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Uitgebreide verslagen hebben sinds 2006 de omvang
en ernst gedocumenteerd van de door de staat
goedgekeurde gedwongen orgaanoogst bij
gevangenen en gewetensgevangenen in de
Volksrepubliek China. Onafhankelijke berichtgeving en
druk van internationale medische en
overheidsinstellingen hebben de Chinese regering
ertoe aangezet een aantal hervormingen aan te
kondigen.     Volgens officiële verklaringen zijn de
hervormingen bedoeld om China's
transplantatiesysteem in overeenstemming te brengen
met de internationale normen en China's
transplantatiesysteem en -professionals in staat te
stellen internationale legitimiteit en aanvaarding te
verwerven. Ondanks deze beweringen en de
geleidelijke ontwikkeling (sinds 2010) van een systeem
van vrijwillige orgaandonatie, blijven er bewijzen
opduiken van grootschalige en ernstige schendingen
van de mensenrechten bij het verkrijgen van organen
voor transplantaties in China. 

De meest recente en uitgebreide beoordeling van het
bewijsmateriaal over gedwongen orgaanoogst in China
is uitgevoerd door het China Tribunaal. Dit is een
onafhankelijk volkstribunaal dat werd opgericht om de
gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen in
China te onderzoeken, en te bepalen welke strafbare
feiten eventueel zijn gepleegd door overheids- of door
de staat goedgekeurde instanties, organisaties of
personen in China, die zich mogelijks schuldig hebben
gemaakt aan gedwongen orgaanoogst. In het
eindoordeel van het Tribunaal, dat in juni 2019 is
uitgesproken, is unaniem vastgesteld dat het
gedwongen oogsten van organen in China nog steeds
doorgaat.
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HET BEWIJS VOOR
GEDWONGEN
ORGAANOOGST BEGRIJPEN

CHINA TRIBUNAL
BEVINDINGEN 

"Gedwongen orgaanoogst vindt
al jaren op grote schaal plaats
in heel China." 
  
"Falun Gong-beoefenaars zijn
een—en waarschijnlijk de
belangrijkste—bron van
orgaanbevoorrading geweest."

"Het Tribunaal beschikte over
bewijzen dat de Oeigoeren op
zodanige schaal medisch
werden getest dat zij, naast
andere toepassingen, een
'orgaanbank' konden worden."

"Het plegen van misdaden
tegen de menselijkheid tegen
de Falun Gong-beoefenaars en
de Oeigoeren is buiten redelijke
twijfel bewezen." 

"Het Tribunaal heeft geen
bewijs dat de belangrijke
infrastructuur van China's
transplantatie-industrie is
ontmanteld, en bij gebrek aan
een bevredigende verklaring
over de bron van direct
beschikbare organen,
concludeert het Tribunaal dat
het gedwongen verwijderen van
organen tot op de dag van
vandaag doorgaat."
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het illegaal verwijderen van organen bij
levende of dode personen 
ontbreken van vrije, vrijwillige,
geïnformeerde toestemming 
verwijdering van organen voor financieel of
ander voordeel

het doden van een persoon zonder zijn
toestemming, zodat zijn organen kunnen
worden verwijderd voor transplantatie in
een andere persoon

het verwijderen van organen bij personen
die in hechtenis zitten en daardoor niet in
staat zijn vrije, vrijwillig, toestemming te
geven
het gebruik van organen van gevangenen is
verboden op grond van internationale
ethische en professionele richtlijnen van
onder meer de
Wereldgezondheidsorganisatie, The
Transplantation Society, de World Medical
Association, de Declaration of Istanbul
Custodian Group, de Verenigde Naties en de
Raad van Europa

gewetensgevangenen, die gevangen zitten
omwille van hun overtuigingen of meningen
en die geen persoonlijk geweld bepleiten of
vergoelijken
veroordeelden of strafrechtelijk
gedetineerden, die zijn opgesloten en ter
dood veroordeeld op grond van het feit dat
zij door het strafrechtelijk systeem schuldig
zijn bevonden aan een misdrijf

Orgaanhandel

 
Gedwongen orgaanoogst/-verwijdering (FoH)

Organen van gevangenen

 
Soorten geëxecuteerde gevangenen

mensen die Falun Gong beoefenen—een oude,
Chinese, spirituele discipline in de
boeddhistische traditie, die bestaat uit morele
leringen, meditatie en vier qigong-oefeningen
De kernwaarden van Falun Gong zijn
waarachtigheid, mededogen en
verdraagzaamheid

