusion 2: En massiv mængde beviser indikerer eksis-
tensen af en enorm ufrivillig organdonorpulje i Kina.

◆Konklusion 3: Efter 1999 voksede Kinas organtransplanta-
tionsindustri eksplosivt.

◆Konklusion 4: Den oprindelige hovedkilde til den ufrivil-
lige levende organdonorbank i Kina er mistænkt for at være 
de adskillige millioner Falun Gong-udøvere, der er ulovligt 
tilbageholdt for deres rettigheder og frihed.

◆Konklusion 5: Vores analyse af en stor mængde data tyder 
på, at et massivt antal Falun Gong-udøvere er blevet dræbt af 
KKP gennem levende organhøst.


