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Kiinan suosituin perinnelaji joutui Puolueen epäsuosioon
Falun Dafan (Falun Gongin) toi julkisuuteen opettaja
Li Hongzhi vuonna 1992 koillis-Kiinassa. Poikkeuksellisen
tehokkaaksi todettu qigong-menetelmä sai taakseen Kiinan
terveysviranomaisten laajan tuen. 1990-luvun lopulla yli 70
miljoonaa ihmistä kaikista yhteiskuntaluokista oli alkanut
harjoittaa Falun Dafaa. www.falundafa.fi
”Totuudenmukaisuuteen, laupeuteen ja kärsivällisyyteen”
uskovat harjoittajat eivät ottaneet kantaa politiikkaan.
Menetelmän juuret olivat kuitenkin Kiinan vuosituhantisessa
perinteisessä kulttuurissa. Tämän kulttuurin ”renessanssia”
presidentti Jiang Zemin alkoi pitää uhkana kommunisti
puolueen omalle ideologialle. Falun Dafa kiellettiin Kiinassa
heinäkuussa 1999. Puolue aloitti miljardeja maksavan vainoja propagandakampanjan, joka ulottuu kaikkialle Kiinaan.
Vaino jatkuu vielä tänäkin päivänä, ja Kiinan suurlähetystöt
pyrkivät estämään sen esille tuomista kaikkialla maailmassa.
www.faluninfo.net
Falun Dafan oppiminen ja harjoittaminen on aina
maksutonta, eikä siinä ole jäsenyyttä, järjestöä
tai velvoitteita. Kaikki oppimateriaalit ovat saatavilla Internetistä. Vainon seurauksena tuhannet
rauhanomaiset kiinalaiset ovat menehtyneet.
Kymmeniltä miljoonilta on viety perusoikeudet.

Tämä lehtinen on osa maailmanlaajuista kampanjaa,
jonka perimmäisenä tavoitteena on käynnistää
kansainväliset tutkimukset elinryöstöistä Kiinassa.
Kun tieto kommunisti
puolueen rikoksista leviää
yhä laajemmalle, paine Kiinan hallitusta kohtaan
kasvaa. Ennen pitkää rikoksiin syyllistyneet joutuvat
kohtaamaan tekojensa seuraukset.
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Auta levittämään tietoa. Jos sinulla on
aikaa ja mahdollisuuksia, perehdy
tutkimusraportteihin elinryöstöistä.
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Allekirjoita Doctors Against Forced
Organ Harvesting -järjestön vetoomus
osoitteessa dafoh.org/petition
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Katso YouTubessa 8-minuuttinen
englanninkielinen dokumenttivideo
Killed for Organs.

”

Julmuudet loppuvat silloin, kun he, jotka
eivät ole joutuneet niiden uhreiksi, ovat
yhtä tyrmistyneitä kuin uhrit.
		

— Solon, n. 500 eKr.

Riippumattomat tutkimukset tuovat
esille kymmeniä todisteita

Kiina
ryöstää
sisäelimiä
eläviltä
mielipidevangeilta
 Elinryöstöissä menehtynyt jopa kymmeniä tuhansia.
 Uhreina ennen kaikkea Falun Dafan (Falun Gongin)
harjoittajia, tiibetiläisiä, uiguureja ja epävirallisiin
kirkkoihin kuuluvia kristittyjä.
 Nauhoitetuissa puhelinkeskusteluissa lukuisia
tunnustuksia kiinalaisilta elinsiirtolääkäreiltä;
siirtoelinten odotusajat vain muutamia päiviä.

”
”
”
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Edward McMillan-Scott
Euroopan parlamentin varapuhemies

Olen täysin vakuuttunut, että pitkän
aikaa vuodesta 1999 lähtien vangeilta
on ryöstetty sisäelimiä – erityisesti
Falun Gongin harjoittajilta, mutta myös
uiguureilta ja tiibetiläisiltä. Olemme
nyt saamassa lisää todisteita asiasta.

Søren Espersen
Pohjoismaiden neuvoston jäsen
organharvestinvestigation.net

Vuonna 2006 kanadalainen ihmisoikeusjuristi David
Matas sekä Kanadan entinen apulaisulkoministeri
ja valtionsyyttäjä David Kilgour julkaisivat tutkimusraportin Bloody Harvest: An Independent
Investigation into Allegations of Organ Harvesting
of Falun Gong Practitioners in China. Raporttia on
viime vuosina täydennetty uusilla aihetodisteilla, ja
se on julkaistu myös kirjana. Lisäksi muiden tutkijoiden ja lääkäreiden kanssa laadittu State Organs:
Transplant Abuse in China (2012) käsittelee aihetta
eri näkökulmista yhdessätoista artikkelissa.
Tutkijoiden keskeinen väite on seuraava. Kiinan
hallitus on 1990-luvun puolivälistä lähtien käyttänyt
lukemattomia mielipidevankeja elävänä ”siirtoelinpankkina”. Näille ihmisille on tehty verikokeita
ja muita tutkimuksia, joiden avulla on määritetty
heidän yhteensopivuutensa elinsiirtopotilaiden
kanssa. Kun potilaita on saapunut Kiinaan hakemaan
esimerkiksi maksaa, munuaista tai sydäntä, soveltuvat vangit on murhattu leikkaamalla heiltä
tuoreita sisäelimiä salaisissa operaatioissa.

1. Kiinalaiset elinsiirtolääkärit 14 eri maakunnasta
ovat nauhoitetuissa puhelinkeskusteluissa
myöntäneet, että siirtoelimet ovat peräisin eläviltä
Falun Gongin harjoittajilta.
2. Kiinalaisen kirurgin ex-vaimo on todistanut, että
hänen miehensä poisti sarveiskalvoja n. 2000
Falun Gongin harjoittajalta vuosina 2001–2003
Shenyangin kaupungissa.
3. Vaikka mielipidevankeja usein kidutetaan
kuoliaaksi, heidän veriarvojaan ja sisäelintensä
kuntoa tutkitaan järjestelmällisesti Kiinan
pakkotyöleireillä.
4. Siirtoelimen saa Kiinassa vain muutamassa
päivässä tai viikossa, vaikka odotusajat muualla
maailmassa lasketaan jopa vuosissa.
5. Elinkauppa on erittäin kannattavaa liiketoimintaa:
kiinalaisella verkkosivustolla maksan hinnaksi
ilmoitettiin n. 90 000 euroa ja sydämen hinnaksi
n. 120 000 euroa.

Todisteita näistä asioista on nyt
niin paljon, että niiden täytyy pitää
paikkansa. Ja jos ne pitävät paikkansa,
Kiinan hallitus on syyllistynyt järkyttäviin
kansainvälisiin ihmisoikeusrikoksiin.
Epäilemättä suurin osa [kiinalaisista
siirtoelimistä] on hankittu laittomasti.

Ileana Ros-Lehtinen
Yhdysvaltain kongressin jäsen

Falun Gongin harjoittajia on järjestel
mällisesti vangittu, kidutettu, lähetetty
pakkotyöleireille ”uudelleenkoulu
tettaviksi” ja sijoitettu mielisairaaloihin
aivopestäviksi, ja he ovat joutuneet
sisäelinryöstöjen uhreiksi.

Ethan Gutmann
Kiina-tutkija

En usko korkeimpiin enkä matalimpiin
arvioihin kuolonuhrien lukumäärästä.
Totuus on jossakin niiden puolivälissä,
ja paras arvio on noin 65 000.
Elinryöstöt muistuttavat holokaustia
siinä mielessä, että lääketieteellinen
korruptio on vajonnut samalle tasolle.

