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A. Introduktion 
Koalitionen för utredning av förföljelsen av Falun Gong i Kina (CIPFG) har bett oss undersöka 

anklagelser om stölder av organ från Falun Gong-utövare i Kina. Koalitionen är en icke-statlig 

organisation registrerad i Washington, D.C., USA, med en avdelning i Ottawa, Kanada. 

Förfrågan skickades formellt per brev, daterat den 24 maj 2006, och finns som bilaga till 

denna rapport.  

Förfrågan gällde att undersöka anklagelser om att statliga institutioner och 

regeringsanställda i Folkrepubliken Kina har skördat organ från levande Falun Gong-utövare, 

vilket dödat utövarna i processen. Vi accepterade denna förfrågan med tanke på allvaret i 

anklagelserna liksom vårt eget engagemang när det gäller respekt för mänskliga rättigheter.  

David Matas är advokat inom områdena immigration, flyktingfrågor och internationella 

mänskliga rättigheter, med en privat byrå i Winnipeg. Han verkar aktivt för ökad respekt för 

mänskliga rättigheter - som författare, talare och deltagare i flera frivilligorganisationer som 

arbetar för mänskliga rättigheter.  

David Kilgour är före detta parlamentsledamot och före detta statssekreterare för Asien och 

Stilla Havsregionen i den kanadensiska regeringen. Innan han blev parlamentariker var han 

överåklagare. Båda författarnas biografier finns som bilagor till denna rapport.  

B. Anklagelsen  
Det påstås att Falun Gong-utövare är offer för levande organskörd runtom i Kina. Enligt 

anklagelsen utsätts Falun Gong-utövare utan frivilligt medgivande för organskörd på en 

mängd olika platser och i stort antal, till följd av en systematisk policy.  

Organskörd är ett steg i organtransplantationer. Syftet med organskörd är att tillhandahålla 

organ för transplantation. Transplantationerna behöver inte nödvändigtvis ske på samma 

plats som platsen för organskörden. De två platserna är ofta åtskilda, organ skördade på en 

plats transporteras till en annan plats för transplantation.   

Enligt anklagelsen skördas organen dessutom från utövarna medan de fortfarande lever. 

Utövarna dödas under operationsförloppet då organen skördas eller omedelbart därefter. 

Dessa operationer är en form av mord.   

Slutligen berättas det för oss att utövarna som dödas på det här sättet efteråt kremeras. Det 

finns ingen kropp kvar att undersöka och identifiera som källan till ett organtransplantat.  
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C. Arbetsmetoder  
Vi utförde vår undersökning oberoende av Koalitionen för utredning av förföljelsen av Falun 

Gong i Kina, Falun Dafa-föreningen, liksom varje annan organisation eller regering. Vi 

försökte förgäves åka till Kina, men är villiga att åka dit senare för att fortsätta 

undersökningen.   

När vi påbörjade vårt arbete hade vi inga åsikter om huruvida anklagelserna var sanna eller 

falska. Anklagelserna är så chockerande att de nästan är omöjliga att tro på. Vi hade mycket 

hellre funnit att anklagelserna var falska än sanna. Om anklagelserna är sanna representerar 

de en vedervärdig form av ondska som, trots all demoralisering som mänskligheten sett, är 

ny för den här planeten. Själva ohyggligheten fick oss att rygga tillbaka i misstro. Men den 

misstron betyder inte att anklagelserna är falska.  

Vi var väl medvetna om vad domaren Felix Frankfurter vid USA:s högsta domstol sade till en 

polsk diplomat 1943, då han av Jan Karski fick höra talas om Förintelsen. Frankfurter sade:  

”Jag sade inte att denne unge man ljög. Jag sade att jag inte kunde tro det han 

berättade för mig. Det är skillnad.”  

Efter Förintelsen är det omöjligt att utesluta någon form av moraliskt fördärv. Huruvida 

påstådda ondskefullheter har begåtts kan endast avgöras genom att begrunda fakta.   

Efter att den första versionen av vår rapport släpptes den 7 juli 2006 i Ottawa, har vi rest 

vida omkring, offentliggjort rapporten och fört fram dess rekommendationer. Under våra 

resor, och som resultat av den publicitet som den första versionen fick, har vi skaffat 

ytterligare väsentlig information. Den informationen finns i denna andra version.  

Inget som vi upptäckt efter den första versionen har rubbat vår övertygelse när det gäller 

våra ursprungliga slutsatser. Men mycket som vi senare har upptäckt har förstärkt dem. Vi 

tror att denna version presenterar ett än mer övertygande underlag för våra slutsatser än 

vad den första versionen gjorde.  

D. Bevissvårigheter 
Anklagelserna är till sin natur svåra att både bevisa och motbevisa. Det bästa sättet att 

bevisa en anklagelse är genom ögonvittnesskildringar. Men för detta påstådda brott är det 

föga troligt att det skulle finnas några ögonvittnen.  

De personer som är närvarande vid skörd av organ från Falun Gong-utövare, om detta 

förekommer, är förövare och offer. Det finns inga åskådare. Eftersom offren enligt 

anklagelsen mördas och kremeras, finns det ingen kropp och ingen obduktion kan utföras. 

Det finns inga överlevande offer som kan berätta vad som har hänt dem. Förövare förväntas 

inte erkänna det som skulle vara, om det förekommer, brott mot mänskligheten. Trots att vi 
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inte fick fullständiga erkännanden samlade vi ett förvånansvärt stort antal medgivanden 

genom undersökande telefonsamtal.  

Platsen för brottet, om brottet förekommit, lämnar inga spår. Så snart en organskörd är 

genomförd kommer operationsrummet som den genomfördes i att se ut som vilket tomt 

operationsrum som helst.   

Den hårda kontrollen av rapporteringen kring mänskliga rättigheter i Kina gör bedömningen 

av anklagelserna svår. Dessvärre förtrycker Kina människorättsjournalister och försvarare av 

mänskliga rättigheter. Det finns ingen yttrandefrihet. De som rapporterar om brott mot 

mänskliga rättigheter inifrån Kina blir ofta fängslade och ibland beskyllda för att ha läckt 

statshemligheter. Mot den bakgrunden berättar tystnaden från frivilligorganisationer som 

arbetar med mänskliga rättigheter ingenting om ofrivilligt skördande av organ från Falun 

Gong-utövare.  

Internationella Röda Korset tillåts inte besöka fångar i Kina. Detsamma gäller alla andra 

organisationer som engagerar sig för fångars mänskliga rättigheter. Även detta kapar av en 

potentiell väg till bevis.  

Kina har ingen lagstiftning om tillgång till information. Det är omöjligt att få grundläggande 

information om organtransplantationer från den kinesiska regeringen – hur många 

transplantationer som genomförs, vilken källan till organen är, hur mycket som betalas för 

transplantationerna eller var de pengarna spenderas.  

Vi gjorde uppriktiga försök att besöka Kina för den här rapporten. Våra ansträngningar ledde 

ingenstans. Vi bad skriftligen om ett möte med ambassaden för att diskutera villkoren för 

inresa i landet. Brevet finns som en bilaga till denna rapport. Vår anhållan om ett möte 

beviljades, men personen som mötte David Kilgour var bara intresserad av att förneka 

anklagelserna och inte av att planera vårt besök. 

E. Bevismetoder  
Vi har varit tvungna att se på en mängd faktorer för att avgöra huruvida de tillsammans 

presenterar en bild som gör anklagelserna antingen sanna eller falska. Inga av dessa 

element kan vart och ett för sig varken fastställa eller motbevisa anklagelserna. Tillsammans 

målar de upp en bild.   

Många av de indicier som vi tagit i beaktande kan i sig själva inte utgöra vattentäta bevis för 

att anklagelsen är sann. Men om de inte funnits skulle det mycket väl ha kunnat utgöra 

motbevis. Kombinationen av dessa faktorer, särskilt när det finns så många, får effekten att 

anklagelserna blir trovärdiga, även om kanske inte någon av faktorerna i sig själv skulle 

kunna åstadkomma det. När varje möjligt fragment av motbevis som vi kunnat identifiera, 
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misslyckas med att motbevisa anklagelserna, förstärks sannolikheten för att anklagelserna är 

sanna.  

Bevis kan antingen vara induktiva eller deduktiva. Kriminalutredningar arbetar normalt 

deduktivt, dvs. binder ihop enskilda delar av bevisningen till en sammanhängande helhet. De 

begränsningar som vår utredning ställdes inför utgjorde allvarliga hinder i den deduktiva 

metoden. Emellertid fanns trots allt några element tillgängliga, från vilka vi kunde dra 

slutsatser om vad som pågick. Särskilt de undersökande telefonsamtalen utgjorde ett sådant 

element.   

Vi använde även induktiva resonemang där vi arbetade både baklänges och framlänges. Om 

anklagelserna inte var sanna, hur skulle vi veta att de inte var sanna? Om anklagelserna var 

sanna, vilka fakta skulle stämma med anklagelserna? Vad skulle kunna förklara riktigheten i 

anklagelserna om anklagelserna var sanna? Svar på den sortens frågor hjälpte oss att 

formulera våra slutsatser.  

Vi beaktade även förhindrande av verksamhet. Vilka är de garantier som skulle kunna 

förhindra att den här typen av verksamhet förekommer? Om man hade vidtagit 

försiktighetsåtgärder så skulle vi kunna dra slutsatsen att det är mindre troligt att 

verksamheten förekommer. Om de inte vidtagits skulle möjligheten att verksamheten 

förekommer växa.   

F. Bevis och motbevis  

a) Allmänna hänsynstaganden 

1) Brott mot mänskliga rättigheter  

Kina begår brott mot de mänskliga rättigheterna på många olika sätt. Dessa brott sker 

ständigt och är allvarliga. Förutom Falun Gong är andra primära mål för brott mot mänskliga 

rättigheter tibetaner, kristna, uighurer, demokratiaktivister och försvarare av mänskliga 

rättigheter. Rättsstatens mekanismer som kan förhindra brott mot de mänskliga 

rättigheterna, såsom oberoende domstolar, tillgång till advokat vid frihetsberövande, habeas 

corpus (dvs. rätten att vid frihetsberövande inom en viss kortare tid få höra anklagelserna 

mot sig, skälen för frihetsberövandet, rätten att bemöta dessa skäl, och att få en 

domstolsprövning av huruvida laga skäl finns för fortsatt frihetsberövande), samt rätten till 

offentlig rättegång, saknas i Kina. Kina styrs enligt sin konstitution av kommunistpartiet. Det 

är ingen rättsstat.  

Kommunistkina har en historia av oerhörda, häpnadsväckande grymheter mot de egna 

medborgarna. Kommunistregimen har dödat fler oskyldiga än vad Nazityskland och Stalins 
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Ryssland gjorde tillsammans1 . Flickebarn dödas, överges och försummas i väldiga antal. 

Tortyr är utbrett. Dödsstraffen är både omfattande och godtyckliga. Kina avrättar fler 

människor än alla andra länder tillsammans. Religiös tro förtrycks.2. 

Detta mönster av brott mot mänskliga rättigheter, liksom många andra faktorer, bevisar i sig 

självt inte anklagelserna. Men det avlägsnar ett stycke motbevis. Man kan omöjligt säga om 

dessa anklagelser att de inte överensstämmer med ett övergripande mönster när det gäller 

respekt för mänskliga rättigheter i Kina. Medan anklagelserna i sig själva är förvånande, är 

de mindre förvånande i ett land med det register beträffande mänskliga rättigheter som Kina 

har, än vad de skulle vara i många andra länder.  

När det finns så många brott mot mänskliga rättigheter i Kina så är det orättvist att bara 

peka ut ett offer. Vi uppmärksammar ändå trakasserierna mot människorättsadvokaten Gao 

Zhisheng som ett exempel eller en fallstudie. Det var Gao som skrev till oss förra sommaren 

och bjöd oss att komma till Kina för att undersöka stölderna av vitala organ från de utövare 

av Falun Gong som är samvetsfångar. Inga visa utfärdades därefter av den kinesiska 

ambassaden i Ottawa för inresa till Kina; Gao fängslades inte långt därpå.  

Gao skrev tre öppna brev till president Hu och andra ledare, där han protesterade mot en 

rad brott mot Falun Gong, inklusive specifika fall av tortyr och mord. Gao skrev också om 

och fördömde uttagandet och säljandet av organ från Falun Gong-utövare. Han uttryckte sin 

vilja att gå med i Koalitionen för undersökning av organskörd från levande människor3.  

Han fälldes för omstörtande verksamhet och dömdes den 2 december 2006 till ett treårigt 

fängelsestraff. Hans överflyttning till fängelset blev emellertid uppskjutet i fem år; hans 

politiska rättigheter avlägsnades för ett år av domstolen i Peking. Detta förtryck av en person 

vars enda intresse är respekten för mänskliga rättigheter i allmänhet och förföljelsen av 

Falun Gong-utövare i synnerhet, stärker i sig självt både hans engagemang och vårt. 

Den Internationella Olympiska Kommittén gav 2008 års olympiska spel till Peking. Liu 

Jingmin, vice ordförande för Pekings Olympiska Satsning (Beijing Olympic Bid), sade i april 

2001: ”Genom att låta Peking hålla de Olympiska spelen hjälper ni till med utvecklingen av 

de mänskliga rättigheterna.”  

                         
1 The Black Book of Communism, Harvard University Press (1999) Jung Chang 
och Jon Halliday Mao: The Unknown Story, Knopf, 2005. 

 
2 Se Amnesty Internationals och Human Rights Watchs årliga rapporter för 
Kina. 
 
3 ”The CCP Should Be Condemned for Criminalizing Gao Zhisheng for Writing to 
The Epoch Times” The Epoch Times, 24 december, 2006 
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Resultatet har emellertid blivit det raka motsatta. I ett uttalande den 21 september 2006 sa 

Amnesty International:  

”I den senaste bedömningen av den kinesiska regeringens prestationer inom fyra 

målsättningsområden för mänskliga rättigheter inför de Olympiska spelen, har Amnesty 

International funnit att prestationerna på det hela taget förblivit klena. Det har 

förekommit en del framsteg beträffande reformerandet av dödsstraffssystemet, men 

inom andra avgörande områden har regeringens protokoll beträffande mänskliga 

rättigheters förvärrats.”  

 

Genom att fortsätta planera de Olympiska spelen i Peking, trots försämringen när det gäller 

mänskliga rättigheter i Kina inom avgörande områden, sänder det internationella samfundet 

ett budskap av straffrihet till Kina. Det intryck som Kina måste få är att oavsett hur mycket 

det bryter mot de mänskliga rättigheterna, så verkar det inte som om det internationella 

samfundet bryr sig om det.  

2) Finansiering av sjukvården  

När Kina gick från socialistisk ekonomi till marknadsekonomi var sjukvårdssystemet en del i 

förändringen. Från och med 1980 började Kina undandra statliga medel från 

sjukvårdssektorn och räknade med att sjukvårdssystemet skulle kompensera för skillnaden 

genom att ta ut avgifter från sjukvårdstagarna. Sedan 1980 har regeringens utgifter sjunkit 

från 36% till 17% för alla sjukvårdskostnader medan patienternas egna utgifter har ökat 

drastiskt från 20% till 59%4. I en studie gjord av Världsbanken rapporteras att ännu mindre 

av kostnaderna för den allmänna sjukvården täcktes på grund av kostnadsökningar inom den 

privata sektorn5.  