Oeigoeren (Uyghurs, Uighurs of Uygurs) zijn
etnisch en cultureel Turken, die wonen in
gebieden in Centraal-Azië, waaronder Xinjiang
Oeigoerse Autonome Regio (XUAR)/Oost-
Turkestan in het noordwesten van China
Oeigoeren zijn overwegend soennitische
moslims, praktiseren een gematigde vorm van
islam en leiden een overwegend seculier leven

onderzoek van iemands bloed om
besmettelijke ziekten op te sporen en
crossmatching voor transplantatie uit te voeren

soort test om na te gaan of een orgaan
compatibel zal zijn met de beoogde ontvanger

het gebruik van medische apparatuur om de
gezondheid van organen in een levende
gevangene te controleren (met inbegrip van
echografieën, röntgenstralen en CT-scans)

namenlijst van mensen die een transplantatie
nodig hebben en hun beurt afwachten tot er
een orgaan beschikbaar is
in Australië en andere landen bedraagt de
wachttijd op de lijst ongeveer drie jaar voor een
nier, en 9-12 maanden voor een lever
in China is de wachttijd vaak weken in plaats
van maanden of jaren

Falun Gong-beoefenaars

Oeigoeren

 
Bloedtests

 
Crossmatching

 
Orgaan scannen

 
Wachtlijst

RELEVANTE TERMEN OM
GEDWONGEN
ORGAANOOGST TE
BEGRIJPEN
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TIJDLIJN VAN GEDWONGEN ORGAANOOGST

Weinig transplantatie-activiteitVóór 1999

1996

1999

2000

2005

2006

2010

Uitspraak China Tribunaal: Gedwongen orgaanoogst heeft
plaatsgevonden en gaat door

Statistische analyse toont aan dat China's officiële
transplantatiegegevens vervalst zijn

President Xi vaardigt richtlijn uit om Oeigoerse religieuze praktijken
te onderdrukken en grote aantallen Oeigoeren in kampen te
interneren

Analyse van Chinese gegevens in de ‘Update’ toont 60 000 tot 100
000 uitgevoerde transplantaties per jaar aan (Kilgour, Matas en
Gutmann)

Officiële bewering dat alle organen nu afkomstig zijn van
vrijwilligers

Onderzoek vrijgegeven: The Slaughter: Mass Killings, Organ
Harvesting and China's Secret Solution to its Dissident Problem
(Gutmann)

Start van een proefprogramma voor vrijwillige donoren

Eerste onderzoek naar gedwongen orgaanoogst in China: Bloody
Harvest: The Killing of Falun Gong for their Organs (Matas en
Kilgour)

Officiële bekentenis over het gebruik van organen van
geëxecuteerde gevangenen

Ontkenning van het gebruik van organen van gevangenen
Snelle toename van het aantal transplantaties

Vervolging van Falun Gong-beoefenaars begint

Human Rights Watch meldt gedwongen orgaanoogst bij
terechtgestelde gevangenen, waaronder politieke overtreders en
andere niet-gewelddadige misdadigers

2014

2015

2016

2017

2019

2019



HOE WETEN WE DAT GEDWONGEN ORGAANOOGST
VOORKOMT?
 
Er zijn twee hoofdlijnen van bewijs voor gedwongen orgaanoogst in China: direct en
indirect bewijs.
 

DIRECT BEWIJS

Direct bewijs komt van mensen die persoonlijk betrokken waren bij gedwongen
orgaanoogst.   China Tribunaal Getuige 26 (naam weerhouden) beschreef dat hij in de
jaren '90 opdracht kreeg om mee te werken aan het gedwongen verwijderen van organen
van een onvolledig terechtgestelde gevangene. 

