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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Συνασπισμός για την Έρευνα της Δίωξης του Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα
(CIPFG) μας ζήτησε να ερευνήσουμε κάποια στοιχεία σε σχέση με την αφαίρεση
οργάνων. Ο Συνασπισμός είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), η οποία έχει ως
έδρα την Ουάσιγκτον των Η.Π.Α. και παράρτημα στην Οττάβα του Καναδά. Η αίτηση
πήρε και τυπικό χαρακτήρα με γράμμα που εστάλη στις 24 Μαΐου 2006 και το οποίο έχει
επισυναφθεί σε παράρτημα της παρούσας αναφοράς.
Μας ζητήθηκε να ερευνήσουμε καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες κρατικές και
κυβερνητικές υπηρεσίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έθεσαν σε ισχύ πρακτικές
αφαίρεσης οργάνων από μέλη του Φάλουν Γκονγκ, οι οποίοι ήταν ακόμα ζωντανοί και
επομένως δολοφονήθηκαν, για να τους πάρουν τα όργανα. Υπό το βάρος της σοβαρότητας
των καταγγελιών και θεωρώντας υποχρέωσή μας την πάλη για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
δεχτήκαμε την πρόταση.
Ο Ντέιβιντ Μάτας είναι ένας διεθνής δικηγόρος που ασχολείται με τα ανθρώπινα
δικαιώματα, την μετανάστευση και τους πρόσφυγες, ο οποίος ασκεί τη δικηγορία
στο Γουίνιπεγκ. Αγωνίζεται ενεργά για το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ως
συγγραφέας, ομιλητής και μέλος σε πολλές ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ο Ντέιβιντ Κίλγκουρ είναι πρώην μέλος του Κοινοβουλίου και πρώην Υπουργός
των Εξωτερικών της Κυβέρνησης του Καναδά για την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Πριν
γίνει βουλευτής ήταν πληρεξούσιος του Στέμματος.
Οι βιογραφίες των δύο συγγραφέων είναι συνημμένες σε παράρτημα στην
παρούσα αναφορά.

Β. ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Καταγγέλθηκε ότι οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα είναι θύματα
αφαίρεσης οργάνων σε κάθε περιοχή της Κίνας. Λέγεται ότι η αφαίρεση οργάνων
επιβάλλεται στα μέλη του Φάλουν Γκονγκ και αυτή η διαδικασία γίνεται, σύμφωνα με μια
συστηματική πολιτική, σε διάφορες τοποθεσίες και με μαζικούς όρους.
Η αφαίρεση οργάνων είναι μια φάση της μεταμόσχευσης οργάνων. Ο σκοπός
αυτής της διαδικασίας είναι η προμήθεια οργάνων για τις μεταμοσχεύσεις, οι οποίες δεν
οφείλουν απαραίτητα να γίνονται στο ίδιο μέρος με τις αφαιρέσεις των οργάνων. Τα δύο
μέρη είναι συχνά διαφορετικά και τα όργανα μεταφέρονται από τη μια τοποθεσία στην
άλλη.
Καταγγέλθηκε, επίσης, ότι τα όργανα αφαιρούνται από τους ανθρώπους,
όταν αυτοί είναι ακόμα ζωντανοί και οι οποίοι δολοφονούνται είτε κατά τη διάρκεια
της αφαίρεσης, είτε αμέσως μετά. Αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι μια μορφή
δολοφονίας. Τέλος, αναφέρθηκε ότι οι άνθρωποι που σκοτώνονται με αυτόν τον τρόπο,
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έπειτα καίγονται. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα πτώμα, το οποίο θα μπορούσε να εξεταστεί,
για να πιστοποιηθεί η πηγή μιας μεταμόσχευσης οργάνων.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναπτύξαμε τις έρευνές μας ανεξάρτητα από τον «CIPFG», από την Ένωση Φάλουν
Ντάφα και από κάθε άλλη οργάνωση και κυβέρνηση. Προσπαθήσαμε να πάμε στην Κίνα
χωρίς να τα καταφέρουμε, αλλά θα ήμασταν διατεθειμένοι να πάμε και αργότερα, ώστε
να συνεχίσουμε την έρευνά μας.