Enligt hjärt-kärl-läkaren Hu Weimin räcker inte statsbidragen på det sjukhus där han arbetar 

ens till att täcka personalens löner i en månad. Han säger: ”I det nuvarande systemet måste 

sjukhusen jaga vinster för att överleva.” Mänskliga Rättigheter i Kina (Human Rights in 

China) rapporterar: ”Sjukhus på landsbygden [har varit tvungna] att hitta på sätt att tjäna 

pengar för att generera tillräcklig avkastning.”6  

                         
4 ”The high price for illness in China”, Louisa Lim, BBC News, Beijing, 
2006/03/02 
 
5 ”Public Health in China: Organization, Financing and Delivery of 
Services.” 27 juli, 2005, Jeffrey P. Koplan 
 
6 ”Implementation of the international Covenant on Economic Social and 
Cultural Rights in the People´s Republic of China”, April 14, 2005, 
paragraf 69, sida 24. 
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Försäljningen av organ blev en inkomstkälla för sjukhusen, ett sätt att hålla sina dörrar 

öppna, och ett sätt på vilket andra sjukvårdstjänster kunde tillhandahållas i samhället.  

Man kan se hur detta trängande behov av medel först kan leda till en bortförklaring att 

organskörd från fångar som ändå skulle avrättas är acceptabelt och därnäst till en ovilja att 

fråga alltför noga huruvida donatorerna som rullades in av myndigheterna verkligen var 

dödsdömda fångar. 

3) Finansiering av armén  

Militären, liksom sjukvårdssystemet, har gått från allmän finansiering till privat företagande. 

Militären i Kina är ett konglomerat. Denna affärsverksamhet är inte korruption, en avvikelse 

från statspolicyn. Den är statssanktionerad, ett godkänt sätt att skaffa pengar för militära 

aktiviteter. År 1985 utfärdade president Deng Xiaoping ett direktiv som tillät enheterna i 

Folkets Befrielsearmé att tjäna pengar för att fylla igen luckorna i sina minskande budgetar.  

Många av transplantationscentren och de allmänna sjukhusen i Kina är militära institutioner, 

finansierade av mottagare av organtransplantation. Militärsjukhus fungerar oberoende av 

hälsoministeriet. Pengarna de tjänar på organtransplantationer räcker till mer än att bara 

betala dessa faciliteter. Pengarna används för att finansiera militärbudgeten som helhet.  

Till exempel finns Den beväpnade polisens allmänna sjukhus organtransplantationscenter i 

Peking. Sjukhuset uppger djärvt:  

”Vårt organtransplantationscenter är vår mest inkomstbringande avdelning. År 2003 

var dess bruttoinkomst 16 070 000 yuan. Från januari till juni 2004 var inkomsten 

13 570 000 yuan. I år (2004) finns det möjligheter att nå över 30 000 000 yuan.”7  

Militär inblandning i organskörd sträcker sig till civila sjukhus. Mottagare berättar ofta för oss 

att till och med när de tar emot transplantat på civila sjukhus så är det militär personal som 

utför operationerna.  

Här är ett exempel: När vi var i Asien för att lansera vår rapport, mötte vi en man som år 

2003 flög till Shanghai för att få en ny njure för 20 000 RMB, ett pris som han förhandlat 

fram före sin avresa. Han fick komma till Folkets sjukhus Nr 1 – en civil inrättning – och 

under de följande två veckorna togs fyra njurar fram för att testas mot hans blod och andra 

faktorer. Ingen av dem visade sig vara kompatibel på grund av hans anti-kroppar; alla 

avlägsnades.  

                         
7  ‹http://www.309yizhi.com/webapp/center/intro.jsp›. Denna sida fanns 
tillgänglig i början på juli 2006, och har därefter tagits bort. Den 
arkiverade sidan finns på 
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.309yizhi.com%2Fwe
bapp%2Fcenter%2Fintro.jsp&x=0&y=0 

http://www.309yizhi.com/webapp/center/intro.jsp%E2%80%BA%00
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.309yizhi.com%2Fwe
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Han återvände därefter till sitt hemland och kom sedan tillbaka till sjukhuset cirka två 

månader senare. Ytterligare fyra njurar testades på samma sätt; när den åttonde visade sig 

vara kompatibel kunde transplantationen slutligen utföras. Hans åtta dagars konvalescens 

ägde rum på Folkets Befrielsearmés sjukhus Nr 85. Hans kirurg var Dr. Tan Jianming från 

Nanjings militärregion, och denne bar emellanåt arméuniform på det civila sjukhuset.   

Tan gick och bar på listor med presumtiva ”donatorer” baserade på olika vävnads- och 

blodtyper, från vilka han valde ut namn. Läkaren sågs vid olika tillfällen lämna sjukhuset i 

uniform och återvända 2-3 timmar senare med behållare innehållande njurar. Tan berättade 

för mottagaren att den åttonde njuren kom från en avrättad fånge.   

Militären har tillgång till fängelser och fångar. Deras operationer är ännu hemligare än de 

som utförs av den civila regeringen. De är oemottagliga för rättsstaten.   

4) Korruption  

Korruption är ett stort problem i hela Kina. Statliga institutioner drivs ibland till förmån för 

dem som styr över dem, snarare än till förmån för folket. Då och då ägnar sig Kina åt att 

”Slå hårt” mot korruptionen. 

Men, i frånvaro av ett rättssamhälle och demokrati, där hemligheter råder och allmän 

bokföring av allmänna medel saknas, verkar dessa anti-korruptionskampanjer snarare vara 

maktkamper än verkliga anti-korruptionssatsningar. De är försök att avvärja allmänhetens 

oro över korruptionen – politiserade PR-satsningar.  

Försäljningen av organ är ett problem med pengar som drivkraft. Men det är inte detsamma 

som att säga att det är ett korruptionsproblem. Försäljningen av organ från ofrivilliga 

donatorer kombinerar hat med girighet. En statspolicy av förföljelse ageras ut på ett 

ekonomiskt fördelaktigt sätt.   

Den före detta kinesiske presidenten Deng Xiaoping sade: ”Att bli rik är ärorikt.” Han sade 

inte att vissa sätt att bli rik på är skamliga.   

Profiterande sjukhus drar fördel av försvarslösa fängelsekunder i sina regioner. Människorna 

sitter i fängelse utan rättigheter, till förfogande för myndigheterna. Uppvigling till hat mot 

fångar och avhumaniseringen av dem betyder att de kan slaktas och dödas utan 

betänkligheter från dem som låter sig dras in i denna officiella hatpropaganda.   

b) Hänsynstaganden specifika för organskörd  

5) Teknisk utveckling  

Albert Einstein skrev:  
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”Frisläppandet av atomkraften har förändrat allting förutom vårt sätt att tänka… 

lösningen på detta problem ligger i hjärtat hos människosläktet. Om jag bara hade 

vetat så skulle jag ha blivit urmakare.”  

Teknisk utveckling förändrar inte människans natur. Men den förändrar förmågan att tillfoga 

andra skada.  

Utvecklingen av transplantationskirurgin har gjort mycket för att förbättra möjligheten för 

mänskligheten att hantera organ som inte fungerar. Men denna utveckling i 

transplantationskirurgi har inte förändrat vårt sätt att tänka.  

Det finns en tendens att tänka att all medicinsk utveckling är till gagn för mänskligheten. Det 

är förvisso intentionen hos dem som utvecklar den. Men oavsett hur avancerad medicinsk 

forskning är så ställs den alltid inför frågan om gott och ont.   

Mer avancerade tekniker inom transplantationskirurgin är inte lika med ett mer utvecklat 

kinesiskt politiskt system. Det kinesiska kommunistiska systemet finns kvar. Framsteg inom 

transplantationskirurgin i Kina faller offer för den grymhet, den korruption och det förtryck 

som genomsyrar Kina. Framsteg inom transplantationskirurgi tillhandahåller nya sätt för 

gamla kadrer att agera ut sin ideologi och korrupta natur.  

Vi säger inte att de som utvecklade transplantationskirurgin istället borde ha blivit urmakare. 

Vi säger att vi inte borde vara så naiva att vi tror att transplantationskirurgi, bara för att den 

utvecklades för att göra gott, inte kan göra skada. 

Tvärtom, anklagelsen mot utvecklingen av transplantationskirurgi i Kina, dvs. att den 

används för att skörda organ från ovilliga Falun Gong-utövare, innebär utagerandet av den 

lektion som Albert Einstein gav oss, och här i ett nytt sammanhang. Vi har förut sett att 

modern teknologi som utvecklats för att gagna mänskligheten har förvrängts till att orsaka 

skada. Vi bör inte bli förvånade om detta nu också har drabbat transplantationskirurgin. 

6) Behandling av dödsdömda fångar  

Ställföreträdande hälsominister Huang Jiefu talade vid en kirurgkonferens i Guangzhou i 

södra Kina i mitten av november 2006 och erkände då att dödsdömda, avrättade fångar är 

en källa för organtransplantat. Han sade: ”Förutom ett litet antal trafikoffer, kommer de 

flesta organen från avrättade fångars kroppar.” Asia News skrev:  

”’Olagliga affärer måste förbjudas’, sade Huang, medveten om att organ alltför ofta 

kommer från parter som inte samtycker, och därefter säljs till utlänningar för höga 

priser.”  

Kina har dödsstraff för ett stort antal lagöverträdelser, innefattande strikt politiska och 

ekonomiska brott där det inte finns något tecken på att den anklagade har begått en 

våldshandling. Att gå från att inte avrätta någon alls till att döda Falun Gong-utövare för 
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deras organ, utan deras medgivande, är ett stort steg. Att gå från att avrätta dödsdömda 

fångar för politiska eller ekonomiska brott och skörda deras organ utan deras medgivande, 

till att döda Falun Gong-utövare för deras organ, utan deras medgivande, är ett mycket 

mindre steg.  

Det skulle vara svårt att tro att en stat som inte dödar någon, som inte har dödsstraff, som 

inte skördar organ från någon utan dennes medgivande, skulle kunna skörda organ från 

Falun Gong-utövare utan deras medgivande. Det är bra mycket lättare att tro på att en stat 

som avrättar dödsdömda fångar för ekonomiska eller politiska brott och skördar deras organ 

utan deras medgivande, även skulle kunna döda Falun Gong-utövare för deras organ utan 

deras medgivande.   

Falun Gong utgör en fängelsepopulation som de kinesiska myndigheterna förtalar, 

avhumaniserar, avpersonifierar och marginaliserar till och med mer än avrättade fångar som 

dömts till döden för kriminella lagöverträdelser. Om man ser endast till den officiella 

retoriken riktad mot de två populationerna så verkar det faktiskt som om Falun Gong skulle 

vara ett mål för organskörd till och med före dödsdömda fångar.   

7) Organdonationer  

Kina har inget organiserat system för organdonationer.8  9 På så sätt skiljer det sig från alla 

andra länder som håller på med organtransplantationskirurgi. Donationer från levande 

donatorer är tillåtet för anhöriga. 

Man har sagt oss att det finns en kinesisk kulturellt betingad ovilja mot organdonation. 

Emellertid har Hongkong och Taiwan, med i stort sett samma kultur som Kina, aktiva 

program för organdonation.  

Frånvaron av ett organdonationssystem i Kina säger oss två saker. En är att organdonationer 

inte är en trolig källa för organtransplantationer i Kina.   

På grund av den kulturella motviljan mot organdonation i Kina skulle till och med ett aktivt 

organdonationssystem ha svårt att förse det antal transplantationer som nu görs i Kina med 

organ. Men problemet blir komplicerat när man inte ens aktivt anstränger sig för att 

uppmuntra till donationer.  

                         
8 http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-05/05/content_582847.htm  
(2006-05-05, China Daily) Engelskspråkig arkiverad sida: 
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.chinadaily.com.cn/chi
na/2006-05/05/content_582847.htm 
 
9  http://www.transplantation.org.cn/html/2006-04/467.html  
Life weekly, 2006-04-07. Arkiverad sida:  
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.o
rg.cn%2Fhtml%2F200604%2F467.html+&x=26&y=11  

 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-05/05/content_582847.htm
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=
http://www.chinadaily.com.cn/chi
http://www.transplantation.org.cn/html/2006-04/467.html
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.o
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Donationer har betydelse i andra länder eftersom donationer är den primära källan i 

organtransplantationer. I och med frånvaron av seriösa ansträngningar för uppmuntran till 

donationer i Kina, kan vi dra slutsatsen att för Kina spelar donationer inte ens någon roll. 

Kina har ett sådant överflöd av organ tillgängliga för transplantation utan donationer, att det 

blir onödigt att uppmuntra till organdonation.   

Frånvaron av ett seriöst försök att uppmuntra till organdonationer i kombination med korta 

väntetider för transplantationskirurgi i Kina och det stora antalet transplantationer säger oss 

att Kina är översvämmat av levande organ för transplantation; människor som 

myndigheterna har till hands för att dödas för sina organ för transplantation. Denna realitet 

gör ingenting för att skingra anklagelsen om organskörd från ovilliga Falun Gong-utövare.  

8) Väntetider  

Sjukhusens webbsidor i Kina annonserar om korta väntetider för organtransplantationer. 

Transplantat från personer som länge varit döda är inte genomförbara på grund av att 

organen försämras efter döden. Om vi tar dessa sjukhus egen marknadsföring för god säger 

den oss att det finns ett stort antal nu levande människor som på begäran är tillgängliga 

organkällor.  

Väntetiderna för organtransplantationer till organmottagare är i Kina mycket kortare än 

någon annanstans. Kinas Internationella Transplantationsassistentcenters webbsida säger: 

”Det kan ta endast en vecka att finna den passande (njur-)donatorn, maximalt en 

månad…”10 Det fortsätter: ”Om någonting går fel med donatorns organ, kommer patienten 

att erbjudas en annan organdonator och att genomgå operation igen inom en vecka.”11 

Webbsidan för det Orientaliska Centret för Organtransplantation hävdade i början av april 

2006, att ”den genomsnittliga väntetiden (för en passande lever) är 2 veckor.”12 Webbsidan 

för Changzhengs sjukhus i Shanghai säger: ”… den genomsnittliga väntetiden för leverans av 

en lever är en vecka för alla patienter.”13  

                         
10 http://en.zoukiishoku.com/list/qa2.htm Arkiverad på:  
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2F
list%2Fqa2.htm&x=19&y=11      
 
11 http://en.zoukiishoku.com/list/volunteer.htm Arkiverad på:  
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2F
list%2Fvolunteer.htm+&x=8&y=9       
 
12 Förstasidan har ändrats. Den arkiverade sidan finns på:   
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_imag
es/ootc1.png      
 
13 http://www.transorgan.com/apply.asp Arkiverad på :  
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2F
apply.asp&x=15&y=8 
 

http://en.zoukiishoku.com/list/qa2.htm
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2F
http://en.zoukiishoku.com/list/volunteer.htm
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2F
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=
http://www.ootc.net/special_imag
http://www.transorgan.com/apply.asp
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2F
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I kontrast till detta var den vanligaste väntetiden för en njure i Kanada 32,5 månader år 

2003 och i British Columbia var den ännu längre; 52,5 månader.14 Överlevnadstiden för en 

njure är 24-48 timmar och för en lever ungefär 12 timmar.15 Förekomsten av en stor bank 

med levande ”njurdonatorer” måste vara det enda sättet på vilket Kinas 

transplantationscenter kan garantera kunderna sådana korta väntetider. De 

häpnadsväckande korta väntetiderna som annonseras ut för perfekt matchade organ, skulle 

kunna tyda på existensen av en stor bank av levande presumtiva ”donatorer”.  