In 1995 kreeg Enver Tohti de opdracht organen te verwijderen bij een gevangene die niet
dood was:

"Het slachtoffer was een man van in de 30, ongeschoren, met lang
haar en burgerkleding. De kogel ging door zijn rechterborst. De

man lijkt al dood, dus begin ik mijn incisie ... ik snij in zijn huid, er
is bloed te zien, dat betekent dat zijn hart nog klopte, hij leefde

nog! Mijn hoofdchirurg fluisterde tegen mij 'Schiet op'." 
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Wang Gouqi getuigde in 2001 over zijn werk in het Paramilitary Police General Brigade
Hospital in Tianjin in 1990 en 1995. Hij verwijderde huid en hoornvliezen van de lijken van
meer dan 100 geëxecuteerde gevangenen. In 2006 meldde "Annie" dat haar ex-man in
2001-2003 bij 2000 Falun Gong-beoefenaars hoornvliezen had verwijderd. Dr. Li heeft voor
het China Tribunaal getuigd over vier methoden van het wegnemen van levende organen,
die tussen 2003 en 2015 in China werden toegepast. 

7
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VERKLARINGEN VAN GETUIGEN 
 
Meerdere getuigen hebben incidenten en gesprekken beschreven waaruit blijkt dat
gedwongen orgaanoogst heeft plaatsgevonden. Hieronder volgen enkele voorbeelden van
deze getuigenissen.   Gevangenen werden bedreigd met het wegnemen van organen
indien zij diverse bevelen niet opvolgden of kregen te horen dat, indien zij zich verzetten,
hun "hart, lever, milt en longen zullen worden weggenomen". De Israëlische hartchirurg
Dr. Jacob Lavee meldde dat een patiënt van hem in 2005 naar China ging voor een van
tevoren geboekte harttransplantatie. Dit kon alleen gebeuren als een gevangene op de
afgesproken datum op bevel werd gedood. In 2006 verklaarde een Chinese arts op het
Wereldtransplantatiecongres in Boston dat alle organen voor transplantatie afkomstig
waren van beoefenaars van Falun Gong. In 2018 interviewde een Japanse journalist drie
Japanse patiënten die naar China waren gereisd voor een transplantatie. De ontvangers
wachtten slechts twee weken op een lever- of niertransplantatie en betaalden daarvoor.
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George Karimi, die in de gevangenis zit voor zaken die geen verband
houden met Falun Gong, vertelde over executies en over gesprekken
over het wegnemen van organen bij geëxecuteerde gevangenen, met

name over "gevangenen die na hun dood geen organen nodig
hebben". Hij vertelde over een bewaker die wist van, of te maken had
met de executie van 24 of 25 Falun Gong-gevangenen en waarvan er
slechts één werd gespaard, en hij verklaarde dat de gespaarde ziek

was—"indien ziek, zijn organen van geen nut".

MEDISCH TESTEN VAN GEVANGENEN

Medische testen op gevangenen leveren indirect bewijs van gedwongen orgaanoogst.  
 Vele getuigen hebben beschreven dat bloed werd afgenomen voor onbekende
doeleinden. Medische tests, waaronder echografieën, röntgenfoto's en lichamelijke
onderzoeken, werden uitgevoerd op gevangenen die niet met de tests instemden. Er werd
geen reden opgegeven voor de tests en de gevangenen kregen geen resultaten te zien.
Alleen gewetensgevangenen, waaronder Falun Gong-beoefenaars, Oeigoeren, Tibetanen
en sommige Huischristenen, werden getest.
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Naast direct bewijsmateriaal bevestigen verschillende soorten indirect bewijsmateriaal de
historische en aanhoudende praktijk van gedwongen orgaanoogst in China.

INDIRECT BEWIJS



MARTELING VAN GEWETENSGEVANGENEN

OPSLUITING VAN GEWETENSGEVANGENEN WAARONDER FALUN GONG-
BEOEFENAARS EN OEIGOEREN

TELEFOONGESPREKKEN MET ZIEKENHUIZEN

 
Het China Tribunaal heeft bewijzen ontvangen van de marteling van
gewetensgevangenen.    Dit bewijsmateriaal is belangrijk omdat het context biedt over de
algemene behandeling van gewetensgevangenen en helpt bij het begrijpen van het
volledige scala van misdaden die mogelijk zijn gepleegd. Uit het feit dat gevangenen
werden gefolterd, blijkt de wijdverspreide en systematische aard van de vervolging.
Bewijzen van foltering waren afkomstig van Falun Gong-aanhangers en Oeigoeren.
 