Όταν αρχίσαμε την εργασία μας δεν είχαμε κανένα στοιχείο, για να αξιολογήσουμε
αν οι ισχυρισμοί ήταν αληθινοί ή όχι. Οι καταγγελίες ήταν τόσο συγκλονιστικές που ήταν
σχεδόν αδύνατο να γίνουν πιστευτές. Θα προτιμούσαμε να ανακαλύψουμε ότι ήταν
λανθασμένες παρά αληθινές. Αυτές οι κατηγορίες, αν ευσταθούν, αντιπροσωπεύουν μια
αηδιαστική μορφή του κακού, που παρά τις τόσες διαστροφές στις οποίες η ανθρωπότητα
έγινε μάρτυρας, είναι κάτι το καινούριο για αυτόν τον πλανήτη. Η υπερβολική φρίκη μας
ώθησε να προσφύγουμε στη δυσπιστία. Μα η δυσπιστία δεν σημαίνει ότι οι καταγγελίες
είναι ψεύτικες. Γνωρίζαμε καλά τη δήλωση του Φέλιξ Φράνκφουρτερ στο Ανώτατο
Δικαστήριο των Η.Π.Α., η οποία απευθυνόταν σε έναν Πολωνό διπλωμάτη και ήταν
αντίδραση σε αυτό που ο Γιάν Κάρσκου είχε πει για το Ολοκαύτωμα. O Φράνκφουρτερ
είπε: «Δεν είπα ότι αυτός ο νεαρός άντρας ψεύδεται. Είπα ότι μου ήταν αδύνατο να
πιστέψω αυτό που έλεγε. Υπάρχει μια διαφορά».
Μετά το Ολοκαύτωμα είναι αδύνατο να αποκλείσουμε οποιαδήποτε μορφή
διαστροφής. Κάποιος μπορεί να πει με σιγουριά, αν μια πράξη κακού συνέβη πραγματικά
μόνο εξετάζοντας όλα τα γεγονότα.
Αφού δημοσιεύτηκε η πρώτη έκδοση της αναφοράς στις 7 Ιουλίου 2006
στην Οττάβα, ταξιδέψαμε πάρα πολύ, για να δημοσιοποιήσουμε την αναφορά και να
προωθήσουμε τις συστάσεις της. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας και χάρις στη
διαφήμιση που είχε η πρώτη έκδοση, συλλέξαμε νέες πληροφορίες μεγάλης σημασίας.
Αυτή η δεύτερη έκδοση συμπεριλαμβάνει όλες τις νέες πληροφορίες. Τίποτα από αυτά
που ανακαλύψαμε δεν άλλαξε την πεποίθησή μας σχετικά με τα αρχικά συμπεράσματα.
Αντιθέτως, πολλά από τα νέα στοιχεία ενδυνάμωσαν αυτή την αρχική πεποίθηση. Αυτή η
έκδοση πιστεύουμε ότι παρουσιάζει ακόμα πιο πειστικά στοιχεία σε σχέση με την πρώτη.

Δ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
Οι ισχυρισμοί που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνάς μας είναι δύσκολο να
αποδειχθούν ή να καταρριφθούν από την ίδια τους τη φύση. Η καλύτερη απόδειξη, για
να εδραιωθεί ένας ισχυρισμός είναι να υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας. Παρόλα αυτά, για το
συγκεκριμένο έγκλημα, είναι απίθανο να υπάρχει ζωντανή μαρτυρία. Τα πρόσωπα που
είναι παρόντα στη σκηνή της αφαίρεσης των οργάνων από τους ασκούμενους του Φάλουν
Γκονγκ, αν αυτό συμβαίνει πράγματι, είναι ή εκτελεστές ή θύματα. Δεν υπάρχουν θεατές.
