WAT IS GEDWONGEN
ORGAANOOGST IN CHINA?

ZE NEMEN JE
VRIJHEID

Het doden van een gezond persoon
voor zijn organen om ze te verkopen
aan ontvanger-patiënten.

HET PROCES
De Chinese regering sluit
onschuldige mensen op omwille
van hun geloof of etniciteit

ALS WERELDBURGERS IS HET
ONZE VERANTWOORDELIJKHEID
ONS UIT TE SPREKEN TEGEN
GEDWONGEN ORGAANOOGST
Zou u willen dat iemand voor u opkomt?

Slachtoffers ondergaan RXonderzoek van de borstkas,
echo’s en bloedonderzoek in
gevangenisziekenhuizen en
detentiecentra
Een patiënt betaalt voor het
beschikbaar stellen van een
orgaan
Het slachtoffer met de beste
match wordt gedood en het
orgaan wordt weggenomen
voor transplantatie

ZE NEMEN JE
ORGANEN
ZE NEMEN JE
LEVEN

• Scan de QR-code om
de video te bekijken &
de petitie te
ondertekenen
• Steun op sociale media

@EndTransplantAbuse

@ETAC_Global

endtransplantabuse.org

China’s aanhoudende
miljardenindustrie door
moord voor organen

CHINA TRIBUNAAL

Gedurende 12 maanden heeft het China Tribunaal, onder leiding van Sir Geoffrey
Nice QC, alle beschikbare bewijzen beoordeeld met als conclusie:

“Gedwongen
orgaanoogst vindt al
jaren op grote schaal
plaats in heel China.”

“Falun Gongbeoefenaars
zijn een - en waarschijnlijk
de belangrijkste - bron
van orgaanbevoorrading
geweest.”
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Verschille

Telefonisch onderzoek bij Chinese
transplantatiespecialisten bevestigt
zeer korte wachttijden voor
Officiële documenten van
organen, soms 2-4 weken, met
de Chinese Communistische
beschikbaarheid van organen van
Partij over hun beleid en
Falun Gongbeoefenaars
werkwijzen

Persoonlijke getuigenissen
van medegevangenen en
familieleden van overleden
slachtoffers

“Dat de Oeigoeren
kwetsbaar zijn voor
gebruik als orgaanbank
is ook duidelijk.”
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Websites die
transplantaties
voor buitenlanders
adverteren, waaronder
harttransplantaties

Een statistische
analyse toont aan dat
de huidige officiële
Chinese gegevens
over orgaandonaties
gemanipuleerd zijn
en niet de werkelijke
cijfers weergeven
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Chinese data die meer
transplantaties aan
buitenlanders per jaar
rapporteren dan de
officiële cijfers

Gedwongen medische tests
bij Falun Gongbeoefenaars en
Oeigoeren, waaronder CTscans, RX-onderzoek en echo’s

chinatribunal.com

WIE ZIJN DE SLACHTOFFERS?
FALUN GONGBEOEFENAARS

OEIGOEREN

Falun Gong is een boeddhistische meditatiepraktijk,
die gebaseerd is op oude Chinese tradities
van gezondheid en zelfverbetering en die
de leidende principes van waarachtigheid,
mededogen en verdraagzaamheid volgt. De
Falun Gonggemeenschap werd slachtoffer vanaf
1999 toen de Chinese Communistische Partij een
vervolgingscampagne begon.

Oeigoeren zijn etnisch en cultureel gezien een Turks volk dat
leeft in gebieden van Centraal-Azië, waaronder de Oeigoerse
autonome regio Xinjiang/Oost-Turkestan in het noordwesten
van China. Oeigoeren zijn overwegend soennitische
moslims. Ze beoefenen een gematigde vorm van islam en
leiden voornamelijk een seculier leven. Vanaf 2017 werden
Oeigoeren in grote aantallen opgesloten, waarbij berichten
opdoken over gedwongen orgaanscans in detentie.

BEWIJS TOONT AAN DAT TIBETANEN EN HUISCHRISTENEN OOK SLACHTOFFERS KUNNEN ZIJN