 
Net als bewijzen van foltering, bieden bewijzen van opsluiting een context voor het
gedwongen verwijderen van organen en tonen zij het systematische karakter van de
onderdrukking van Falun Gong-beoefenaars en Oeigoeren aan.    In 1999 gaf de Chinese
president, Jiang Zemin, opdracht tot de oprichting van het 610-bureau voor de vervolging
van Falun Gong-beoefenaars. Er zijn meerdere getuigenissen van Falun Gong-
beoefenaars van opsluiting en foltering omwille van hun geloof. Sinds 2017 is er ook
sprake van massale opsluiting van Oeigoeren. Oeigoerse getuigen voor het China
Tribunaal beschreven hun gevangenschap in Laogai-kampen, waaronder het verplicht
worden om 'rode' liederen te zingen en alleen Mandarijns te spreken, het getuige zijn
van en lijden aan martelingen en het ondergaan van bloed- en medische tests. Er is
melding gemaakt van massale bloed- en DNA-tests in Xinxiang. Geloofwaardige
berichten over gedwongen orgaanoogst bij Oeigoeren zijn afkomstig van Dolkun Isa,
Erkin Sidick en Ethan Gutmann. 

 
Sinds 2006 hebben verschillende onderzoekers Chinese ziekenhuizen gebeld en zich
voorgedaan als patiënten die organen nodig hadden. Artsen in deze ziekenhuizen
hebben toegegeven Falun Gong-beoefenaars als orgaanbron te gebruiken, Falun Gong-
beoefenaars als orgaanleveranciers aangeboden, verklaard dat zij levende organen van
gevangenen gebruiken en geweigerd de bron van organen bekend te maken.    Zo
maakte directeur Wang van het Yaasntai Yuhuangdong Ziekenhuis, op 26 mei 2017 deze
opmerkingen over een niertransplantatie, in een gesprek dat door het China Tribunaal is
geverifieerd:

endtransplantabuse.org 8

Wang: ... het zal binnen een halve maand zijn, binnen twee weken. 
Onderzoeker: Dus u kunt deze soort uit nog steeds in de gevangenis vinden? 
Wang: Je moet degenen onder de 30 jaar oud vinden.

Wang bevestigde dat het ziekenhuis het officiële distributiesysteem van het Rode Kruis
omzeilt, honderden procedures uitvoert en zijn eigen kanalen heeft om aan organen te
komen. Nieren van jonge mensen zijn bijvoorbeeld binnen 10 dagen beschikbaar.
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In een forensisch geverifieerd telefoongesprek bevestigt Bai Shuzhong,
de voormalige minister van Volksgezondheid van het Bevrijdingsleger

(PLA), dat de voormalige Chinese president, Jiang Zemin, een direct
bevel heeft gegeven om organen van Falun Gong te verwijderen: 

 
Onderzoeker: "... met betrekking tot het nemen van organen van

gedetineerde Falun Gong-beoefenaars voor orgaantransplantatie, was
het een bevel van de directeur van de PLA Algemene Logistieke

Afdeling?" 
 

Bai Shuzhong: "Destijds, was het Voorzitter Jiang. Er was een bevel. Het
instrueerde om dit uit te voeren, namelijk, orgaantransplantatie." 

OMVANG VAN DE TRANSPLANTACTIVITEIT 

KORTE WACHTTIJDEN

Uit verdere oproepen in 2019 blijkt nog steeds dat organen gemakkelijk verkrijgbaar zijn
en dat zij afkomstig zijn van gezonde, jonge mensen.
 

 
Bewijsmateriaal over de omvang van de transplantatieactiviteit is van vitaal belang, omdat
het aangeeft dat er een overvloedig aanbod van organen was en is. Bewijsmateriaal over
transplantatievolumes in China werd verzameld in de Update van 2016.    Dit rapport
biedt een zeer gedetailleerd onderzoek van de transplantatieprogramma's van
honderden ziekenhuizen in China. De Update baseert zich op mediaberichten, officiële
propaganda, medische tijdschriften, ziekenhuiswebsites en een groot aantal geschrapte
websites die in archieven zijn gevonden. In het verslag worden de inkomsten van
ziekenhuizen, het aantal bedden, de bezettingsgraad van bedden, het chirurgisch
personeel, opleidingsprogramma's, overheidsfinanciering en nog veel meer geanalyseerd.
Uit dit bewijsmateriaal blijkt dat China 60.000-100.000 transplantaties per jaar uitvoert, in
tegenstelling tot de veel kleinere aantallen (10.000-20.000) die officieel worden gemeld.
 