Από τη στιγμή που τα θύματα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, δολοφονούνται και
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καίγονται δεν μπορεί να βρεθεί κάποιο πτώμα, ούτε να διεξαχθεί κάποια αυτοψία. Δεν
υπάρχουν θύματα που επιβίωσαν και μπορούν να διηγηθούν αυτό που τους συνέβη. Εν
τούτοις, αν και δεν αποκτήσαμε άμεσες ομολογίες, συλλέξαμε έναν εκπληκτικά μεγάλο
αριθμό από παραδοχές μέσω τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.
Η σκηνή του εγκλήματος, αν αυτό έλαβε χώρα, δεν αφήνει ίχνη. Όταν η αφαίρεση
ενός οργάνου ολοκληρώνεται, η χειρουργική αίθουσα στην οποία έγινε όλη η διαδικασία
μετατρέπεται σε ένα άδειο χειρουργικό δωμάτιο, όπως τόσα άλλα. Το καθεστώς που
υπάρχει στην Κίνα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα καθιστά πολύ δύσκολη
την πιστοποίηση των ισχυρισμών. Δυστυχώς, η Κίνα διώκει τους ρεπόρτερ και τους
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Αυτοί
που αναφέρουν την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Κίνας
συχνά φυλακίζονται και κάποιες φορές κατηγορούνται για διάδοση κρατικών μυστικών.
Σε αυτά τα πλαίσια, η σιωπή των ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ασχολούνται με
τις αφαιρέσεις οργάνων από τα μέλη του Φάλουν Γκονγκ δεν μας λέει τίποτα.
Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού δεν έχει την άδεια να επισκεφθεί τους
φυλακισμένους στην Κίνα, ούτε υπάρχει κάποια άλλη οργάνωση που να ασχολείται με τα
ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων. Ακόμη και αυτό το γεγονός αποκλείει μια άλλη
ενδεχόμενη πηγή αποδείξεων.
Η Κίνα δεν έχει κάποια νομοθεσία που να αφορά στην πληροφόρηση. Είναι
αδύνατο να αποκτήσεις από την κινεζική κυβέρνηση βασικές πληροφορίες σε σχέση με
τις μεταμοσχεύσεις οργάνων: πόσες μεταμοσχεύσεις πραγματοποιούνται, ποιες είναι οι
πηγές των οργάνων, πόσο πρέπει να πληρώσει κάποιος για την μεταμόσχευση και πού
ξοδεύονται αυτά τα χρήματα.
Προσπαθήσαμε να πάμε στην Κίνα για αυτή την έκθεση, αλλά οι προσπάθειές μας
δε μας οδήγησαν σε κάποιο αποτέλεσμα. Ζητήσαμε εγγράφως μια συνάντηση με την
πρεσβεία, για να συζητήσουμε τις συνθήκες εισόδου μας στη χώρα. Το γράμμα μας έχει
επισυναφθεί ως παράρτημα σε αυτή την αναφορά. Το αίτημά μας για μια συνάντηση
έγινε δεκτό, αλλά το άτομο που συνάντησε ο Ντέιβιντ Κίλγκουρ ενδιαφερόταν μόνο να
αρνηθεί τις καταγγελίες και όχι να οργανώσει την επίσκεψή μας.

Ε. ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
Οφείλαμε να λάβουμε υπόψη μας πολλούς παράγοντες, για να καθορίσουμε αν,
όλοι μαζί, προσέφεραν μια σφαιρική εικόνα, ώστε να καταλήξουμε στο αν όλοι αυτοί
οι ισχυρισμοί αληθεύουν ή όχι. Κανένας από αυτούς τους παράγοντες, μεμονωμένος,
δεν αποδεικνύει, ούτε καταρρίπτει τίποτα. Αντιθέτως, όλοι μαζί μας προσφέρουν μια πιο
γενική άποψη.