9) Misstankeväckande information på webbsidor  

En del av det material som fanns tillgängligt på webbsidor för olika transplantationscenter i 

Kina före 9 mars 2006 (då anklagelserna om storskaligt tagande av organ exponerades i 

Kanadas medier och andra världsmedier) väcker också misstankar. Det är lätt att förstå att 

en stor del av detta har tagits bort sedan dess. Dessa kommentarer kommer därför endast 

att hänvisa till sidor som fortfarande kan hittas på arkiverade platser, med webbadresserna 

angivna antingen i kommentarerna eller som fotnoter. En förvånansvärt stor mängd 

misstankeväckande material fanns fortfarande tillgängligt för nätsurfare den sista veckan i 

juni 2006. Vi listar här endast fyra exempel:  

 

(1) Kinas internationella transplantationsnätverks assistentcenters webbsida 

(http://en.zoukiishoku.com/) 

(Shenyang)  

Denna webbsida indikerade åtminstone fram till den 17 maj 2006 i sin engelska version 

(mandarinversionen försvann uppenbarligen efter 9 mars) att centret etablerades 2003 i den 

Första sjukhusfilialen vid Kinas medicinska universitet … ”särskilt för utländska vänner. De 

flesta av patienterna kommer från hela världen.” Öppningsfrasen i sidans16  introduktion 

klargör att ”personer som kan tillhandahålla Viscera kan hittas omedelbart!” (Viscera - 

definition från lexikon: ”mjuka inre organ… inklusive hjärnan, lungorna, hjärtat etc.”)  

                         
14 Kanadensiska registret för organutbyte, Kanadensiska institutet för 
vårdinformation, 
(http://www.cihi.ca/cihiweb/en/downloads/CORR-CST2005_Gill-
rev_July22_2005.ppt), juli 2005 

 
15 Matchningssystemet för donatorer, Organförskaffning- och 
transplantationsnätverket (OPTN)  
http://www.optn.org/about/transplantation/matchingProcess.asp  
 
16  Den ursprungliga sidan har ändrats. Äldre versioner kan fortfarande 
hittas på Internetarkivet:  
http://web.archive.org/web/20050305122521/http://en.zoukiishoku.com/ 
 

http://en.zoukiishoku.com/
http://www.cihi.ca/cihiweb/en/downloads/CORR-CST2005_Gill-rev_
http://www.optn.org/about/transplantation/matchingProcess.asp
http://web.archive.org/web/20050305122521/
http://en.zoukiishoku.com/
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En annan sajt17 på samma webbsida innehåller detta uttalande: ”… antalet 

njurtransplantationer är minst 5 000 varje år i hela landet. Så många transplantationer kan 

genomföras tack vare stöd från den kinesiska regeringen. Folkets högsta domstol, folkets 

högsta lag – tjänstemän, polis, domare, hälsodepartementet och den civila administrationen 

har tillsammans antagit en lag som säkerställer regeringens stöd för organdonationer. Detta 

är världsunikt.”  

I avdelningen med frågor och svar kan man läsa: ”Innan den levande njurtransplantationen 

genomförs kommer vi att försäkra oss om donatorns njurfunktion… Så det är säkrare än i 

andra länder, där organ inte kommer från en levande donator.”18 

”Fråga: Är organen för bukspottskörteln transplanterade från hjärndöd (sic/exakt citat) 

[döda] patienter?” 

”Svar: Våra organ kommer inte från hjärndöda offer eftersom organets tillstånd då 

kanske inte är bra.”19  

 

(2) Webbsidan för det Orientaliska organtransplantationscentret 

(http://www. ootc. net) 

(Tianjin City)  

På en sajt som enligt information till oss hade tagits bort i mitten på april (men som 

fortfarande kan hittas i arkiv12) finns påståendet att ”från januari 2005 fram tills nu har vi 

utfört 647 levertransplantationer – 12 av dem denna vecka; den genomsnittliga väntetiden 

är 2 veckor.” Ett diagram som också togs bort vid ungefär samma tidpunkt (men som finns 

tillgängligt i arkiv20) visar att från en så gott som stående start 1998 (när man endast 

                         
17 http://en.zoukiishoku.com/list/facts.htm arkiverad version på:  
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2F
list%2Ffacts.htm&x=24&y=12  

 
18 http://en.zoukiishoku.com/list/qa.htm, arkiverad version: 
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2F
list%2Fqa.htm&x=27&y=10      
 
19  http://en.zoukiishoku.com/list/qa7.htm, arkiverad version:  
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2F
list%2Fqa7.htm&x=35&y=10 
 
20 Förstasidan har ändrats. Finns arkiverad på:  
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_imag
es/ooct_achievement.jpg   
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_imag
es/ootc2.png      
 

http://www
http://en.zoukiishoku.com/list/facts.htm
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2F
http://en.zoukiishoku.com/list/qa.htm
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2F
http://en.zoukiishoku.com/list/qa7.htm
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2F
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=
http://www.ootc.net/special_imag
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=
http://www.ootc.net/special_imag
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lyckades göra 9 levertransplantationer) har man fram till år 2005 genomfört hela 2248 

stycken21.  

 

 

Enligt det kanadensiska organbytesregistret nr 14 var, i kontrast till detta, det totala antalet 

organtransplantationer i Kanada 2004, alla sorter inräknade, 1773 stycken.   

 

(3) Webbsidan för Jiatongs universitetssjukhus levertransplantationscenter 

(http://www. firsthospital. cn/hospital/index. asp) 

(Shanghai – detta är nr 5 i listan för uppringda center)  

 

I en publicering från den 26 april 200622 

(http://www.health.sohu.com/20060426/n243015842.shtml), säger webbsidan bland 

annat: ”Antalet levertransplantationsfall (här) var sju stycken år 2001, 53 stycken år 2002, 

105 stycken år 2003, 144 stycken år 2004, 147 stycken år 2005 och 17 stycken i januari 

2006.”  

 

(4) Webbsidan för Changzhengsjukhusets transplantationscenter, filial till Militärens 

medicinska universitet nr 2 

(http://www.transorgan.com/) 

(Shangahi)  

 

                         
21 Förstasidan har ändrats. Finns arkiverad på:  
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_imag
es/ooct_case.jpg,http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc
.net/special_images/ootc1.png 

 
22 http://www.health.sohu.com/20060426/n243015842.shtml Arkiverad på:  
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://health.sohu.com/52/81/har
ticle15198152.shtml 
 

http://www
http://www.health.sohu.com/20060426/n243015842.shtml
http://www.transorgan.com/
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=
http://www.ootc.net/special_imag
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=
http://www.ootc
http://www.health.sohu.com/20060426/n243015842.shtml
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=
http://health.sohu.com/52/81/har
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En sida togs bort efter den 9 mars 2006. (Internetarkiverad sida finns tillgänglig.23) Den 

innehåller följande diagram som visar antalet levertransplantationer varje år vid detta center: 

 

 

 

I formuläret för ”Ansökan om levertransplantation”24 står det längst upp, ”… För närvarande 

när det gäller levertransplantation är operationsavgiften och sjukhuskostnaderna tillsammans 

omkring 200 000 yuan (ca 200 000 SEK) och den genomsnittliga väntetiden för att få fram 

en lever är en vecka för alla patienter på vårt sjukhus…”  

10) Intervjuer med donationsmottagare  

För den första versionen av vår rapport hade vi inte tid att ägna oss åt intervjuer med 

donationsmottagare, dvs. folk som åkt till Kina från utlandet för transplantation. I den här 

versionen har vi gjort omfattande intervjuer med ett antal av dessa mottagare samt deras 

anhöriga. Sammanfattningar av deras erfarenheter finns som bilaga till denna rapport.   

Organtransplantationskirurgi, såsom den beskrivs av mottagarna och deras anhöriga, utförs i 

nästan total hemlighet, som om det vore ett brott som behövde döljas. Så mycket 

information som möjligt undanhålls mottagarna och deras familjer. De får inte veta 

donatorernas identitet. De visas aldrig skrivna medgivanden från donatorerna eller deras 

familjer. Den opererande läkarens och den assisterande personalens identiteter avslöjas 

                         
23 URL-adressen för den borttagna sidan från mars 2005, är i 
Internetarkivet: 
http://web.archive.org/web/20050317130117/http://www.transorgan.com/about_g
_intro.asp 
 
24 http://www.transorgan.com/apply.asp Arkiverad på: 
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2F
apply.asp&x=15&y=8 

http://web.archive.org/web/20050317130117/
http://www.transorgan.com/about_g
http://www.transorgan.com/apply.asp
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2F
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oftast inte, trots att sådan information efterfrågas. Mottagare och deras familjer blir 

vanligtvis informerade om tiden för operationen med kort varsel innan den genomförs. 

Operationer förekommer ibland mitt i natten. Hela proceduren genomförs på en ”fråga inte, 

säg inget” -basis.  

När folk beter sig som om de har något att dölja är det rimligt att dra slutsatsen att de har 

något att dölja. Eftersom det är allmänt känt att dödsdömda fångar blir organkällor och då 

detta till och med erkänns av Kinas regering, kan det inte vara det som kinesiska 

transplantationssjukhus försöker dölja. Det måste vara någonting annat. Vad?  

11) Pengar att tjäna  

I Kina är organtransplantationer en mycket lönande affär. Vi kan spåra pengarna från de 

människor som betalar för transplantationer till specifika sjukhus som utför 

organtransplantationer, men vi kan inte komma längre än så. Vi vet inte vilka som får de 

pengar som sjukhusen tar emot. Betalas läkare och sköterskor som deltar i kriminell 

organskörd omåttliga summor för sina brott? Det var en fråga som var omöjlig för oss att få 

svar på, eftersom vi inte hade något sätt att få reda på vart pengarna tog vägen.  

Webbsidan för Kinas internationella transplantationsnätverks assistentcenter 

(http://en.zoukiishoku.com/) 

(Shenyang City) 

Innan borttagandet från sidan25 i april 2006, gavs följande prislista en antydan om storleken 

på förtjänsterna från transplantationer: 

Njure: US$ 62 000 

Lever: US$ 98 000 – 130 000 

Lever-njure US$ 160 000 – 180 000 

Njure-bukspottkörtel US$ 150 000 

Lunga US$ 150 000 – 170 000 

Hjärta US$ 130 000 – 160 000 

Hornhinna US$ 30 000  

 

                         
25 Man kan fortfarande gå till Internetarkivet och hitta information på den 
här hemsidan från mars 2006: 
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2F
list%2Fcost.htm+&x=16&y=11 

http://en.zoukiishoku.com/
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2F
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Ett standardsätt att undersöka alla beskyllningar om brott där pengar byter ägare är att följa 

pengaspåret. Men för Kina betyder de stängda dörrarna att det är omöjligt att följa 

pengaspåret. Att inte veta vart pengarna tar vägen bevisar ingenting. Men det motbevisar 

heller ingenting, inklusive dessa misstankar. 

12) Kinesisk transplantationsetik  

Kineser som arbetar med transplantationer yrkesmässigt behöver inte ta hänsyn till någon 

etisk kritik annan än de lagar som styr deras arbete. Många andra länder har självstyrande 

transplantationsyrken med egna disciplinära system. Transplantationspersonal som bryter 

etiska riktlinjer kan uteslutas från sina yrken av kollegor utan något ingripande från staten.   

För transplantationspersonal i Kina fann vi ingenting sådant. När det gäller 

transplantationskirurgi så går allt för sig så länge som staten inte ingriper. Det finns inget 

oberoende övervakningsorgan som oberoende av staten utövar disciplinär kontroll av 

transplantationspersonal.  

Vilda Västern-systemet inom transplantationskirurgin i Kina banar väg för missförhållanden 

inom verksamheten. Inblandning från staten och åtal vid brott är ofrånkomligen mindre 

systematiska än yrkesetiska, disciplinära bestämmelser. Eftersom de straffrättsliga 

påföljderna är strängare än de yrkesdisciplinära påföljderna – potentiell fängelsevistelse 

snarare än att bara bli avstängd från sin yrkesutövning – är rättsfall mer sällsynta än 

disciplinärenden. 

Frånvaron av ett fungerande yrkesdisciplinsystem för transplantation betyder inte att 

missförhållanden förekommer. Men det gör det definitivt mer troligt att det skulle 

förekomma.  

13) Utländsk transplantationsetik  

Det finns stora luckor i utländsk transplantationsetik. De som utför transplantationer 

yrkesmässigt har organiserat etiska och disciplinära system i många av de länder från vilka 

transplantationsturismen till Kina utgår. Men det är inte vanligt att dessa system specifikt 

hanterar vare sig transplantationsturism, kontakt med kinesiska yrkesutövare inom 

transplantation, eller transplantat från avrättade fångar. Honnörsordet här verkar vara ” Det 

vi inte ser behöver vi inte fundera över.”  

När det gäller transplantationsturism har Hongkongs Medicinska råds ”uppförandekod inom 

yrket” två principer som är särskilt värda att betona. En är att om det ”förekommer 

tveksamheter” om huruvida donatorn har gett sitt medgivande fritt och frivilligt så ska den 

yrkesverksamme inte ha någonting med donationen att göra. Det minsta man kan säga om 

Kina i ljuset av det faktum att ”nästan alla” transplantat kommer från fångar, är att det finns 
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tveksamheter i nästan varje fall om huruvida medgivandet kommer fritt och frivilligt från 

donatorn.  

Den andra principen är att det åligger den utländske yrkesverksamme att säkerställa 

tillståndet hos den kinesiske donatorn. Den utländske yrkesverksamme agerar inte etiskt så 

länge han eller hon inte gör någon efterforskning eller endast en flyktig sådan. Den 

utländske yrkesverksamme måste, efter undersökningen, vara övertygad bortom alla tvivel 

om att medgivandet gavs fritt och frivilligt av donatorn, innan han eller hon hänvisar en 

patient till Kina.  

Marknaden för organskörd i Kina kräver både tillgång och efterfrågan för att kunna blomstra. 

Tillgången kommer från Kina, från fångar. Men efterfrågan kommer till stora delar, och med 

stora pengar, från utlandet.  

I ett appendix presenterar vi en kritisk analys av etiken i kontakten med Kina gällande 

transplantationer. Hongkong-principerna är undantag snarare än regel. Global yrkesetik gör 

lite eller ingenting för att hejda utländsk efterfrågan på organ från Kina.  

14) Kinesiska transplantationslagar  

Fram till den 1:a juli 2006 var säljandet av organ lagligt i Kina. En lag som förbjöd denna 

försäljning började gälla detta datum.   

I Kina finns ett enormt gap mellan införande av lagar och verkställande av dem. Som 

exempel lovar inledningen i Kinas konstitution landet en ”hög nivå” av demokrati. Men, 

såsom massakern på Himmelska Fridens torg visade är Kina inte demokratiskt.  

Enligt vad vi kan se efterlevs lagen om organtransplantation definitivt inte. Den belgiske 

senatorn Patrik Vankrunkelsven ringde upp två olika sjukhus i Peking, sent i november 2006, 

och utgav sig för att vara en potentiell kund för en njurtransplantation. Båda sjukhusen 

erbjöd honom omedelbart en njure för €50 000.  

Som vi tidigare konstaterat så fördömde ställföreträdande hälsominister Huang Jiefu i 

november 2006 säljandet av organ från dödsdömda avrättade fångar, med orden ”Affärer 

under bordet måste förbjudas.” Men de förbjöds redan den 1:a juli. Hans tal måste tas som 

ett officiellt erkännande på att förbudet inte fungerar.  

