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Den här dokumentären undersöker den oöverträffade 
ondskan av organskörd från levande Falun Gong-utöva-
re genomförd av läkare och utredare.

Utredningsrapporter om det kinesiska kommunistparti-
ets statliga brott med massproduktion av levande organ 
mot Falun Gong-utövare 2006-2015
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Lagstiftning och resolutioner
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Den här dokumentärserien avslöjar systematiskt KKP:s 
folkmordsbrott av levande organskörd från Falun 
Gong-utövare i Kina.

Israel

Israel antog organtransplantationslagen 2008.

Spanien
En ändring av strafflagen från 2010 

för att bestraffa organhandel.

Italien
Den italienska senaten godkände ett lagförslag 2015 

för att kritisera organskörd i Kina.

Taiwan
Taiwan antog 2015 års lagen om transplantation 

av mänskliga organ.

Förenta staterna
Den 13 juni 2016 antog det amerikanska 

representanthuset H.Res.
343 som fördömde organskörd i Kina.

Europaparlamentet
Europaparlamentet antog en resolution

som fördömer organskörd i Kina 
den 12 december 2013.
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SKANNA MIG
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Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) har använt 
omänskliga metoder, inklusive mest chockerande 
levande organskörd, för att brutalt slakta oskyldiga 
Falun Gong-utövare och andra grupper av människor. 
Denna illdåd har pågått i över två decennier i Kina.

Som framgår av fakta är KKP den största djävul som 
någonsin setts i mänsklighetens historia. Det är den 
ondaste kriminella organisationen i världen. Vad som 
är mer skrämmande är att KKP har använt tvång, 
uppmuntran, hjärntvätt, bedrägeri och andra medel för 
att tvinga det internationella samfundet att förbli tyst 
om sådana förföljelsebrott. Det är faktiskt att skörda 
människors själar, genom att förstöra mänsklighetens 
moraliska grundlinje, vilket leder hela mänskligheten 
till undergång. 

Låt oss arbeta tillsammans för att avslöja KKP:s brott 
mot mänskligheten och för att få ett slut på grymheter-
na med skörd av levande organ. Vi måste ställa alla 
brottslingar inför rätta och att återställa och upprätthål-
la rättvisa i vårt samhälle.
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Världsorganisationen för att undersöka förföljelsen av 
Falun Gong (WOIPFG) grundades den 20 januari 
2003.Vårt uppdrag är att undersöka det kriminella beteen-
det hos alla institutioner, organisationer och individer som 
är involverade i förföljelsen av Falun Gong; att föra 
sådana undersökningar, oavsett hur lång tid det tar, hur 
långt och djupt vi måste söka, till full stängning; att utöva 
mänsklighetens grundläggande principer; och att återstäl-
la och upprätthålla rättvisa i samhället.

Den 9 mars 2006, andra dagen efter det att anklagelser 
rapporterats i media om att den kinesiska kommunistregi-
men hade skördat organ från levande Falun Gong-utövare, 
inledde WOIPFG en systematisk undersökning om Kinas 
fastland. Som en del av våra kontinuerliga utredningsar-
bete under de senaste mer än ett dussin år har vi genomfört 
tiotusentals telefonutredningar riktade mot 891 organ-
transplantationssjukhus och gjort flera omgångar av 
sökningar, studerat och analyserat hundratusentals medi-
arapporter, medicinska tidningar , cachade sjukhuswebb-
sidor och databaser från mer än 9 519 specialister inom 
transplantationsmedicin.

WOIPFG:s undersökningar har nått till och med Kinas 
högsta ledarskap, inklusive fem ständiga kommittémedle-
mmar i det kinesiska kommunistpartiets centrala politbyrå 
och flera högt uppsatta tjänstemän, såsom en vice 
ordförande i den centrala militärkommissionen, en 
kommittémedlem i den centrala politbyrån, ett försvar. 
minister, och en tidigare chef för hälsoavdelningen vid 
General Logistics Department of People's Liberation 
Army.
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Sedan 1999 har det kinesiska kommunistpartiets (KKP) 
kriminella grupp, ledd av dess tidigare ledare Jiang 
Zemin, manipulerat hela statsapparaten, inklusive partiet, 
regeringen, militären, den beväpnade polisen, rättssyste-
met och medicinska institutioner, att utföra en folkmords-
massaker på Falun Gong-utövare genom att skörda 
levande organ för transplantation över hela Kina. Detta är 
ett statligt brott som initierats av Jiang Zemin och leds av 
KKP. Detta är ett folkmordsbrott och ett brott mot mänsk-
ligheten!

EndOrganHarvesting.com

DKarta över sjukhus som misstänks vara 
inblandade i skörd av levande organ

◆Slutsats ett: Skörd av levande organ mot Falun Gong-utöva-
re är ett systematiskt brott som begås av staten, initierat av 
Jiang Zemin och ledd av den kinesiska kommunistregimen.

◆Slutsats två: Den ursprungliga huvudkällan till den ofrivilli-
ga donatorbanken för levande organ i Kina misstänks vara de 
flera miljoner Falun Gong-utövare som olagligt fängslats för 
att ha begärt sina rättigheter och frihet att utöva Falun Gong.

◆Slutsats tre: Efter 1999 växte Kinas organtransplantation-
sindustri explosivt.

◆Slutsats fyra: En enorm mängd bevis tyder på att det finns 
en enorm ofrivillig organdonatorpool i Kina.

◆Slutsats fem: Vår analys av en stor mängd data tyder på att 
ett enormt antal Falun Gong-utövare har slaktats av KKP 
genom att skörda levande organ.