Πολλά από τα στοιχεία που εξετάσαμε δεν αποτελούν από μόνα τους αδιάσειστες
αποδείξεις των παραπάνω καταγγελιών. Αλλά η μη ύπαρξή τους θα μπορούσε να αποτελεί
στοιχείο για κατάρριψη των καταγγελιών αυτών. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων,
κυρίως το γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί, καθιστούν πιστευτές τις κατηγορίες, αφού
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και καθένας από αυτούς, έστω και μεμονωμένος, δε θα μπορούσε ικανοποιητικά να
καταρριφθεί. Από τη στιγμή που κάθε δυνατό στοιχείο κατάρριψης που μπορέσαμε να
βρούμε δεν κατάφερε να αποδείξει ότι οι καταγγελίες είναι ψευδείς, η πιθανότητα να
ισχύουν οι ισχυρισμοί γίνεται βάσιμη.
Οι αποδείξεις μπορούν να είναι τόσο επαγωγικές, όσο και παραγωγικές. Μια
εγκληματολογική έρευνα πραγματοποιείται συνήθως με τρόπο παραγωγικό, συλλέγοντας
μαζί όλα τα στοιχεία και δημιουργώντας ένα σύνολο από αυτά, έτσι ώστε να υπάρχει
συνοχή. Οι περιορισμοί που η έρευνά μας έπρεπε να αντιμετωπίσει, έθεσαν πολλά εμπόδια
στη χρήση αυτής της μεθόδου. Εν τούτοις, είχαμε στη διάθεσή μας κάποια στοιχεία από
τα οποία μπορούσαμε να εξαγάγουμε ένα συμπέρασμα για το τι είχε ακριβώς συμβεί και
αυτά δεν ήταν άλλα από τις τηλεφωνικές συνομιλίες.
Χρησιμοποιήσαμε, επίσης, και τον επαγωγικό συλλογισμό: Εάν αυτό που
καταγγέλθηκε δεν είναι αληθινό, πώς θα ξέρουμε ότι δεν είναι αληθινό; Εάν είναι αληθινό,
ποια γεγονότα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι έχουν κάποια συνοχή με τις καταγγελίες;
Τι θα πιστοποιούσε την ισχύ των καταγγελιών, αν αυτές είναι αληθινές; Οι απαντήσεις σε
αυτού του είδους τα ερωτήματα μας βοήθησαν να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα.
Επίσης, εξετάσαμε την πρόληψη. Ποια είναι τα μέτρα προστασίας που θα μπορούσαν
να εμποδίσουν τέτοιου είδους δραστηριότητες; Εάν οι προφυλάξεις ήταν επαρκείς και
κατάλληλες, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι μια τέτοια δραστηριότητα θα είχε
λίγες πιθανότητες να αναπτυχθεί. Εάν, από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν επαρκή
μέτρα προστασίας, η πιθανότητα για την ανάπτυξη μιας παράνομης δραστηριότητας θα
αυξανόταν.

ΣΤ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ
α) Γενικές εκτιμήσεις
1. Καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η Κίνα καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα με πολλούς τρόπους. Αυτή η
καταπάτηση είναι μακροχρόνια και πολύ σοβαρή. Εκτός από το Φάλουν Γκονγκ θύματα της
καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οι κάτοικοι του Θιβέτ, οι Χριστιανοί, οι
δημοκράτες ακτιβιστές και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυβερνητικοί
μηχανισμοί για την πρόληψη της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι
θα λειτουργούν ως ένα ανεξάρτητο νομοθετικό σύστημα, το δικαίωμα νομικής βοήθειας
κατά τη διάρκεια της κράτησης, το «habeas corpus», το δικαίωμα σε δημόσια δίκη, είναι
διαδικασίες άγνωστες στην Κίνα.