15) Utländska transplantationslagar  

Den sortens transplantationer som det kinesiska medicinska systemet engagerar sig i är 

olagliga överallt i resten av världen. Men det är inte olagligt för någon i ett annat land att 

åka till Kina, dra nytta av en transplantation som skulle vara olaglig hemma, och sedan 

återvända hem. Utländsk lagstiftning gällande transplantationer är överallt lokal. Den 

sträcker sig inte över landsgränserna.   
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Många andra lagar har global räckvidd. Till exempel kan barnsexturister åtalas inte bara i det 

land där de har haft sex med barn, utan i många länder, liksom i hemlandet. Denna typ av 

lagstiftning existerar inte för transplantationsturister som betalar för organtransplantationer 

utan att bry sig om att fastställa huruvida organdonatorn gett sitt medgivande.   

Det har funnits några initiativ rörande lagstiftning. Till exempel föreslår den belgiske 

senatorn Patrik Vankrunkelsven en gränsöverskridande strafflag som skulle kunna straffa 

transplantationsturister som köper organ utomlands där donatorerna är fångar eller saknade 

personer. Men dessa lagförslag är fortfarande i ett tidigt skede.  

16) Råd till resenärer  

Många stater utfärdar råd till resenärer och varnar sina medborgare för risker med att resa 

från ett land till ett annat. Råden varnar ofta för politiskt våld eller till och med för 

väderrelaterade problem. Men inte någon regering har publicerat resråd om 

organtransplantationer i Kina eller varnat sina medborgare för att, med The Transplant 

Society’s egna ord, ”nästan alla” organ i Kina kommer från fångar.   

Några, och vi hoppas, många presumtiva mottagare av organtransplantat skulle tveka att 

åka till Kina för transplantationer om de visste att deras organ kom från människor som var 

fångar som inte gett sitt samtycke. Men just nu finns det ingen systematisk kommunikation 

med blivande mottagare för organ i Kina, vare sig genom regeringar eller med den 

medicinska yrkeskåren.   

Till exempel innehåller de råd som ges i Kanada inför Kinaresan, vilka finns publicerad på 

hemsidan för Utrikesaffärer, utförlig information – nästan 2 600 ord – och har ett avsnitt om 

hälsa. Men organtransplantationer nämns inte.  

17) Läkemedel 

Organtransplantationskirurgi förlitar sig på läkemedel mot avstötning. Kina importerar dessa 

läkemedel från de stora läkemedelsföretagen.   

Transplantationskirurgi krävde tidigare matchning av både vävnad och blodtyp för att 

transplantationen skulle lyckas. Utvecklingen av läkemedel mot avstötning vid 

transplantation har låtit transplantationskirurgin kringgå vävnadsmatchning. Med stor 

användning av läkemedel mot avstötning är det möjligt att transplantera från en donator till 

en mottagare vars vävnader inte passar ihop med donatorns. Endast blodtypsmatchning är 

nödvändig. Vävnadsmatchning föredras för att undvika stort beroende av läkemedel mot 

avstötning, men är inte längre nödvändig. Det kinesiska sjukvårdssystemet är kraftigt 

beroende av läkemedel mot avstötning.  
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Internationella läkemedelsföretag beter sig på samma sätt som alla andra gör gentemot det 

kinesiska transplantationssystemet. De ställer inga frågor. De har ingen kunskap om 

huruvida deras läkemedel används till mottagare som mottagit organ från ofrivilliga 

donatorfångar eller inte.  

Många länder har exportkontroll och förbjuder export av vissa produkter helt och hållet, 

samt kräver statligt tillstånd för export av andra. Men inget land förbjuder, såvitt vi vet, 

export av läkemedel mot avstötning till Kina för användning på 

organtransplantationspatienter.  

Till exempel föreskriver det kanadensiska lagen om export- och importtillstånd: 

”Ingen ska exportera eller försöka exportera några varor som finns med i en 

Exportkontrollista eller några som helst varor till något land som finns med i 

Områdeskontrollistan, förutom med bemyndigande från och i enlighet med exporttillståndet 

utfärdat under denna lag.”26  

Men läkemedel mot avstötning för transplantationer innefattas inte i Områdeskontrollistan 

för Kina.  

18) Statliga medel för vård i utlandet  

Några statliga vårdsystem betalar för sjukvård utomlands i samma utsträckning som skulle 

ha betalats om vården gavs i hemlandet. Där detta förekommer finns, såvitt vi vet, inte i 

något land ett förbud mot betalning där patienten erhåller ett organtransplantat i Kina.   

Transplantationsturister behöver eftervård i sina hemländer. De behöver även 

fortsättningsvis använda läkemedel mot avstötning och få recept utskrivna på detta. Länder 

som tillhandahåller statliga medel för sjukvård tillhandahåller vanligtvis medel för denna typ 

av eftervård.  

Återigen, för dem som betalar är det likgiltigt hur organmottagaren fick organet. Det faktum 

att organet kan ha kommit från en icke-medgivande fånge i Kina som dödats för organet, är 

helt enkelt inte relevant för den utländska statens betalning av eftervård för mottagaren.   

c) Hänsynstaganden specifika för Falun Gong  

19) Ett upplevt hot  

De allra flesta samvetsfångarna i kinesiska fängelser är Falun Gong-utövare. 

Uppskattningsvis två tredjedelar av tortyroffren i kinesiska fängelser är Falun Gong-utövare. 

Det extrema språk som den kinesiska regimen använder mot Falun Gong saknar motstycke, 

                         
26 Sektion 13 
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och har ingen motsvarighet i den kinesiska kritiken mot de offer som Väst har för vana att 

försvara, vilken är jämförelsevis mild. Det årliga godtyckliga dödandet och försvinnandet av 

Falun Gong-utövare som dokumenterats överträffar vida de totala siffrorna för alla andra 

grupper av offer.  

Varför fördömer och förtrycker den kinesiska regeringen just denna grupp så våldsamt och 

brutalt, så mycket mer än någon annan utsatt grupp? Den kinesiska standardrefrängen om 

Falun Gong är att det är en ond sekt.  

Falun Gong har inga av de karaktärsdrag som kännetecknar en sekt. Det är inte en 

organisation. Det finns inga medlemskap, inga kontor och inga tjänstemän. Falun Gong har 

inga ekonomiska tillgångar och inga bankkonton.   

David Ownby, chef vid Centret för östasiatiska studier vid universitet i Montreal, tillika 

specialist i modern kinesisk historia, skrev om Falun Gong för sex år sedan i en publikation 

för det Kanadensiska institutet för utrikeshandel. Han fastslog att olikt sekter har Falun Gong 

inga obligatoriska krav på att bidra ekonomiskt, ingen isolering av utövare i kollektiv eller 

tillbakadragande från omvärlden.   

Han säger: 

”Falun Gong–medlemmar är kvar i samhället. De allra flesta lever i kärnfamiljer. De går 

till arbetet; de lämnar barnen i skolan.”27  

Det finns inget straff för att lämna Falun Gong, eftersom det inte finns någonting att lämna. 

Utövare är fria att utöva Falun Gong så lite eller mycket som de tycker passar dem. De kan 

börja och sluta när som helst. De kan göra sina övningar i grupp eller enskilt.  

Li Hongzhi, författaren till de böcker som inspirerar Falun Gong-utövare, dyrkas inte av 

utövarna. Inte heller erhåller han ekonomiska medel från utövare. Han är en privatperson 

som sällan träffar utövare. Hans råd till utövare är allmänt tillgänglig information – 

konferensföreläsningar och publicerade böcker.  

Den kinesiska regeringens stämplande av Falun Gong som en ond sekt är en komponent i 

förtrycket mot Falun Gong – en ursäkt för förtrycket liksom ärekränkning, uppvigling till hat, 

avpersonifiering, marginalisering och avhumanisering av Falun Gong. Men denna stämpling 

förklarar inte varför förtrycket uppkom. Stämpeln ”ond sekt” är ett fabricerat verktyg för 

förtryck, men inte dess orsak. Orsaken ligger någon annanstans.   

                         
27 ”Falun Gong and Canada’s China policy.” David Ownby, vol 56, International 
Journal, Canadian Institute of International Affairs, Spring 2001.  
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För att upprätthålla likformighet förtrycktes kinesiska övningssystem eller qigong i alla dess 

varianter från 1949, efter det att det kinesiska kommunistpartiet tog makten. Under 1990-

talet hade miljön i polisstaten blivit mildare mot alla former av qigong, inklusive Falun Gong.   

Falun Gong inkluderar element av konfucianism, buddism och taoism. Dess kärnpunkt är att 

lära ut metoder för meditation genom övningar som syftar till att förbättra fysisk och andlig 

hälsa och kondition. Rörelsen har ingen politisk bas; dess utövare söker verka för sanning, 

tolerans och tålamod över rasgränser, nationella och kulturella gränser. Våld är bannlyst.  

Li registrerade sin rörelse vid regeringens Forskningsinstitut för qigong. Vid den tiden, när 

rörelsen officiellt föll i onåd men innan den var förbjuden, flyttade Li i början av 1998 till 

USA. Men Falun Gong fortsatte att blomstra. Jiang-regeringen uppskattade 1999 att det 

fanns 70 miljoner utövare. Det året uppskattades det kinesiska kommunistpartiets 

medlemmar vara 60 miljoner.  

Innan Falun Gong förbjöds i juli 1999 samlades utövarna regelbundet över hela Kina för att 

göra sina övningar. Enbart i Peking fanns det fler än 2000 övningsplatser.   

I april 1999 publicerade kommunistpartiet en artikel i magasinet Science and Technology for 

Youth, som pekade ut Falun Gong som vidskepligt och en hälsorisk eftersom utövare skulle 

kunna vägra konventionell medicinsk behandling mot allvarliga sjukdomar. Ett stort antal 

Falun Gong-utövare demonstrerade mot innehållet i artikeln utanför Tianjin-redaktionens 

kontor. Resultatet blev arresteringar och misshandel från polis.  

För att uppvakta regeringens klagomålskontor i Peking angående dessa arresteringar, 

samlades 10 000 Falun Gong-utövare från morgon till sen kväll den 25 april 1999, utanför 

kommunistpartiets huvudkvarter Zhongnanhai, invid den Förbjudna staden. Samlingen var 

tyst, utan plakat28. Jiang blev skrämd av närvaron av dessa uppvaktande skaror. 

Kommunistpartiets ideologiska suveränitet var i hans ögon i fara.   

20) En förföljelsepolicy  

Om organskörd från Falun Gong-utövare var vitt förekommande i Kina så skulle man kunna 

förvänta sig någon typ av föreskriven regeringspolicy som ledde till den effekten. Men 

förtegenheten beträffande policyformuleringar i Kina hindrar oss från att avgöra om en 

sådan policy existerar.  

Däremot vet vi att förföljelsen av Falun Gong existerar som officiell policy. Det finns några 

väldigt starka uttalanden beträffande policy från Kinas regering och det kinesiska 

                         
28 Danny Schechter, Falun Gong’s Challenge to China, Akashic Books, 2000, 
sidorna 44 till 46 
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kommunistpartiet, bifogat som bilaga till denna rapport, vilka uppmanar till förföljelse av 

Falun Gong, innefattande fysisk förföljelse.  

Kinas regering upprättade en organisation med särskilt uppdrag att förtrycka Falun Gong. 

Denna specialorganisation har representanter över hela Kina. Eftersom den etablerades den 

tionde dagen i årets sjätte månad 1999, kallas den för 610-byrån. 610-byrån har 

representanter i varje provins, stad, län, universitet, regeringsdepartement och statsägd 

affärsverksamhet i Kina.  

Li Baigen, dåvarande direktörsassistent vid Pekings kommunala planeringskontor, närvarade 

vid mötet 1999 då de tre männen som styrde 610-byrån kallade fler än 3 000 tjänstemän till 

Folkets stora sal i huvudstaden för att diskutera kampanjen mot Falun Gong, vilken då inte 

gick så bra - demonstrationerna fortsatte på Himmelska Fridens torg. Ledaren för 610-byrån, 

Li Lanqing, tillkännagav muntligt att regeringens nya policy mot rörelsen var: ”förstör deras 

rykte, ruinera dem ekonomiskt och förstör dem fysiskt.” Efter detta möte registrerades 

utövares död i polisens händer som självmord.  

21) Uppvigling till hat 

Falun Gong-utövare är i Kina avhumaniserade i både ord och handling. Policydirektiv 

matchas med provokationer mot befolkningen som helhet, både för att berättiga 

förföljelsepolicyn, för att rekrytera deltagare och för att förebygga opposition. Den här 

sortens vokabulär som riktas mot en särskild grupp, har blivit både förelöparen och 

kännetecknet för grova mänskliga kränkningar riktade mot gruppen.   

Enligt Amnesty International antog den kinesiska regeringen tre strategier för att krossa 

Falun Gong: våld mot utövare som vägrar avsäga sig sin tro; ”hjärntvätt” för att tvinga alla 

kända utövare att överge Falun Gong och avsäga sig den, samt en mediekampanj för att 

vända den allmänna opinionen mot Falun Gong.29  

Lokala regeringar bemyndigades att utföra Pekings order för att förtrycka Falun Gong. 

Utförandet innebar bland annat arrangerade försök att inför Kinas befolkning demonstrera 

att utövare begick självmord genom självbränning, dödade och lemlästade 

familjemedlemmar samt vägrade ta emot medicinsk behandling. Med tiden fick denna 

kampanj önskad effekt och många, om inte de flesta, kineserna kom att acceptera 

kommunistpartiets sätt att beskriva Falun Gong. Nationella folkkongressen genomdrev sedan 

lagar som påstods legalisera en lång lista av illegala handlingar utförda av Falun Gong-

utövare mot andra Falun Gong-utövare.  

Denna uppvigling till hat är mycket intensiv i Kina. Den existerar dock över hela världen. 

Kinesiska tjänstemän engagerar sig, var de än är placerade, i denna hets som en väsentlig 
                         
29 http://web.amnesty.org/library/Index/engASA170282001  
 

http://web.amnesty.org/library/Index/engASA170282001
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del i sina officiella plikter. I Edmonton, Alberta, Kanada blev detta beteende ämne för en 

polisrekommendation för åtal mot två kinesiska konsulära tjänstemän i Calgary, för 

uppsåtligt spridande av hat mot Falun Gong. Polisrapporten finns som bilaga till denna 

rapport.30   

Uppvigling till hat är inte tillräckligt specifikt för att ange den form som förföljelsen tar sig. 

Men den främjar alla möjliga kränkningar av den värsta sorten. Det skulle vara svårt att 

föreställa sig att anklagelserna som vi fått höra skulle vara sanna i frånvaron av denna typ av 

hatpropaganda. När väl denna typ av uppvigling existerar, upphör det faktum att människor 

skulle delta i sådant beteende mot Falun Gong – stjäla deras organ och döda dem i 

processen – att vara osannolikt.  

22) Fysisk förföljelse  

Den förre presidenten Jiangs uppdrag till 610-byrån31 var att ”utrota” Falun Gong32. En bilaga 

ger utförliga detaljer kring detta försök till utrotning genom förföljelse.  

Den senaste rapporten33  från FN:s särskilde rapportör om tortyr noterade att: 

”Sedan år 2000 har den särskilde rapportören och hans företrädare rapporterat 314 fall 

av påstådd tortyr till Kinas regering. Dessa fall representerar långt fler än 1 160 

individer.” Och ”Förutom dessa siffror bör det noteras att ett fall som skickades in år 

2003 (E/CN.4/2003/68/Add.1 para. 301) gav en detaljerad beskrivning av den 

påstådda misshandeln och tortyren av tusentals Falun Gong-utövare.”  

