
Oskenovať pre 
sledovanie

Tento dokumentárny film skúma bezprecedentné zlo v 
podobe odoberania orgánov živým praktizujúcim Falun 
Gongu prostredníctvom lekárov a vyšetrovateľov.

Vyšetrovacie správy o štátnych zločinoch Čínskej komu-
nistickej strany v súvislosti s masovým odoberaním 
orgánov za živa praktizujúcim Falun Gongu v rokoch 
2006 - 2015
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Legislatíva a uznesenia
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Táto dokumentárna séria systematicky odhaľuje 
genocídny štátny zločin ČKS, ktorým je odoberanie 
orgánov za živa praktizujúcim Falun Gongu v Číne.

Izrael

Izrael prijal zákon o transplantácii orgánov v roku 2008.

Španielsko
Novela trestného zákonníka z roku 2010, 

ktorá trestá obchodovanie s orgánmi.

Taliansko
Taliansky senát schválil v roku 2015 návrh zákona, 

ktorý odsudzuje odbery orgánov v Číne.

Taiwan
Taiwan prijal v roku 2015 zákon o 
transplantácii ľudských orgánov.

Spojené štáty
Snemovňa reprezentantov USA 13. 

júna 2016 schválila rezolúciu č. 
343 odsudzujúcu odbery orgánov v Číne.

Európsky parlament
Európsky parlament prijal 12. 

decembra 2013 uznesenie odsudzujúce 
odbery orgánov v Číne.
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Oskenovať pre 
čítanie
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Oskenovať

Skoncujme so zlom ČKS, skoncujme s 
odoberaním orgánov žijúcim praktizu-
júcim Falun Gongu a iným ľuďom

Čínska komunistická strana (ČKS) používa neľudské 
metódy, vrátane najšokujúcejšieho odoberania živých 
orgánov, na brutálne zabíjanie nevinných praktizu-
júcich Falun Gongu a ďalších skupín ľudí. Toto zverst-
vo trvá v pevninskej Číne už viac ako dve desaťročia. 

Ako dokazujú fakty, ČKS je najväčším diablom, aký 
sa kedy v histórii ľudstva vyskytol. Je to najhoršia 
zločinecká organizácia na svete. Ešte desivejšie je, že 
ČKS používa nátlak, navádzanie, vymývanie mozgov, 
klamstvo a iné prostriedky, aby prinútila medzinárod-
né spoločenstvo mlčať k takýmto zločinom prenasle-
dovania. V skutočnosti likviduje ľudské duše tým, že 
ničí morálne základy ľudstva, čím vedie celú ľudskú 
rasu do záhuby. 

Spolupracujme na odhalení zločinov ČKS proti 
ľudskosti a na ukončení zverstiev odberu živých 
orgánov. Musíme postaviť všetkých zločincov pred 
súd a obnoviť a presadzovať spravodlivosť v našej 
spoločnosti.
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Viac ako desaťročie vyšetrovania 
odberov orgánov žijúcim praktizujúcim 
Falun Gongu zo strany ČKS  

Svetová organizácia pre vyšetrenie prenasledovania 
Falun Gongu (WOIPFG) bola založená 20. januára 2003. 
Našou misiou je vyšetriť zločinné konanie všetkých 
inštitúcií, organizácií a jednotlivcov zapojených do 
prenasledovania Falun Gongu; doviesť takéto vyšetrova-
nia bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať, ako ďaleko 
a hlboko budeme musieť pátrať, k ich úplnému dokonče-
niu; uplatňovať základné princípy ľudskosti; a obnoviť a 
presadzovať spravodlivosť v spoločnosti.

9. marca 2006, druhý deň po tom, ako sa v médiách 
objavili obvinenia, že čínsky komunistický režim 
odoberá orgány žijúcim praktizujúcim Falun Gongu, 
začala WOIPFG systematické vyšetrovanie v pevninskej 
Číne. V rámci nášho nepretržitého vyšetrovacieho úsilia 
sme za posledných viac ako dvanásť rokov uskutočnili 
desaťtisíce telefonických vyšetrovaní zameraných na 891 
nemocníc pre transplantáciu orgánov. Vykonali sme 
niekoľko kôl vyhľadávania, pričom sme študovali a 
analyzovali státisíce mediálnych správ, lekárskych doku-
mentov, webových stránok nemocníc v cache a 
databázach viac ako 9 519 transplantačných lekárov.

Vyšetrovania WOIPFG sa dostali až k najvyšším čínskym 
predstaviteľom, vrátane piatich členov stáleho výboru 
Ústredného politbyra ČKS a viacerých vysokopos-
tavených úradníkov, ako napríklad podpredsedu Ústred-
nej vojenskej komisie, člena výboru Ústredného 
politbyra, ministra obrany a bývalého vedúceho zdravot-
ného oddelenia Generálneho logistického oddelenia 
Ľudovej oslobodzovacej armády. 

Od roku 1999 zločinecká skupina Čínskej komunis-
tickej strany (ČKS), na čele s jej bývalým vodcom 
Ťiang Ce-minom, manipuluje celý štátny aparát 
vrátane strany, vlády, armády, ozbrojenej polície, 
súdneho systému a zdravotníckych inštitúcií, aby 
uskutočňovala genocídny masaker praktizujúcich 
Falun Gongu prostredníctvom odberu orgánov za živa 
na transplantačné operácie v celej Číne. Ide o štátny 
zločin iniciovaný Ťiang Ce-minom a vedený ČKS. Je 
to zločin genocídy a zločin proti ľudskosti!

EndOrganHarvesting.com

Mapa rozloženia nemocníc podozrivých z 
účasti na odbere živých orgánov

◆Prvý záver: Odbery orgánov zaživa praktizujúcim Falun 
Gongu sú štátnym zločinom, ktorý nariadil Ťiang Ce-min a 
prebieha pod vedením ČKS. 

◆Druhý záver：Množstvo dôkazov naznačuje, že v Číne 
existuje obrovská banka nedobrovoľných darcov orgánov.

◆Tretí záver：Po roku 1999 sa čínsky priemysel 
transplantácií orgánov prudko rozrástol.

◆Štvrtý záver：Predpokladá sa, že hlavným zdrojom banky 
nedobrovoľných „darcov“ orgánov v Číne je niekoľko milión-
ov praktizujúcich Falun Gongu, ktorí sú nezákonne zadržia-
vaní za apelovanie za svoje práva a slobodu praktizovať Falun 
Dafa.

◆Piaty záver：Naša analýza veľkého množstva údajov 
naznačuje, že ČKS zabila obrovské množstvo praktizujúcich 
Falun Gongu prostredníctvom odberu orgánov zaživa.

The CCP’s Genocidal State Crime of Organ Har-
vesting from Living Falun Gong Practitioners
Genocídny štátny zločin ČKS - odoberanie 
orgánov žijúcim praktizujúcim Falun Gongu