Η Κίνα, σύμφωνα με το σύνταγμά της, κυβερνιέται από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Δεν κυβερνιέται από το νόμο. Η Κίνα έχει δείξει μια τεράστια και ανηλεή σκληρότητα
απέναντι στους πολίτες της. Το καθεστώς έχει δολοφονήσει περισσότερους αθώους απ’
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ότι η ναζιστική Γερμανία και η «σταλινική» Ρωσία μαζί.1 Είναι μεγάλος ο αριθμός των
κοριτσιών που δολοφονούνται, εγκαταλείπονται και αφήνονται χωρίς καμία φροντίδα.
Τα βασανιστήρια είναι πολύ διαδεδομένα. Η ποινή του θανάτου είναι πολύ συχνή και
αυθαίρετη. Η Κίνα εκτελεί περισσότερους ανθρώπους απ’ ότι όλες οι άλλες χώρες μαζί. Η
θρησκευτική πίστη καταστέλλεται.2
Όλες αυτές οι καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαζί με πολλούς
άλλους παράγοντες, δεν αποδεικνύουν αυτόματα ότι οι καταγγελίες ισχύουν. Αλλά
αφαιρούν ένα στοιχείο κατάρριψης των ισχυρισμών. Είναι αδύνατο να πούμε ότι όλα
αυτά που καταγγέλλονται βρίσκονται σε διάσταση με την κινεζική πραγματικότητα.
Εάν και αυτοί οι ισχυρισμοί προκαλούν από τη φύση τους κατάπληξη, το αίσθημα αυτό
μειώνεται σε ότι αφορά την Κίνα, η οποία καταπατά με αυτό τον τρόπο τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ενώ δε θα αισθανόμασταν το ίδιο για οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου.
Από τη στιγμή που στην Κίνα η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
είναι τόσο συχνό φαινόμενο, θα μπορούσε να θεωρηθεί άτοπο να αναφερθούμε μόνο
σε μία περίπτωση. Εν τούτοις, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή, ως παράδειγμα
και ως περίπτωση μελέτης, στη δίωξη του δικηγόρου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Γκάο Τζισένγκ (Gao Zhisheng). Ο ίδιος ο Γκάο μάς έγραψε το προηγούμενο καλοκαίρι,
καλώντας μας να πάμε στην Κίνα, για να ερευνήσουμε την αφαίρεση των οργάνων
από τους κρατούμενους συνείδησης του Φάλουν Γκονγκ. Στη συνέχεια, η πρεσβεία της
Οττάβα δεν ανανέωσε τη βίζα του και αυτός συνελήφθη.
Ο Γκάο έγραψε τρεις ανοιχτές επιστολές στον Πρόεδρο Χου και σε άλλους
ηγέτες, διαμαρτυρόμενος για μια σειρά από καταχρήσεις ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ,
συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων βασανιστηρίων και δολοφονιών. Ο Γκάο καταδίκασε,
επίσης, την αφαίρεση και την πώληση οργάνων από τα μέλη του Φάλουν Γκονγκ.
Εξέφρασε την προθυμία του να ενωθεί με το Συνασπισμό, για να ερευνήσει την αφαίρεση
οργάνων από άτομα που ήταν ακόμα ζωντανά.3
Θεωρήθηκε υπεύθυνος για υποκίνηση ανατροπής και στις 2 Δεκεμβρίου 2006
καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Πήρε, όμως, πέντε χρόνια αναστολή της ποινής
του. Το δικαστήριο του Πεκίνου του αφαίρεσε τα πολιτικά του δικαιώματα για ένα χρόνο.
Αυτή η πράξη καταστολής ενάντια σε ένα άτομο που απλώς ενδιαφέρεται για το σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά, αλλά και ιδιαίτερα για τη δίωξη των μελών του
Φάλουν Γκονγκ δεν μπορεί παρά να ενισχύει τόσο τις δικές του, όσο και τις δικές μας
ανησυχίες.