Dessutom visar rapporten att 66% av offren för den påstådda tortyren och misshandeln i 

Kina var Falun Gong-utövare, medan de övriga offren utgjordes av uigurer (11%), 

sexarbetare (8%), tibetaner (6%), människorättsförsvarare (5%), politiska dissidenter (2%), 

och andra (personer infekterade med HIV/AIDS och medlemmar av religiösa grupper 2%).  

                         
30 Trots polisrekommendationen beslutade justitiekanslern att inte åtala. 
 
31 Bilaga 6 (7:e juni 1999) ”Kamrat Jiang Zemins tal vid mötet med KKP:s 
politbyrå angående att sätta fart på hanteringen och göra slut på problemet 
med ’FALUN GONG’” 
 
32 H. CON. RES. 188, CONCURRENT RESOLUTION, U.S http://thomas.loc.gov/cgi-
bin/query/z?c107:hc188:  
 
33 FN’s människorättskommission: Rapport från den Särskilde rapportören om 
tortyr och annan ondska, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning, Manfred Nowak, på sitt uppdrag i Kina från 20 november till 2 
december 2005 (E/CN.4/2006/6/Add.6), 10 mars, 2006. 
(http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/62chr/ecn4-2006-6-Add6.doc)   
 

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/
http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/62chr/ecn4-2006-6-Add6.doc
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Delar av ett telegram från Washington Posts Pekingkontor, hela två somrar senare, (5 

augusti 2001)34, illustrerar hur allvarliga 610-byråns och andra regimagenters nuvarande 

metoder mot Falun Gong-utövare är: 

”På en polisstation i västra Peking, kläddes Ouyang av naken och förhördes i fem 

timmar. ’Om jag svarade fel, det vill säga, om jag inte sade ’ja’, chockade de mig med 

en elektrisk batong,’ sade han. Därefter fördes han till ett arbetsläger i en av Pekings 

västra förorter. Där beordrade vakterna honom att stå med ansiktet mot en vägg. Om 

han rörde sig, chockade de honom. Om han föll ihop av utmattning, chockade de 

honom…”  

”(Senare) fördes han inför en grupp Falun Gong-fångar och tog avstånd från gruppen 

ännu än gång medan videokamerorna rullade. Ouyang lämnade fängelset och kom till 

hjärntvättsklasserna. Tjugo dagar efter att ha avhandlat Falun Gong i 16 timmar per 

dag, tog han ’examen.’ ’Pressen på mig var ofattbar’, sade han. ’Under de senaste två 

åren har jag sett det värsta som människan kan göra. Vi är verkligen de värsta djuren 

på jorden.’”  

Ownby noterade att människorättsorganisationer 

”enhälligt har fördömt Kinas brutala kampanj mot Falungong, och många regeringar 

runt om i världen, inklusive Kanadas, har uttryckt sin oro.”  

Han citerade Amnesty Internationals rapport från 2000, som säger att 77 Falun Gong-

utövare hade ”dött i förvar, eller kort efter frisläppandet, under misstänkta omständigheter 

sedan förtrycket startade i juli 1999.”   

 23) Massarresteringar 

Massarresteringar av utövare är en form av fysisk förföljelse som förtjänar särskild 

uppmärksamhet på grund av den potentiella kopplingen till organskörd. Vem som helst som 

mot sin vilja utsätts för organskörd måste först interneras. 

Förtrycket mot Falun Gong omfattade sändandet av tusen och åter tusen av metodens 

utövare till fängelser och arbetsläger, med början sommaren 1999. Exempelvis visar det 

amerikanska utrikesdepartements landsrapport om Kina35 från 2005, att den kinesiska 

polisen driver hundratals interneringscenter, av vilka enbart de 340 för omskolning-genom-

                         
34 Washington Post Foreign Service, “Torture Is Breaking Falun Gong: China 
Systematically Eradicating Group,”John Pomfret and Philip P. Pan, August 5, 
2001. (http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-
dyn?pagename=article&node=&contentId=A33055-2001Aug4) 
 
35 USA:s utrikesdepartements landsrapport om utövande av mänskliga 
rättigheter – Kina, 8 mars 2006. 
(http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61605.htm) 

http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61605.htm
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arbete rymmer 300 000 personer. Rapporten nämner även att det uppskattade antalet Falun 

Gong-utövare som dött i fångenskap är allt från några hundra till några tusen.  

Hundratusentals Falun Gong-utövare reste till Peking för att protestera eller veckla ut 

banderoller med krav på legalisering av gruppen. De kom nästan dagligen. Författaren 

Jennifer Zeng, tidigare bosatt i Peking och nu boende i Australien, informerar oss om att det 

i slutet av april 2001 hade gjorts c:a 830 000 arresteringar i Peking, av Falun Gong-utövare 

som hade identifierats. Det finns ingen tillgänglig statistik över utövare som arresterats och 

vägrat avslöja sin identitet. Från våra intervjuer med frisläppta Falun Gong-utövare vet vi att 

antalet personer låtit bli att uppge sin identitet är stort. Men vi vet inte hur stort. 

Ett stort antal Falun Gong-utövare, godtyckligt och hemligt internerade på obestämd tid, kan 

inte i sig självt bevisa anklagelserna. Men motsatsen, frånvaron av en sådan pool av fångar, 

skulle undergräva anklagelserna. En extremt stor grupp människor, utsatta för statens 

nyckfullhet och maktutövande, och utan tillgång till någon form av skydd för sina rättigheter, 

utgör en potentiell källa för organskörd från ofrivilliga. 

24) Dödsfall 

Fram till den 22 december 2006 har vi identifierat 3006 Falun Gong-utövare som dött till 

följd av förföljelsen. Dessa identifierade offer kan delas in i sex grupper. 

En grupp består av de offer som dött av stressrelaterade orsaker, det vill säga, orsaker som 

framkallats av konstanta trakasserier och hot från myndigheterna. En annan grupp är de 

som blivit illa behandlade under internering och som levande frisläppts tillbaka till sina 

familjer, men som därefter dött på grund av misshandeln. Den tredje gruppen är de offer 

som dött av tortyr under internering och vilkas kroppar lämnats ut av myndigheterna till 

familjen för kremering. Den fjärde är de offer som dött av misshandel under internering och 

som därefter kremerats i fängelset, och vilkas familjer har fått se kropparna mellan 

dödstillfället och kremeringen. Den femte är de offer som dött och kremerats under 

internering utan att deras familjer någonsin fått se kropparna. Den sjätte är de offer som 

dött under internering, men om vilka vi saknar tillräcklig information för att avgöra om 

familjerna sett kropparna innan kremeringen. 

De flesta möjliga offer för organskörd bland Falun Gong-utövare är, såvitt vi kan se, de vilkas 

familjer inte meddelats om deras närståendes död. Avsaknaden av sådana meddelanden har 

två orsaker. Den ena är att utövaren vägrat uppge sin identitet till myndigheterna. Den 

andra är att myndigheterna, fastän de vetat vem utövaren var, har vägrat meddela familjen 

om fängslandet; likaså har dessa utövare inte tillåtits kontakta familjen innan de dött. 

Vi kan emellertid inte utesluta möjligheten att också den femte och sjätte gruppen av de 

identifierade döda var offer för organskörd. Denna grupp utgörs av cirka 300 personer. I 

synnerhet den femte gruppen väcker misstankar. Deras namn finns listade i en bilaga. 
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Det stora antalet Falun Gong-utövare som dödats av myndigheterna genom tortyr stödjer 

den anklagelse som vi utreder. När en Falun Gong-utövares liv är billigt finns det inget 

speciellt skäl till att utesluta någon dödsorsak. Om Kinas regering är villig att döda ett stort 

antal Falun Gong-utövare genom tortyr så är det inte svårt att tro att de skulle vara villiga att 

göra detsamma genom organskörd. 

25) Oidentifierade 

Även om internering av Falun Gong-utövare på vissa sätt bara är vanligt kinesiskt förtryck, 

med Falun Gong-utövare som de otursamma målen, uppvisar de ett ovanligt särdrag. Falun 

Gong-utövare som kom från hela landet till Himmelska Fridens torg i Peking, för att vädja 

eller protestera, blev systematiskt arresterade. De som avslöjade sin identitet för 

tillfångatagarna transporterades tillbaka till sina hemorter. Deras familjer blandades in och 

pressades för att hjälpa till med att försöka få utövarna att avsäga sig Falun Gong. Utövarnas 

arbetsplatsledare, medarbetare, samt folk i den lokala regeringen hölls ansvariga och 

straffades för det faktum att dessa individer rest till Peking för att vädja eller protestera. 

För att skydda sina familjer och undvika fientlighet från folk på orten, vägrade många 

arresterade Falun Gong-utövare att identifiera sig. Resultatet blev en stor fängelsepopulation 

av Falun Gong-utövare vilkas identiteter myndigheterna inte kände till. Inte heller visste 

någon av de som kände dem var de befann sig.  

Trots att denna vägran att identifiera sig var tänkt som en skyddsåtgärd kan den ha haft 

motsatt effekt. Det är lättare att förfölja en person vars uppehållsort är okänd för de 

anhöriga, än en person som familjen vet var den är. Denna population är en synnerligen 

försvarslös grupp människor, även med kinesiska mått mätt.  

De som vägrade identifiera sig behandlades särskilt illa. Dessutom flyttades de runt inom det 

kinesiska fängelsesystemet av anledningar som de inte fick veta. 

Var detta en population som blev till en källa för skördade Falun Gong-organ? Blotta 

existensen av denna population kan uppenbarligen inte säga oss att det var så. Men 

existensen av denna population ger oss en behändig förklaring till källan för skördade organ, 

om anklagelserna är sanna. Medlemmar i denna population kunde lätt försvinna utan att 

någon utanför fängelsesystemet märkte det. 

De undersökningar som lett fram till denna rapport har inneburit många kusliga stunder för 

författarna. En av de mest stötande var upptäckten av denna väldiga population av 

oidentifierade i fängelser/arrester/arbetsläger. Utövare efter utövare, som till sist blivit 

frisläppta från internering, har berättat för oss om denna population. Några av deras 

samlade uttalanden finns bilagda som bevis. 
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Det som dessa utövare berättade för oss var att de personligen hade mött stora antal 

oidentifierade i fängsligt förvar. Fastän vi träffat många Falun Gong-utövare som släppts från 

kinesisk internering har vi, trots det stora antalet, ännu inte träffat eller hört talas om någon 

utövare som vägrat identifiera sig i början av interneringen, och som sedan släppts från 

internering. Vad hände med alla dessa utövare? Var är de? 

Problemet med påtvingade försvinnanden kan särskiljas från problemet med de 

oidentifierade, eftersom familjen, när det gäller påtvingade försvinnanden, vet att staten är 

inblandad. Beträffande en oidentifierad person vet familjen endast att de tappat kontakten 

med en närstående. När det gäller offer för påtvingade försvinnanden vet familjerna eller 

vittnena mer. De vet att personen vid något tillfälle hölls i statligt förvar. Staten vägrar 

antingen erkänna att personen någonsin hållits i förvar, eller också döljs personens öde eller 

uppehållsort36.  

Det finns en del Falun Gong-utövare som har försvunnit efter att ha rövats bort av 

myndigheterna. Emellertid handlar de enda försvinnandena som vi känner till om personer 

som senare släppts och som därefter har berättat om bortförandet. Det var först efter det 

faktum att de åter visat sig som vi fick reda på vet att dessa offer hade fåtts att försvinna. 

Det är troligt att det finns andra sådana utövare som aldrig blev frisläppta. 

Eftersom de anhöriga till de oidentifierade endast vet att de förlorat kontakten med en 

närstående, vänder de sig inte nödvändigtvis till staten för att fråga om denne blivit 

internerad. När den saknade personen är utövare av en metod som brutalt förtrycks av 

staten, blir familjen mer benägen att undvika regeringen. Likväl har en del sökt hjälp från 

den kinesiska regeringen, med att finna en försvunnen familjemedlem som är Falun Gong-

utövare. En del av de fallen finns listade i en bilaga till denna rapport. 

26) Blodprover och organundersökningar 

Falun Gong-utövare i fängsligt förvar får systematiskt sitt blod testat och sina organ 

undersökta. Andra fångar, som inte är utövare men som sitter sida vid sida med utövare, blir 

inte testade. Detta selektiva testande förekommer i arbetsläger, fängelser och 

interneringscenter. Vi har hört ett så stort antal vittnesmål i den stilen att det inte finns 

någon tvekan om att detta selektiva testande existerar. De här testerna och 

undersökningarna sker oavsett om utövarna hålls i arbetsläger, fängelser eller 

interneringscenter. Intervjuuttalanden som vittnar om systematiska blodtester och 

organundersökningar på Falun Gong-utövare, med uteslutande av andra fångar, finns som 

bilaga till denna rapport. 

                         
36 Den internationella konventionen för alla människors skydd mot påtvingat 
försvinnande, paragraf 2. 
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Utövarna själva får inte veta anledningen till testerna och undersökningarna. Det är inte 

sannolikt att testerna och undersökningarna görs av hälsoskäl. För det första är det onödigt 

att systematiskt testa blod och undersöka organ endast för att förebygg dålig hälsa. För det 

andra ignoreras internerade Falun Gong-utövares hälsa på så många andra sätt att det är 

osannolikt att myndigheterna skulle utföra blodtester samt undersöka Falun Gong-utövares 

organ för att förebygga dålig hälsa. 

Blodanalys är en förutsättning för organtransplantationer. Donatorer behöver passas ihop 

med mottagare så att mottagarnas antikroppar inte stöter bort donatorernas organ.  

Endast det faktum att blod testas och organ undersöks fastställer inte att organskörd från 

Falun Gong-utövare pågår. Men det motsatta är sant. Om det inte förekom några blodtester 

så skulle anklagelsen motbevisas. Det utbredda blodtestandet på internerade Falun Gong-

utövare skär av denna väg till motbevis.  

27) Källor för tidigare transplantationer 

Antalet organtransplantationer i Kina är enormt – uppemot 20 000 under 2005, enligt China 

Daily. Kina utför det näst största antalet operationer i världen, näst efter USA.  

Det stora antalet tillsammans med de korta väntetiderna betyder att det måste finnas ett 

stort antal potentiella donatorer att tillgå vid varje given tidpunkt. Var finns denna stora 

donatorpopulation och vilka består den av? 

Det förekommer många fler transplantationer än identifierbara källor. Vi vet att några organ 

kommer från dödsdömda, avrättade fångar. Väldigt få kommer från anhöriga frivilliga 

donatorer och från hjärndöda. Dessa källor lämnar ett enormt glapp jämfört med de totala 

antalen. Antalet dödsdömda, avrättade fångar tillsammans med frivilliga källor kommer inte i 

närheten av antalet transplantationer. 

Antalet dödsdömda, avrättade fångar är i sig inte offentligt. Vi arbetar endast utifrån siffror 

som getts av Amnesty International, vars källor är offentliga kinesiska register. Dessa siffror 

är stora i jämförelse med globala avrättningssiffror, men de kommer inte i närheten av det 

uppskattade totala antalet transplantationer.  

Minst 98% av transplantationsorganen kommer från någon annan än anhörigdonatorer.9 När 

det till exempel gäller njurtransplantationer utförda mellan 1971 och 2001 i Kina, kom endast 

227 av 40 393 (≈0,6%) transplantat från anhörigdonatorer.37 

                         
37 http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html China Pharmacy 
Net, 2002-12-05 Arkiverad sida: 
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.chinapharm.com.cn/htm
l/xxhc/2002124105954.html 

http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=
http://www.chinapharm.com.cn/htm
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Kinas regering medgav användandet av organ från dödsdömda, avrättade fångar så sent 

som 200538 39, trots att detta pågått i många år. Regimen har inte haft några barriärer för att 

förhindra saluförandet av ”statsfienders” organ. 