 
Korte wachttijden leveren verder indirect bewijs over gedwongen orgaanoogst in China.
Het China Tribunaal heeft van de jaren 2000 tot 2018 bewijzen gehoord van vooraf
geplande operaties (waaronder harttransplantaties) en korte wachttijden.    De
gemiddelde wachttijd voor nieren in China bedraagt enkele dagen of weken, vergeleken
met 1000 tot 1500 dagen in het VK en de VS. Dit is een cruciaal bewijsstuk, omdat korte
wachttijden en vooraf geboekte transplantaties niet kunnen voorkomen in vrijwillige
systemen, die afhankelijk zijn van de toevallige of onvoorspelbare dood van donoren.
Korte wachttijden en vooraf geboekte transplantaties tonen aan dat organen op aanvraag
beschikbaar zijn. Dit is het bewijs dat er een groep levende mensen is, die op bestelling
voor hun organen kunnen worden gedood. Talloze telefoontjes van undercovermensen
bevestigen wachttijden van maar liefst twee weken.

17

18

19

20



VALSE OFFICIËLE CHINESE GEGEVENS 

Sinds 2015 publiceert China gegevens over het aantal
donoren en transplantaties die elk jaar worden
uitgevoerd, waarbij wordt beweerd dat alle organen
afkomstig zijn van vrijwilligers. Deze cijfers zijn echter
niet betrouwbaar. In 2019 werd in een gedetailleerde
statistische analyse van officiële Chinese gegevens
bewijs gevonden voor systematische vervalsing en
manipulatie van officiële datasets over
orgaantransplantaties.    Dit onderzoek is belangrijk,
omdat het aantoont dat officiële Chinese beweringen
over het aantal uitgevoerde transplantaties in China niet
te vertrouwen zijn. 

TRANSPLANTATIETOURISME

Tenslotte is transplantatietoerisme een andere
belangrijke bron van indirect bewijsmateriaal. Bewijzen
van historisch transplantatietoerisme zijn onder meer
gearchiveerde websites, waarop reclame wordt gemaakt
voor te koop aangeboden organen, en de ervaring van
de patiënt van Dr. Lavee die in 2005 in China een
harttransplantatie onderging.    Websites promoten
orgaantransplantatie in China of hebben dat gedaan   
en Japans en Koreaans orgaantoerisme naar China. 

In 2017 heeft een Koreaans tv-station een onderzoek
uitgevoerd in het centraal ziekenhuis van Tianjin.       
Het personeel van het transplantatiecentrum noemde
wachttijden voor organen variërend van dagen tot
weken en vroeg patiënten om geldelijke "donaties" in
ruil voor het nog sneller inplannen van transplantaties.
Hoewel China beweert te zijn gestopt met het uitvoeren
van transplantaties voor buitenlandse patiënten, heeft
de internationale afdeling de dag voor het bezoek acht
transplantaties uitgevoerd.
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SYSTEMATISCHE, INSTITUTIONELE EN
INTENTIONELE ORGAANOOGST

Het bewijsmateriaal betreffende gedwongen orgaanoogst in China is gecompliceerd.
Toch zijn er centrale vragen die om een antwoord vragen:

Hoe kan China zoveel transplantaties uitvoeren?

Waar komen al die organen vandaan?

Er is betrekkelijk weinig direct bewijs om deze vragen te beantwoorden. Getuigenissen
uit de eerste hand van de slachtoffers zelf over het oogsten van organen zijn
onmogelijk, omdat de slachtoffers tijdens het proces sterven. Klokkenluiders, zoals
chirurgen, zijn zeldzaam. Er zijn echter meerdere lijnen van indirect bewijs voor
gedwongen orgaanoogst (zoals hierboven geschetst), waaronder de persoonlijke
getuigenissen van medegevangenen en familieleden van overleden slachtoffers, de
korte wachttijden, de hiaten in de medische statistieken, de gesprekken met
overheidsfunctionarissen, de advertenties en de bekentenissen van universiteits- en
militair ziekenhuispersoneel.
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"De totale waarde van het collectieve bewijsmateriaal is groter
dan de som der delen. Wanneer de afzonderlijke bewijslijnen

worden samengevoegd, wordt een beeld geschetst van geplande,
systematische, institutionele en opzettelijke orgaanoogst." 

Andrew Khoo, lid van het China Tribunaal    29
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