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή παρέδωσε στο Πεκίνο τους Ολυμπιακούς αγώνες
του 2008. Ο Λιου Τζινγκμίν, αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Οργανωτικής Επιτροπής για
τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου, τον Απρίλιο του 2001 είπε: «Επιτρέποντας στο Πεκίνο να
διοργανώσει τους Ολυμπιακούς αγώνες, θα βοηθήσετε στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων
1. Η μαύρη βίβλος του κομμουνισμού, Πανεπιστήμιο του Harvard (1999), Jung Chand e Jon Halliday
Mao: η άγνωστη ιστορία, Knopf, 2005.
2. βλ. τις ετήσιες εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
3. «Το Κ.Κ.Κ. θα έπρεπε να καταδικαστεί, για την ποινικοποίηση της πράξης του Γκάο Τζίσενγκ, ο οποίος έγραψε
στην The Epoch Times», The Epoch Times, 24 Δεκεμβρίου 2006.
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δικαιωμάτων».
Όμως, το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Η Διεθνής Αμνηστία σε μια
δήλωσή της στις 21 Σεπτεμβρίου 2006 ανέφερε: «Στην τελευταία αξιολόγησή της σχετικά
με το σεβασμό της κινεζικής κυβέρνησης στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τέσσερις τομείς,
εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, η Διεθνής Αμνηστία έκρινε ότι τα αποτελέσματα είναι
ακόμη αρνητικά. Υπήρξε κάποια πρόοδος στην αναμόρφωση του συστήματος για τις
θανατικές ποινές, αλλά σε άλλους νευραλγικούς τομείς η συμπεριφορά της κυβέρνησης
σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιδεινώθηκε».
Συνεχίζοντας με τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου και παρά την επιδείνωση της
καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σημαντικούς τομείς, η διεθνής κοινότητα
στέλνει στην Κίνα ένα μήνυμα ατιμωρησίας. Η εντύπωση που μπορεί να έχει η Κίνα είναι
ότι δεν έχει σημασία πόσο καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί η διεθνής κοινότητα
φαίνεται να μη νοιάζεται.

2. Χρηματοδότηση του συστήματος υγείας
Όταν η Κίνα πέρασε από το σοσιαλισμό στην οικονομία της αγοράς, το υγειονομικό
σύστημα αποτέλεσε μέρος της αλλαγής. Από το 1980, η Κίνα άρχισε να αποσύρει
τις κυβερνητικές δαπάνες για την υγεία, αναμένοντας ότι θα κάλυπτε τη διαφορά
επιβαρύνοντας τους πολίτες με τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Από το
1980, η κυβερνητική εισφορά, επί του συνόλου των εξόδων για ιατρικές φροντίδες,
κατέβηκε από το 36% στο 17%, ενώ τα άμεσα έξοδα των ασθενών εκτοξεύθηκαν από το
20% στο 59%.4 Μια μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρει ότι η χρηματοδότηση της
δημόσιας υγείας μειώθηκε σε σχέση με την αύξηση του κόστους του ιδιωτικού τομέα.5
Σύμφωνα με τον καρδιοαγγειακό γιατρό Χου Γουέιμιν, οι κρατικές δαπάνες για
το νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται δεν είναι ικανές να καλύψουν τους μισθούς του
προσωπικού για ένα μήνα. Δήλωσε: «Με το ισχύον σύστημα, τα νοσοκομεία οφείλουν να
κυνηγήσουν το κέρδος, για να επιβιώσουν». Το «Human Rights in China» αναφέρει: «Τα
νοσοκομεία της επαρχίας [έπρεπε] να ανακαλύψουν τρόπους, ώστε να βγάλουν χρήματα
που θα αποτελούν ικανοποιητικά εισοδήματα».6
Η πώληση οργάνων έγινε για τα νοσοκομεία μια πηγή χρηματοδότησης, ένας
τρόπος για να μπορούν να διατηρήσουν ανοιχτές τις πόρτες τους και ένα μέσο μέσω του
οποίου θα μπορούν να προσφέρουν άλλες υγειονομικές υπηρεσίες στην κοινωνία. Μπορεί
κάποιος να δει πώς αυτή η μεγάλη ανάγκη από χρήματα μπορεί, πρώτον, να οδηγήσει
στην αντίληψη ότι είναι λογική η συγκομιδή οργάνων από φυλακισμένους που πρόκειται
να εκτελεστούν και, δεύτερον, να μην εξετάζεται με μεγάλη προσοχή, αν οι δότες είναι

4. «Το υψηλό κόστος της ασθένειας στην Κίνα», Louisa Lim, BBC News, Πεκίνο, 02/03/2006
5. Δημόσια υγεία στην Κίνα: Οργάνωση, Χρηματοδότηση και Παροχή Υπηρεσιών», 27 Ιουλίου 2005, Jeffrey P.