Enligt tabulering skapad utifrån Amnesty Internationals rapporter,40 vilka är grundade på 

offentligt tillgänglig information i Kina, är det genomsnittliga antalet dödsdömda, avrättade 

fångar mellan 1995 och 1999, 1 680 per år. Genomsnittet mellan 2000 och 2005 var 1 616 

per år. Antalet har varierat från år till år, men det genomsnittliga antalet är detsamma för 

perioderna före och efter att förföljelsen av Falun Gong började. Avrättning av dödsdömda 

fångar kan inte förklara ökningen av organtransplantationer i Kina sedan starten på 

förföljelsen av Falun Gong. 

Enligt offentliga rapporter genomfördes totalt ungefär 30 00041 transplantationer i Kina före 

1999, varav 18 50042 
41 genomfördes under sexårsperioden mellan 1994 och 1999. Shi 

Bingyi, vice ordförande i Kinas medicinska organtransplantationsförening, säger att totalt 

cirka 90 00043 transplantationer genomfördes fram till 2005, och skillnaden blir cirka 60 000 

transplantationer under sexårsperioden mellan 2000 och 2005, efter att förföljelsen av Falun 

Gong började. 

De andra identifierade källorna för organtransplantation, det vill säga, frivilliga 

anhörigdonatorer och hjärndöda har alltid varit få. År 2005 stod njurtransplantationer från 

levande anhöriga för 0,5 % av det totala antalet transplantationer44. Det totala antalet 

                         
38 “China to 'tidy up' trade in executed prisoners' organs,” The Times, 3 
december 2005 
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,25689-1901558,00.html  
39 “Beijing Mulls New Law on Transplants of Deathrow Inmate Organs”, 
http://caijing.hexun.com/english/detail.aspx?issue=147&sl=2488&id=1430379  
Caijing Magazine/Issue:147, 28 november 2005 
40 Förteckning över AI:s årliga rapporter: 
http://www.amnesty.org/ailib/aireport/index.html härifrån kan man välja 
årsrapport från varje år. 
41 http://www.biotech.org.cn/news/news/show.php?id=864  (China Biotech 
Information Net, 2002-12-02) 
http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html (China Pharmacy 
Net, 2002-12-05) Arkiverad sida: 
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.chinapharm.com.cn/htm
l/xxhc/2002124105954.html  
http://www.people.com.cn/GB/14739/14740/21474/2766303.html (People’s Daily, 
2004-09-07, från nyhetsbyrån Xinhua) 
42 “The Number of Renal Transplant (Asia & the Middle and Near East)1989-
2000,” Medical Net (Japan), 
http://www.medinet.or.jp/tcnet/DATA/renal_a.html  
43 http://www.transplantation.org.cn/html/2006-03/394.html (Health Paper Net 
2006-03-02) Arkiverad sida:  
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.r
g.cn%2Fhtml%2F2006-03%2F394.html+&x=32&y=11   
44 “CURRENT SITUATION OF ORGAN DONATION IN CHINA FROM STIGMA TO STIGMATA”, Abstract, 
The World Transplant Congress, http://www.abstracts2view.com/wtc/ Zhonghua K Chen, 
Fanjun Zeng, Changsheng Ming, Junjie Ma, Jipin Jiang. Institute of Organ 
Transplantation, Tongji Hospital, Tongji Medical College, HUST, Wuhan, China. 
http://www.abstracts2view.com/wtc/view.php?nu=WTC06L_1100&terms=    

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,25689-1901558,00.html
http://caijing.hexun.com/english/detail.aspx?issue=147&sl=2488&id=1430379
http://www.amnesty.org/ailib/aireport/index.html
http://www.biotech.org.cn/news/news/show.php?id=864
http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=
http://www.chinapharm.com.cn/htm
http://www.people.com.cn/GB/14739/14740/21474/2766303.html
http://www.medinet.or.jp/tcnet/DATA/renal_a.html
http://www.transplantation.org.cn/html/2006-03/394.html
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.r
http://www.abstracts2view.com/wtc/
http://www.abstracts2view.com/wtc/view.php?nu=WTC06L_1100&terms=
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hjärndöda donatorer under alla år och i hela Kina fram till mars 2005 var 9 stycken44
 45. Det 

finns inget som tyder på en betydande ökning i någon av dessa kategorier under de senaste 

åren. Förmodligen är det så att de kända organkällorna som under sexårsperioden 1994 till 

1999 producerade organ till 18 500 transplantationer, producerade samma antal organ för 

transplantation under den följande sexårsperioden 2000 till 2005. Det betyder att källan till 

41 500 transplantationer under sexårsperioden 2000 till 2005 saknar förklaring. 

Varifrån kommer organen till alla transplantationer i Kina? Anklagelsen om organskörd från 

Falun Gong-utövare tillhandahåller ett svar. 

Återigen kan denna typ av glapp i siffrorna inte fastställa att anklagelsen om organskörd från 

Falun Gong-utövare är sann. Men det omvända, en fullständig förklaring till källorna till alla 

organtransplantationer skulle motbevisa anklagelsen. Om källan till alla organtransplantat 

kunde spåras till antingen frivilliga donatorer eller avrättade fångar, så skulle anklagelsen 

från Falun Gong motbevisas. Men det spårandet är omöjligt.  

Det uppskattade antalet avrättningar av dödsdömda fångar i Kina är oftast mycket högre än 

de siffror som baserats på offentligt tillgängliga avrättningsprotokoll. Det finns ingen officiell 

kinesisk rapportering över den övergripande avrättningsstatistiken, vilket lämnar det totala 

antalet öppet för uppskattning. 

Några av dem som försöker uppskatta antalet avrättningar använder sig av tekniken att se 

till antalet transplantationsoperationer. Eftersom det är känt att åtminstone några 

transplantat kommer från avrättade fångar och att anhörigdonatorer är sällsynta, så har en 

del analytiker dragit slutsatsen, utifrån antalet genomförda transplantationer, att antalet 

dödsdömda, avrättade fångar har ökat. 

Detta resonemang är inte övertygande. Man kan inte uppskatta antalet dödsdömda, 

avrättade fångar utifrån antalet transplantationer, såvida inte avrättningen av dödsdömda 

fångar är de enda påstådda källorna för transplantat. Nu är emellertid Falun Gong-utövare 

ytterligare en påstådd källa. Det är omöjligt att sluta sig till att dessa utövare inte är källor 

för organtransplantat utifrån antalet avrättningar av dödsdömda fångar, när antalet 

avrättningar av dödsdömda fångar härleds från antalet transplantationer. 

Kan ökningen av transplantationer förklaras av en ökad effektivitet i skördandet från 

dödsdömda, avrättade fångar? Ökningen av transplantationer i Kina löper parallellt med både 

förföljelsen av Falun Gong och utvecklingen av viss transplantationsteknologi. Men ökningen 

av transplantationer löpte inte parallellt med ökningen av all transplantationsteknologi. 

Teknologin för njurtransplantation var fullt utvecklad i Kina långt innan förföljelsen av Falun 

Gong startade. Men ändå sköt njurtransplantationerna i höjden och mer än fördubblades så 

                         
45 http://www.transplantation.org.cn/html/2006-03/400.html (Beijing Youth 
Daily, 2006-03-06) 

http://www.transplantation.org.cn/html/2006-03/400.html
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snart förföljelsen av Falun Gong börjat. Det utfördes 3 59637 stycken njurtransplantationer 

under 1998 och nästan 10 000 under 200543. 

Ytterligare en anledning till att den mångfaldiga organskörden från dödsdömda, avrättade 

fångar inte kan förklara ökningen av organtransplantationer, är den generellt dåligt 

organiserade organmatchningen i Kina. Det finns inget nationellt nätverk för matchning och 

fördelning av organ46. Läkare fördömer slöseriet med organ från donatorer och begråter det 

faktum att ”endast donatorernas njurar användes medan resten av organen gick till spillo”46. 

Varje sjukhus sköter sitt eget anskaffande av organ samt sina egna väntelistor. Patienter går 

från ett sjukhus där det inte finns några organ tillgängliga för transplantation, till andra 

sjukhus där transplantationskirurgi omedelbart äger rum47. Sjukhus som säger att de inte har 

några tillgängliga organ klara för transplantation, hänvisar patienter till andra sjukhus som 

de säger har organ för transplantation48. Denna brist på organisation minskar effektiviteten i 

användandet av organ. 

En tredje anledning till att mångfaldig organskörd från dödsdömda, avrättade fångar inte kan 

förklara ökningen av organtransplantationer är erfarenheterna från andra platser. Ingenstans 

har transplantationer ökat så kraftigt med samma antal donatorer, endast på grund av 

förändringar i teknologin. Årlig statistik från Kanada, USA och Japan finns med i en bilaga. 

Ökningen av organtransplantationer i Kina löper parallellt med ökningen i förföljelsen av 

Falun Gong. Dessa parallella ökningar i förföljelsen av Falun Gong och i transplantationer kan 

i sig själva inte bevisa anklagelsen. Men de är förenliga med anklagelsen. Om parallellen inte 

existerade så skulle denna hypotetiska icke-existens undergräva anklagelsen. 

28) Källor för framtida transplantationer 

Organtransplantationskirurgi är en blomstrande business i Kina. Det fanns endast 22 

verksamma levertransplantationscenter49 i hela Kina före 1999 och 500 stycken i mitten av 

                         
46 http://www.100md.com/html/DirDu/2004/11/15/63/30/56.htm China 
Pharmaceutical Paper, 2004-11-15 
47 Vänligen se fall #7 in appendix 5. 
48 Vänligen se fall #4 in appendix 14. 
49 http://unn.people.com.cn/GB/channel413/417/1100/1131/200010/17/1857.html  
(People’s Daily Net and Union News Net, 2000-10-17). Arkiverad på: 
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://unn.people.com.cn/GB/chan
nel413/417/1100/1131/200010/17/1857.html 

http://www.100md.com/html/DirDu/2004/11/15/63/30/56.htm
http://unn.people.com.cn/GB/channel413/417/1100/1131/200010/17/1857.html
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=
http://unn.people.com.cn/GB/chan
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april 20068 
50. Antalet institutioner för njurtransplantationer ökade från 10651 år 2001 till 

36852 år 2005. 

De pengar som finns att tjäna har lett till skapandet av specialinrättningar, specialiserade på 

organtransplantation. Där finns Centret för levertransplantation vid Pekinguniversitetets 

tredje sjukhus53, etablerat i oktober 2002, Pekings center för organtransplantation54, 

etablerat i november 2002, Organtransplantationscentret vid Folkets befrielsearmés sjukhus 

nummer 30955, etablerat i april 2002, Forskningsinstitutet för organtransplantation vid 

Folkets befrielsearmés sjukhus56
. (Centret för organtransplantation vid Changzhengsjukhuset 

i Shanghai) etablerat i maj 2004, och Shanghais kliniska medicinska center57 för 

organtransplantation, etablerat 2001. Det orientaliska centret58 för organtransplantation i 

Tianjin började byggas 2002. Det har fjorton våningar ovan jord, och två under, med 300 

sängar. Det är en facilitet för allmänheten, byggd av Tianjins stad. Det är det största 

transplantationscentret i Asien.  

Etablerandet av dessa faciliteter indikerar såväl mängden organtransplantationer som 

åtagandet när det gäller deras fortsättning. Skapandet av hela faciliteter tillägnade 

organtransplantationer vittnar om långsiktiga planer.  

Fångar är emellertid källan till praktiskt taget alla kinesiska transplantationer. Det finns en 

diskussion, vilken denna rapport tar upp, som handlar om huruvida alla dessa fångar tidigare 

dömts till döden eller huruvida en del av dem är internerade Falun Gong-utövare som endast 

dömts till fängelsestraff eller inte dömts alls. Men det finns ingen diskussion om huruvida 

organkällorna är fångar; det är obestridligt. Etablerandet av faciliteter tillägnade 

organtransplantation i Kina är en öppen bekräftelse av intentionen att fortsätta skörda organ 

från fångar. 

Men Kinas regering har, både i lagtexten och genom officiella uttalanden, sagt att man ska 

upphöra med organskörd från dödsdömda fångar som inte samtycker till organskörd.  
                         
50 Enligt verkställande hälsominister Huang Jiefu, 
http://www.transplantation.org.cn/html/2006-04/467.html (Lifeweekly, 2006-
04-07). Arkiverad på: 
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.o
rg.cn%2Fhtml%2F2006-04%2F467.html+&x=26&y=11 
51 http://www.transplantation.org.cn/#html/2004-10/38.html (Life Weekly, 
2004-10-18) 
52 http://www.cq.xinhuanet.com/health/2006-04/04/content_6645317.htm 
(Nyhetsbyrån Xinhua, Chongqingavdelningen, 2004-04-04) 
53 http://www.liver-tx.net/EN/PressEN.htm   
54 http://www.bjcyh.com.cn  
55 http://www.309yizhi.com/ Beläget i Peking  
56 http://www.transorgan.com/about.asp  
57 http://www2.sjtu.edu.cn/newweb/chinese/web3/school20/hospital1/01.htm  
58 http://www.ootc.net/ 

http://www.transplantation.org.cn/html/2006-04/467.html
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.o
http://www.transplantation.org.cn/#html/2004-10/38.html
http://www.cq.xinhuanet.com/health/2006-04/04/content_6645317.htm
http://www.liver-tx.net/EN/PressEN.htm
http://www.bjcyh.com.cn
http://www.309yizhi.com/
http://www.transorgan.com/about.asp
http://www2.sjtu.edu.cn/newweb/chinese/web3/school20/hospital1/01.htm
http://www.ootc.net/
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Såsom framlagts på annan plats i denna rapport, existerar inget sådant som ett giltigt 

samtycke till organskörd från dödsdömda fångar.  

Skapandet av dessa specialinrättningar väcker frågan, inte bara vilken källan för så många 

organ som transplanterats har varit i det förgångna, utan vilken källan kommer att vara för 

så många organ som Kina ämnar transplantera i framtiden? Från vem kommer dessa organ 

att komma? Dödsdömda fångar som källa kommer förmodligen att försvinna eller minska 

kraftigt om Kina verkligen tillämpar sin lag och uttalade policy om kravet på medgivande från 

donatorer.  

För att bygga dessa särskilda institutioner för organtransplantation måste de kinesiska 

myndigheterna vara övertygade om att det nu och inom överskådlig framtid finns en 

tillgänglig källa med organ från nu levande människor som kommer att vara döda imorgon. 

Vilka är dessa människor? En stor fängelsepopulation bestående av Falun Gong-utövare kan 

vara svaret. 

29) Lik med avlägsnade organ 

Ett antal anhöriga till Falun Gong-utövare som dött i internering har rapporterat att de sett 

sina närståendes kroppar med operationssnitt och kroppsdelar som saknas. Myndigheterna 

har inte gett någon rimlig förklaring till dessa organberövade lik. Bevisen rörande dessa 

kroppar finns som bilaga till denna rapport. 

Vi har endast några få exempel på den här typen av lik som saknar organ. Vi har inte fått 

någon officiell förklaring till varför de berövats sina organ. Denna företeelse är förenlig med 

organskörd. 

I den första versionen av vår rapport fanns i bilaga nummer tolv ett fotografi på en person 

med stygn som sytts efter att hans kropp öppnats och organ tagits ut. En kommentar som vi 

fick var att stygnen som fotografiet visar stämmer in på obduktion. 

