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Deze documentaire onderzoekt het ongeëvenaarde 
kwaad van orgaanroof op levende Falun Gong beoefe-
naars via docters en onderzoekers.

Onderzoeksrapporten over de staatsmisdaden van 
massale orgaanroof door de Chinese Communistische 
Partij tegen Falun Gong beoefenaars 2006-2015
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Wetgeving en resoluties
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Deze documentairereeks legt systematisch de genocid-
ale staatsmisdaad van de CCP bloot van levende orgaan-
roof van Falun Gong-beoefenaars in China.

Israël
Israël heeft in 2008 de Orgaantransplantatiewet

aangenomen.

Spanje
In 2010 een wijziging van het Wetboek van Strafrecht 

om orgaanhandel te bestraffen.

Italië
De Italiaanse Senaat keurde in 2015 een wetsvoorstel 

goed om orgaanroof in China af te keuren.

Taiwan
Taiwan heeft de Human Organ Transplantation Act 

van 2015 aangenomen.

Verenigde Staten
Op 13 juni 2016 heeft het Amerikaanse Huis

van Afgevaardigden resolutie  H.Res.343 aangenomen
waarin het de orgaanroof in China veroordeelde.

Europees parlement
Het Europees Parlement heeft op 12 

december 2013 een resolutie aangenomen waarin de 
orgaanroof in China wordt veroordeeld.
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SCAN MIJ
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De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft 
onmenselijke methoden gebruikt, waaronder de meest 
schokkende levende orgaanroof, om onschuldige 
Falun Gong-beoefenaars en andere groepen mensen 
op brutale wijze af te slachten. Deze gruweldaden zijn 
al meer dan twee decennia aan de gang op het Chinese 
vasteland. 

De feiten tonen aan dat de CCP de grootste duivel is 
die ooit in de menselijke geschiedenis is gezien. Het is 
de meest kwaadaardige criminele organisatie ter 
wereld. Wat nog angstaanjagender is, is dat de CCP 
dwang, hersenspoeling, bedrog en andere middelen 
heeft gebruikt om de internationale gemeenschap te 
dwingen te zwijgen over dergelijke vervolgingsmis-
daden. Het oogst eigenlijk zielen van mensen door de 
morele basis van de mensheid te vernietigen, en zo het 
hele menselijke ras naar de vernietiging te leiden. 

Laten we samenwerken om de misdaden van de CCP 
tegen de menselijkheid aan het licht te brengen en een 
einde te maken aan de gruweldaden van levende 
orgaanroof. We moeten alle criminelen voor het 
gerecht brengen en gerechtigheid in onze samenleving 
herstellen en handhaven.
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Wereldorganisatie voor onderzoek naar de vervolging van 
Falun Gong (WOIPFG) werd opgericht op 20 januari 2003. 
Onze missie is het onderzoeken van het criminele gedrag van 
alle instellingen, organisaties en individuen die betrokken 
zijn bij de vervolging van Falun Gong; om dit onderzoek, 
hoe lang het ook duurt, hoe ver en diep we ook moeten 
zoeken, volledig af te ronden; om fundamentele principes 
van menselijkheid uit te oefenen; en om gerechtigheid in de 
samenleving te herstellen en te handhaven.

Op 9 maart 2006, twee dagen nadat in de media beschuld-
igingen waren gemeld dat het Chinese communistische 
regime organen had geoogst van levende Falun Gong beoefe-
naars, startte de WOIPFG een systematisch onderzoek op het 
Chinese vasteland. Als onderdeel van onze voortdurende 
onderzoeksinspanningen in de afgelopen meer dan twaalf 
jaar hebben we tienduizenden telefonische opnames uitgevo-
erd bij 891 orgaantransplantatieziekenhuizen en hebben we 
meerdere zoekopdrachten uitgevoerd, honderdduizenden 
mediaberichten, medische papieren bestudeerd en geanaly-
seerd , gecachte ziekenhuiswebpagina's en databases van 
meer dan 9.519 transplantatie specialisten.

De onderzoeken van de WOIPFG hebben zelfs de hoogste 
leiding van China bereikt, waaronder vijf vaste commissi-
eleden van het Centraal Politbureau van de Chinese Commu-
nistische Partij en meerdere hoge functionarissen, zoals een 
vice-voorzitter van de Centrale Militaire Commissie, een 
commissielid van het Centraal Politbureau, een minister, en 
voormalig hoofd van de gezondheidsafdeling van de 
algemene afdeling logistiek van het Volksbevrijdingsleger.
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Sinds 1999 manipuleert de criminele Chinese Communis-
tische Partij (CCP), onder leiding van haar voormalige 
leider Jiang Zemin, het hele staatsapparaat, inclusief de 
partij, de regering, het leger, de gewapende politie, het 
gerechtelijk apparaat en de medische instellingen. om een 
genocidale massamoord op Falun Gong-beoefenaars uit 
te voeren door middel van levende orgaanoogst voor 
transplantatie in heel China. Dit is een staatsmisdaad 
geïnitieerd door Jiang Zemin en geleid door de CCP. Dit 
is een misdaad van genocide en een misdaad tegen de 
menselijkheid!

EndOrganHarvesting.com

Kaart van ziekenhuizen die verdacht worden 
betrokken te zijn in orgaanroof

◆Conclusie één: Het oogsten van levende organen tegen 
Falun Gong beoefenaars is een systematische misdaad begaan 
door de staat, geïnitieerd door Jiang Zemin en geleid door het 
Chinese communistische regime.
◆Conclusie twee: Een enorme hoeveelheid bewijs wijst op 
het bestaan van een enorme pool van onvrijwillige orgaandon-
oren in China.
◆Conclusie drie: Na 1999 groeide de Chinese orgaantrans-
plantatie-industrie explosief.
◆Conclusie vier: De aanvankelijke belangrijkste bron voor de 
onvrijwillige levende orgaandonorbank in China wordt 
vermoed de enkele miljoenen Falun Gong-beoefenaars te zijn 
die illegaal worden vastgehouden omdat ze petities hadden 
ingediend voor hun rechten en vrijheid om Falun Gong te 
beoefenen.
◆Conclusie vijf: Onze analyse van een grote hoeveelheid 
gegevens suggereert dat een enorm aantal Falun Gong beoefe-
naars door de CCP zijn afgeslacht door middel van levende 
orgaanoogst.