Vi konstaterar att organ verkligen kan avlägsnas vid en obduktion som görs i syfte att 

fastställa dödsorsaken. Ett lik som har obducerats kan mycket väl ha stygn liknande dem 

som visas på fotografiet. Utanför Kina, förutom när det gäller organdonatorer, är det den 

troliga orsaken till att organ skulle tas ut ur ett lik. Likaså, när folk utanför Kina blodtestas 

görs det vanligtvis för deras egen hälsas skull. Påståendet att utövare som torteras till 

dödens rand skulle blodtestas av hälsoskäl eller att utövare som torterats till döds skulle 

genomgå obduktion för fastställande av dödsorsaken, står emellertid i motsatsförhållande till 

själva tortyren. 

Kroppen vars fotografi vi visade tillhörde Wang Bin. Slag hade medfört att pulsådern i Wangs 

hals, samt andra stora blodkärl, brustit. Som resultat hade hans halsmandlar skadats, 

lymfkörtlarna krossats och flera ben brutits. Han hade brännmärken från cigaretter på 
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handryggarna och i näsborrarna. Det fanns blåmärken över hela kroppen. Fastän han redan 

var nära döden, torterades han igen under natten. Slutligen förlorade han medvetandet. 

Natten till den 4 oktober 2000 dog Wang av skadorna.  

Syftet med ett obduktionsprotokoll är att fastställa dödsorsaken när orsaken är okänd. Men i 

Wang Bins fall var dödsorsaken känd innan hans organ avlägsnades. Påståendet att Wang 

Bin skulle obduceras i syfta att fastställa dödsorsaken, efter att han torterats till döds, är inte 

troligt. Det fanns ingenting som tydde på att Wang Bins familj skulle ha blivit ombedda att 

ge sitt medgivande innan offrets organ avlägsnades, och inte heller lämnades någon 

obduktionsrapport efteråt. Påståendet om obduktion är inte en hållbar förklaring till stygnen 

på Wang Bins kropp. 

30) Medgivanden 

Mandarintalande utredare ringde till ett antal sjukhus och transplantationsläkare för att ställa 

frågor om transplantationer. Uppringarna presenterade sig som potentiella mottagare eller 

anhöriga till potentiella mottagare. Telefonnumren hämtades från Internet. Dessa 

telefonsamtal resulterade i ett antal medgivanden rörande Falun Gong-utövare som källor för 

organtransplantat. Sedan vår förra rapport finns ytterligare telefonsamtal som innehåller 

medgivanden. Dessa finns bifogade i en bilaga.  

Om telefonnumren var allmänna nummer till sjukhus, började vanligtvis uppringarna med att 

be att få bli kopplade till sjukhusets transplantationsavdelning. Där talade de först med vem 

som än lyfte luren och bad att få allmän information om transplantationsoperationer. 

Vanligtvis hjälpte personen till att hitta en läkare eller transplantationsavdelningens 

överläkare som kunde tala med uppringaren. Om läkaren inte fanns tillgänglig brukade 

uppringaren ringa tillbaka senare och försöka få tag i just den läkaren eller överläkaren. 

Vanligtvis pratade sjukhuspersonalen med personer (eller anhöriga) som ville ha 

organtransplantationer, och letade aktivt reda på lämpliga läkare åt dem. 

Trots att uppringarna alltid började med att tala med sjukhuset eller med en läkare, blev de 

ibland hänvisade till fängelser eller domstolar, eftersom dessa var distribueringsställena för 

skördade organ. Det kan verka konstigt att ringa till en domstol med frågor om 

organtillgång; men systematisk organskörd i Kina började med dödsdömda, avrättade 

fångar, även om den inte slutade där. Det verkar som om distributionsstället för organ från 

människor i fängelsesystemet förblev detsamma även efter det att Kina gick från skördande 

av organ från dödsdömda fångar till skördande av organ från andra fångar. 

En av uppringarna, ”M”, berättade för en av oss att hon tidigt i mars 2006 lyckades komma 

fram till den Allmänna säkerhetsbyrån i Shanxi. Den som svarade berättade för henne att 

unga, friska fångar väljs ut från fängelsepopulationen för att bli organdonatorer. 

Tjänstemannen berättade öppet och frispråkigt att om kandidaterna inte kunde luras att 
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lämna de blodprover som behövdes för en lyckad transplantation, så skulle anställda vid 

byrån ta proverna med våld. 

Den 18:e eller 19:e mars 2006 talade M med en representant på ögonavdelningen vid 

Folkets befrielsearmés sjukhus i Shenyang i nordöstra Kina, men hon lyckades inte spela in 

allt. Hennes anteckningar visar att personen som identifierade sig som sjukhusdirektör sade 

att inrättningen utförde ”många hornhinneoperationer”, och tillade att ”vi har även färska 

hornhinnor.” När han tillfrågades vad det innebar, svarade direktören ”…precis tagna från 

kroppar”. 

Vid Armésjukhus 301 i Peking berättade en kirurg för M i april 2006 att hon personligen 

utförde levertransplantationer. Kirurgen tillade att källan för organen var en ”statshemlighet” 

och att vem som än avslöjade källan ”kunde bli avstängd från den typen av operationer”.  

I början av juni 2006 berättade en tjänsteman vid staden Mishans interneringscenter för en 

telefonuppringare att centret då hade minst fem eller sex manliga Falun Gong-fångar, under 

40 år, tillgängliga som organleverantörer. En läkare vid Shanghais Zhongshansjukhus sade i 

mitten på mars 2006 att alla hans organ kom från Falun Gong-utövare. En läkare vid 

Qianfoshansjukhuset i Shandong antydde i mars att han då hade organ från Falun Gong-

personer, och tillade att i april skulle det finnas ”fler av den sortens kroppar…” I maj sade 

Dr. Lu vid Minzusjukhuset i staden Nanning att organ från Falun Gong-utövare inte fanns 

tillgängliga på hans institution, men föreslog att uppringaren skulle höra av sig till 

Guangzhou för att få tag på sådana. Han erkände också att han tidigare gått till fängelser för 

att välja ut friska Falun Gong-personer i 30-årsåldern som skulle förse honom med organ. 

I mitten av mars 2006 medgav Dr. Wang vid Zhengzhous medicinska universitet i 

Henanprovinsen att ”vi väljer ut alla de unga och friska njurarna…” Dr. Zhu vid Guangzhous 

militärregionsjukhus sade i april 2006 att han då hade några njurar av B-typ från Falun 

Gong, och skulle ha ”flera partier” innan första maj, men kanske inga fler därefter förrän 

20:e maj eller senare. En tjänsteman vid det första interneringscentret i Qinhuangdao i 

Liaoningprovinsen berättade för en uppringare, i mitten på maj 2006, att hon skulle ringa 

Folkets mellandomstol för att få tag i Falun Gong-njurar. Samma dag sade en tjänsteman vid 

den domstolen att de inte hade några levande Falun Gong-njurar, men att man haft dem 

förut, särskilt under 2001. Till sist, i maj 2006 berättade man på Första kriminalkontoret vid 

Jinzhous folkdomstol för uppringaren att tillgången på Falun Gong-njurar för närvarande 

hängde på ”kvalifikationer”.  

Direktör Song vid Tianjins centralsjukhus sade självmant i mitten av mars 2006 att hans 

sjukhus hade fler än tio hjärtan som slog. Uppringaren frågade om det betydde ”levande 

kroppar” och Song svarade: ”Ja, så är det.” En tjänsteman vid Tongjisjukhuset i Wuhan sade 

två veckor senare till uppringaren att ”(det är) inga problem” för hans institution efter att 

uppringaren sagt: ”…vi hoppas att njurleverantörerna lever. (Vi) letar efter levande 
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organtransplantat från fångar, till exempel, där man använder levande kroppar från fångar 

som tränar Falun Gong, är det möjligt?”  

Kartan över Kina här nedan visar de regioner där internerings- eller sjukhuspersonal har 

gjort medgivanden inför telefonutredarna:   

        
 
 

De flesta av samtalsutdragen finns i en bilaga. För att illustrera följer här utdrag ur tre 

konversationer: 

 

(1) Staden Mishans interneringscenter, Heilongjiangprovinsen (8 juni 2006): 

M: ”Har ni Falun Gong-[organ]leverantörer...?” 

Li: ”Det brukade vi ha, ja.” 

M: ”… och nu då?” 

Li: ”… Ja.” 

… 

M: ”Kan vi komma för att välja, eller ordnar ni fram direkt åt oss? ” 

Li: ”Vi ordnar dem åt er.” 

M: ”Hur är det med priset?” 
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Li: ”Det diskuterar vi när du kommer.” 

… 

M: ”… Hur många [Falun Gong-leverantörer] under 40 år har ni?” 

Li: ”En hel del.” 

… 

M: ”Är de män eller kvinnor?” 

Li: ”Män.” 

… 

M: ”När det gäller… de manliga Falun Gong-[fångarna], hur många av dem har 

ni?” 

Li: ”Sju, åtta, vi har [minst] fem, sex nu.” 

M: ”Är de från landet eller från stan?” 

Li: ”Landet.” 

 

(2) Minzusjukhuset i Nanning, autonoma Guangxiregionen (22 maj 2006): 

M: ”… skulle ni kunna få tag på organ från Falun Gong-utövare?” 

Dr Lu: ”Låt mig säga dig, vi har ingen möjlighet att få tag på (dem). Det är ganska 

svårt att få tag i nu i Guangxi. Om du inte kan vänta så föreslår jag att du 

vänder dig till Guangzhou, eftersom de har mycket lätt att få tag på organen. 

De kan söka efter (dem) i hela landet. Eftersom de utför levertransplantation 

kan de samtidigt få tag i njuren åt dig, så det är väldigt enkelt för dem. Många 

ställen med begränsade tillgångar vänder sig till dem för att få hjälp...” 

M: ”Varför har de lätt att få tag i?” 

Lu: ”Därför att de är en viktig institution. De kontaktar (rätts-)systemet i hela 

universitetets namn.” 

M: ”Så de använder organ från Falun Gong-utövare?”  

Lu: ”Stämmer...” 

M: ”… det ni använde innan (organen från Falun Gong-utövare), var det från 

interneringscenter eller från fängelse(r)?” 

Lu:  ”Från fängelser.” 

M: ”… och det var från friska Falun Gong-utövare…?” 
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Lu: ”Det stämmer. Vi valde ut de bra eftersom vi garanterar kvalitén i vår 

verksamhet.” 

M: ”Det betyder att ni själva väljer ut organen?” 

Lu: ”Det stämmer…” 

M: ”Hur gammal brukar organleverantören vara?” 

Lu: ”För det mesta i trettioårsåldern.” 

M: ”… Då åker ni själva till fängelset för att välja?” 

Lu: ”Det stämmer. Vi måste välja ut.” 

M: ”Men [vad händer] om den utvalde inte går med på att ta blodprov?” 

Lu: ”Han kommer garanterat att låta oss göra det.” 

M: ”Hur då?” 

Lu: ”De kommer säkert att hitta ett sätt. Vad oroar du dig för? Sådana här saker 

ska du inte tänka på. De har sina metoder.” 

M: ”Vet personen om att hans organ kommer att bli avlägsnade?” 

Lu: ”Nej, det vet han inte.” 

 

(3) Orientaliska centret för organtransplantationer (också kallat Tianjins centralsjukhus nr 1), 

Tianjin (15 mars 2006) 

N: ”Är det direktör Song?” 

Song: ”Ja, varsågod och säg ditt ärende.” 

… 

N: ”Hennes läkare sade att njuren är mycket bra eftersom han 

[organleverantören] utövar… Falun Gong.” 

Song: ”Självklart. Vi har alla dem som andas och som hjärtat slår på… Fram tills nu, 

under det här året, har vi fler än tio njurar, fler än tio sådana njurar.” 

N: ”Fler än tio av den sortens njurar? Du menar levande kroppar?” 

Song: ”Ja, så är det.” 

Uppringare M ringde till ungefär 80 sjukhus. När hon ringde sjukhuset frågade hon i en del 

fall efter vissa bestämda läkare på de uppringda sjukhusen, och fick prata med 

transplantationsläkare. Tio sjukhus medgav att de använder Falun Gong-utövare som 

organleverantörer. M ringde tillbaka för att tala med läkarna. Fem sjukhus sade att de kan få 
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tag på Falun Gong-utövare som organleverantörer. Fjorton sjukhus medgav att de använder 

levande organ från fångar. Tio sjukhus sa att organkällan är hemlig och att de inte kunde 

avslöja den per telefon.  

Uppringare N ringde till nära 40 sjukhus i Kina, av vilka fem medgav att de använde Falun 

Gong-utövares organ. N ringde även tillbaka för att tala med de läkare som gjort dessa 

medgivanden. Det gick fortfarande att nå dem på sjukhusen. N ringde också upp 36 olika 

interneringscenter och domstolar i Kina, av vilka fyra erkände att de använde Falun Gong-

utövares organ. 

När N ringde upp sjukhus brukade hon i vissa fall fråga efter särskilda läkare på sjukhusen 

och fick tala med transplantationsläkare. N:s sätt var att direkt fråga den uppringda parten, 

läkarna på sjukhusen etc., om de använder Falun Gong-utövares organ. 

Den typiska responsen hon fick var att den som svarade inte alls förväntade sig den här 

frågan och fick göra en stunds paus för att tänka ut ett svar. Efter pausen var det ungefär 

80% som inte medgav att de använde Falun Gong-utövares organ. Omkring 80% av dem 

som inte medgav användandet av Falun Gong-utövares organ erkände dock att de använder 

levande fångars kroppar. Färre än tio personer lade på luren när de hörde frågan om Falun 

Gong-utövare. 

En av oss har, å Falun Gong-gruppers vägnar i Kanada och USA, lyssnat på de ovan citerade 

inspelade telefonsamtalen mellan tjänstemän och uppringare. Detta skedde tillsammans med 

en certifierad tolk för mandarin och engelska. Vi fick certifierade kopior av de relevanta 

utskrifterna, på mandarin och engelska.  

Riktigheten i översättningarna av de delar som används i denna rapport är attesterade av 

den certifierade översättaren C.Y., som är certifierad tolk från regeringen i Ontario. Han 

intygade att han lyssnat till inspelningen av de konversationer som  hänvisas till i denna 

rapport, och att han läst utskrifterna på kinesiska och den översatta engelska versionen av 

konversationerna, och bekräftar att utskrifterna är korrekta och att översättningarna 

stämmer. Originalinspelningarna av samtalen finns också tillgängliga. En av oss träffade två 

av uppringarna i Toronto den 27 maj, för att diskutera upplägg, timing, inspelandet, 

riktigheten i översättningarna från mandarin till engelska och andra saker i samtalen. 

Vi drar slutsatsen att de muntliga medgivandena som återges i utskrifterna av undersökarnas 

intervjuer är tillförlitliga. Hos oss existerar inga tvivel om att dessa intervjuer verkligen har 

skett med de angivna intervjupersonerna vid angivna tider och platser, och att utskrifterna 

korrekt återspeglar det som sagts. 

Vidare är innehållet i samtalen i sig självt trovärdigt. Till exempel, med tanke på det 

internationella rabalder som nyligen uppstått kring de påstådda organbeslagen, nu när de 

Olympiska spelen 2008 närmar sig, går medgivandena från de olika institutionerna tvärt 
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emot den kinesiska regeringens omsorger om sitt rykte när den försöker övertyga det 

internationella samfundet om att det omfattande dödandet av Falun Gong-fångar för deras 

livsnödvändiga organs skull, inte har inträffat. 

31) En bekännelse 

En kvinna med pseudonymen Annie berättade för oss att hennes make, som är kirurg, sagt 

henne att han personligen avlägsnat hornhinnor från ungefär 2 000 bedövade Falun Gong-

fångar på Sujiatunsjukhuset i Shenyang i nordöstra Kina. Detta utspelade sig under de två 

åren före oktober 2003, varefter han vägrade fortsätta. Kirurgen klargjorde för sin hustru att 

inga av ”hornhinnedonatorerna” överlevde förfarandet, eftersom andra kirurger avlägsnade 

andra vitala organ och att samtliga kroppar därefter brändes. Annie är inte en Falun Gong-

utövare. 

Annie hade tidigare berättat för tidningen Epoch Times i en artikel publicerad den 17 mars: 

”En av mina anhöriga var inblandad i operationer för skördande av Falun Gong-

utövares organ. Detta har fört med sig stor smärta till vår familj.” 

Hennes intervju ledde till dispyter gällande huruvida hon talade sanning eller ej. I den första 

versionen av vår rapport, vilken släpptes den 7 juli 2006, undvek vi den dispyt som 

uppkommit kring trovärdigheten i hennes vittnesmål. Vi intervjuade Annie även för vår första 

rapport. De detaljer som hon tillhandahöll gav oss emellertid problem, eftersom det gav en 

hel del information som det var omöjligt att bekräfta på ett oberoende sätt. Vi ville inte 

basera våra rön på endast en informationskälla. Till slut förlitade vi oss på det som Annie 

berättade endast där det bekräftades av och överensstämde med andra bevis, snarare än 

som ensam informationskälla.  

I denna version av rapporten angriper vi kontroversen direkt. Vi godtar att det som Annie 

säger att hennes make berättat för henne, inte bara berättades för henne, utan också är 

trovärdigt. Annies vittnesmål kan på egen hand, i mångt och mycket, bekräfta anklagelsen. I 

en bilaga om Sujiatun går vi i detalj igenom de olika punkterna i den diskussion som 

genererats av hennes intervju den 17 mars i Epoch Times.  

32) Bekräftande studier 

Det finns två av vår undersökning oberoende undersökningar som har tagit upp samma 

frågeställning som vi – huruvida det förekommer organskörd från Falun Gong-utövare i Kina. 

Båda har kommit fram till samma slutsats som vi. Dessa oberoende undersökningar 

bestyrker vår egen slutsats.  

En studie av Kirk Allison, en av direktörerna för programmet för mänskliga rättigheter och 

medicin vid University of Minnesota, påbörjades innan vår rapport släpptes. Fastän hans 
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studie släpptes kort efter vår, den 25 juli 2006, hade Dr. Allison nått fram till sina slutsatser 

tidigare, innan vår rapport släpptes. Han drog också slutsatsen att det pågår organskörd från 

Falun Gong-utövare. 

Den andra undersökningen startades av Europaparlamentets vice ordförande Edward 

McMillian-Scott. Till skillnad från Dr. Allison och oss själva kunde McMillian-Scott verkligen 

åka till Kina den 19-21 maj 2006 för att söka fakta. Där intervjuade han två vittnen, Cao 

Dong och Niu Jinping. Om mötet med Cao Dong rapporterar McMillian-Scott att han  

”hörde sig för huruvida denne kände till några läger för organskörd i Kina. Han sade att 

han definitivt kände till dem och kände människor som skickats dit. Han hade sett liket 

efter en av sina vänner, en Falun Gong-utövare, med hål i kroppen där organen hade 

tagits ut.” 

Efter att Cao Dong lämnat mötet med McMillian-Scott, blev han arresterad. Myndigheterna 

överförde honom i september till Gansuprovinsen och utfärdade en arresteringsorder. Han 

åtalades i december på fyra punkter. Domarna meddelade utslaget att fallet inte skulle gå till 

rättegång eftersom det föll under 610-byråns i Peking jurisdiktion [den byrå som anklagas 

för att förtrycka Falun Gong]. 

33) Den kinesiska regeringens respons 

Kinas regering har på ett icke övertygande sätt svarat på den första versionen av vår 

rapport. Framförallt har responsen gått ut på att attackera Falun Gong. Det faktum att Kinas 

regering reagerar genom att fokusera på att attackera Falun Gong, förstärker analysen i 

rapporten. Det är denna typ av attacker som gör brotten mot Falun Gong-utövares 

grundläggande mänskliga rättigheter i Kina möjliga.  

I reaktionerna har endast två sakfel identifierats i den första versionen av vår rapport. I en 

rubrik i en av bilagorna hade vi placerat två kinesiska städer i fel provinser. Dessa fel har 

ingenting att göra med analysen eller slutsatserna i vår rapport. 

I en bilaga går vi mer detaljerat in på den kinesiska responsen och våra reaktioner på 

densamma. Här noterar vi att Kinas regering, trots alla de resurser och all den information 

som står till dess förfogande, resurser och information som vi inte har, faktiskt inte har 

kunnat motsäga vår rapport på något annat sätt än detta, vilket tyder på att våra slutsatser 

är riktiga. 

G. Ytterligare undersökningar 
Vi tror inte att sista ordet är sagt i det här ämnet, inte ens med denna andra version. Det 

finns mycket som vi själva, om vi hade haft möjlighet, helst hade velat göra innan vi 

slutförde den här versionen av rapporten. Men det skulle innebära att sträva efter 
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undersökningsvägar som nu inte är öppna för oss. Vi välkomnar alla kommentarer om 

innehållet, liksom all ytterligare information som individer eller regeringar kan vilja bidra 

med. 

Vi skulle vilja se kinesiska sjukhusjournaler över transplantationer. Finns det arkiverade 

medgivanden? Finns det listor över organkällorna? 

Donatorer kan överleva många former av transplantationsoperationer. Ingen kan överleva en 

donation av hela levern eller av hjärtat. Men njurdonationer är vanligen inte dödliga. Var 

finns de överlevande donatorerna? Vi skulle vilja ta stickprov bland donationerna och se om 

vi kan lokalisera donatorerna. 

Anhöriga till avlidna donatorer borde känna till ett medgivande från donatorerna. Alternativt 

borde anhöriga själva ha givit sitt medgivande. Även här skulle vi vilja ta stickprov bland de 

närmast anhöriga till avlidna donatorer och se om en anhöriga antingen själv givit sitt 

medgivande till donationerna eller kände till donatorns medgivande. 

Kina har under de senaste åren ägnat sig åt en betydande expansion av 

transplantationsinrättningar. Denna expansion bör antagligen ha åtföljts av studier av 

genomförbarhet som indikerar tillgång på organkällor. Vi skulle vilja se dessa 

genomförbarhetsstudier.  

H. Slutsatser 
Baserat på våra fortsatta undersökningar är vi stärkta i vår ursprungliga slutsats att 

anklagelserna är sanna. Vi tror att det har förekommit, och fortfarande idag förekommer, 

storskaliga ofrivilliga taganden av organ från Falun Gong-utövare. 

Vi har dragit slutsatsen att Kinas regering och dess verksamheter i många delar av landet, 

särskilt på sjukhus, men även i interneringscenter och ”folkdomstolar”, sedan 1999 har dödat 

ett stort men okänt antal Falun Gong-samvetsfångar. Deras vitala organ, inklusive njurar, 

levrar, hornhinnor och hjärtan, togs utan medgivande för försäljning till höga priser, ibland 

till utlänningar som normalt möter lång väntan på frivilliga donationer av denna typ av organ 

i sina hemländer. 

Hur många av offren som först fälldes för någon lagöverträdelse, allvarlig eller inte, i legitima 

domstolar, kan vi inte uppskatta eftersom sådan information inte verkar vara tillgänglig 

varken för kineser inom landet eller för utlänningar. Det tycks oss som att många människor 

som tillhör en fredlig, frivillig organisation, vilken för åtta år sedan gjordes olaglig av 

president Jiang, för att han trodde att den skulle hota det kinesiska kommunistpartiets 

dominans, i själva verket har avrättats för sina organs skull av utövare av läkekonsten. 
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Vår slutsats kommer inte från ett enstaka bevis, utan snarare från alla de bevis som vi 

sammantaget har tagit i beaktande. Varje del av de bevis som vi beaktat kan i sig själv 

verifieras och är i de flesta fall obestridlig. Tillsammans målar de en fällande helhetsbild. Det 

är kombination av dem som har övertygat oss. 

I. Rekommendationer 

a) Allmänt 
1) Dialogen i dess nuvarande form mellan Kanada och Kina kring mänskliga rättigheter bör 

upphöra. I backspegeln ser vi att regeringen misstog sig när den gick med på 

samtalsträffarna i utbyte mot att Kanada inte längre skulle vara med och stödja den årliga 

motionen som kritiserar Kinas regering vid den dåvarande FN-kommissionen för mänskliga 

rättigheter. 

2) Alla interneringsinrättningar, inklusive tvångsarbetsläger, måste öppnas upp för det 

internationella samfundets inspektioner, genom den Internationella kommittén för Röda 

Korset eller andra människorätts- eller humanitära organisationer.  

3) Domen mot Gao Zhisheng bör hävas. Hans rätt att utöva sitt yrke bör återställas. 

4) Kina och alla andra stater som tillträtt Konventionen mot tortyr, däribland Kanada, bör 

instämma i det frivilliga protokollet till Konventionen mot tortyr. 

b) Organskörd 
5) Organskörd i Kina från fångar bör upphöra. 

6) Militären i Kina bör dra sig ur verksamhet som rör organtransplantation. 

7) Systematisk eller omfattande organskörd från ofrivilliga donatorer är ett brott mot 

mänskligheten. Brottsutredande myndigheter i Kina bör undersöka anklagelsen om 

organskörd från ofrivilliga donatorer för eventuellt åtal. 

8) Andra stater bör anta extraterritoriell lagstiftning som straffbelägger deltagande i 

organskörd utan medgivande. 

9) Den statsfinansierade sjukvården bör neka ersättning för kommersiell 

organtransplantation utomlands och finansiering av eftervård för dem som utnyttjar sådana 

transplantationer.  

10) Var och en som man vet är involverad i handel med organ från fångar i Kina, bör nekas 

inresa i alla andra länder. 

11) Tills dess Kina stoppar skördandet av organ från fångar av alla slag,  
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i) bör utländska regeringar inte utfärda visum till läkare från Kina som vill resa 

utomlands i syfte att utbilda sig inom organ- eller vävnadstransplantation, 

ii) bör utländsk medicinsk transplantationspersonal inte resa till Kina för utbildning eller 

samarbete inom transplantationskirurgi, 

iii) bör artiklar till akademiska tidskrifter rörande transplantationsforskning från 

kinesiska erfarenheter refuseras, 

iv) bör medicinsk personal utomlands aktivt försöka hindra sina patienter från att resa 

till Kina för transplantationskirurgi, 

v) bör läkemedelsföretag inte exportera till Kina några läkemedel mot avstötning, eller 

alla andra läkemedel som enbart används för transplantationskirurgi, 

vi) bör andra stater förbjuda export till Kina av läkemedel mot avstötning, eller alla 

andra läkemedel som enbart används inom transplantationskirurgi 

 

12) Ansvaret bör åligga dem inom yrket verksamma i andra länder att bortom varje rimligt 

tvivel fastställa att källan till organdonation i Kina är frivillig, innan någon hänvisas till Kina, 

eller innan samarbete med Kina rörande organtransplantationer inleds.  

13) Läkarkåren i alla andra länder bör sätta upp ett frivilligt rapporteringssystem för lagring 

av hopsamlad information om patienter som har rest till Kina för transplantation. 

14) Kinesiska sjukhus bör ha register över källorna till varje transplantat. Dessa register bör 

finnas tillgängliga för inspektion från internationella observatörer för mänskliga rättigheter. 

15) Varje organdonator bör skriftligen ge sitt medgivande till donationen. Dessa 

medgivanden bör finnas tillgängliga för inspektion från internationella observatörer för 

mänskliga rättigheter. 

16) Kinas regering bör förespråka frivilliga organdonationer från sin egen befolkning. 

17) Andra stater bör utfärda råd till resande som varnar den egna befolkningen för att 

källorna till organtransplantat i Kina nästan uteslutande kommer från ofrivilliga fångar, 

antingen dödsdömda sådana, eller Falun Gong-utövare. 

c) Falun Gong 
18) Förtrycket, fängslandet och den dåliga behandlingen av Falun Gong-utövare bör 

upphöra. 

19) Skördandet av organ från Falun Gong-utövare bör upphöra. 
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20) Statliga, icke-statliga och mellanstatliga människorättsorganisationer bör ta 

anklagelserna som tas upp i denna rapport på allvar och själva avgöra huruvida de är sanna 

eller ej. 

J. Kommentar 
Att acceptera rekommendationen om att organskörd från ofrivilliga Falun Gong-utövare bör 

upphöra innebär att acceptera att anklagelserna är sanna. Ingen av de andra 

rekommendationerna som vi givit kräver att man accepterar att anklagelserna är sanna. Vi 

föreslår antagandet av dessa andra rekommendationer oavsett om anklagelserna är sanna 

eller falska. 

De flesta av rekommendationerna är förnuftiga och kan genomföras oavsett om 

anklagelserna är sanna eller falska. Flera rekommendationer är riktade till det internationella 

samfundet och ber samfundet att förespråka respekt inom Kina för internationella standarder 

gällande organtransplantationer. 

Vi är väl medvetna om att Kinas regering förnekar anklagelserna. Vi menar att det mest 

trovärdiga och effektiva sättet för den kinesiska regeringen att styrka sitt förnekande vore 

att realisera alla de rekommendationer som riktas till den, alla de som kan realiseras 

antingen anklagelserna är sanna eller falska. Om dessa rekommendationer realiserades så 

skulle anklagelserna här inte längre vara relevanta. 

Alla som är skeptiska mot anklagelserna, vi ber er fråga er själva vad ni skulle föreslå för att i 

vilken stat som helst förhindra att anklagelser som dessa blev till verklighet. Förebyggande 

åtgärder på det sunda förnuftets lista, som ska förhindra den sortens verksamhet som här 

påstås förekomma, saknas i stort sett i Kina.  

Varje stat, och inte bara Kina, behöver införa ett försvar för att förhindra organskörd från de 

ofrivilliga, de marginaliserade och de försvarslösa. Vad man än tror om anklagelserna, och vi 

upprepar att vi tror att de är sanna, så är Kina anmärkningsvärt försvarslöst i fråga om att 

förhindra den typ av aktiviteter som här har diskuterats. Fram tills den nya lagstiftningen 

trädde i kraft saknades många grundläggande försiktighetsåtgärder som skulle förhindra de 

här diskuterade övergreppen. Lagstiftningen fyller inte igen luckan såvida inte, eller förrän, 

den är fullständigt implementerad. 

Det finns många anledningar till att dödsstraffet är fel. Inte minst gäller det 

desensibiliseringen av bödlarna. När staten redan i internering dödar försvarslösa människor 

för deras brott, blir det alltför enkelt att ta nästa steg, att skörda deras organ utan deras 

medgivande. Detta är ett steg som Kina utan tvekan har tagit. När staten skördar organ från 

avrättade fångar utan deras medgivande, blir ytterligare ett steg alltför enkelt och frestande 

att ta – att skörda organen från andra nedvärderade, avpersonifierade, försvarslösa fångar 
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utan deras medgivande, särskilt när det finns stora pengar att tjäna. Vi uppmanar Kinas 

regering att vad den än tycker om våra slutsatser rörande organskörd från Falun Gong-

utövare, bygga upp sitt försvar mot minsta risk för organskörd från ofrivilliga. 
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