Koplan
6. «Εφαρμογή της Διεθνούς Συνθήκης σχετικά με τα Κοινωνικά Πολιτιστικά Οικονομικά Δικαιώματα στην Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας», 14 Απριλίου 2005, παράγραφος 69, σελ. 24
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πράγματι φυλακισμένοι που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο.

3. Στρατιωτική χρηματοδότηση
Το στρατιωτικό σύστημα, όπως και το υγειονομικό, πέρασε από τη δημόσια
χρηματοδότηση στην ιδιωτική. Οι ένοπλες δυνάμεις στην Κίνα είναι μια ετερογενής
επιχείρηση. Αυτό δε θεωρείται διαφθορά ή παρέκκλιση από την κυβερνητική πολιτική.
Είναι ένα μέσο εγκεκριμένο και υποστηριγμένο από το κράτος, ώστε να συλλέξει πόρους
για στρατιωτικές δραστηριότητες. Το 1985, ο τότε Πρόεδρος Ντενγκ Σιαοπίνγκ εξέδωσε
μια οδηγία που επέτρεπε στο Στρατό της Λαϊκής Απελευθέρωσης να βρει μόνος του
πόρους, για να καλύψει τα ελλείμματα στους ισολογισμούς που είχαν καθοδική πορεία.
Πολλά από τα κέντρα μεταμόσχευσης και από τα γενικά νοσοκομεία είναι
στρατιωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτούμενα από ασθενείς που λαμβάνουν μοσχεύματα.
Τα στρατιωτικά νοσοκομεία λειτουργούν ανεξάρτητα από το Υπουργείο Υγείας. Τα
χρήματα που αποκτούν χάρις στις μεταμοσχεύσεις δεν περιορίζονται στο να καλύψουν
τα έξοδα των συγκεκριμένων διαδικασιών. Αυτά χρησιμοποιούνται στην χρηματοδότηση
ολόκληρου του στρατιωτικού ισολογισμού. Υπάρχει, εν παραδείγματι, το Κέντρο για τις
Μεταμοσχεύσεις Οργάνων του Γενικού Νοσοκομείου της Στρατιωτικής Αστυνομίας του
Πεκίνου. Αυτό το νοσοκομείο δηλώνει θαρραλέα: «Το Κέντρο για τις Μεταμοσχεύσεις
Οργάνων είναι το κύριο τμήμα άντλησης πόρων. Το 2003 το καθαρό κέρδος του ήταν
16.070.000 γιουάν. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2004 το κέρδος ήταν 13.
570.000 γιουάν. Αυτόν τον χρόνο (2004) υπάρχει η δυνατότητα να ξεπεράσουμε τα
30.000.000 γιουάν».7
Η στρατιωτική ανάμειξη στις αφαιρέσεις οργάνων επεκτείνεται και στα πολιτικά
νοσοκομεία. Άτομα που έχουν λάβει ένα μόσχευμα πολλές φορές μας έχουν πει ότι
ακόμη και όταν η επέμβαση της μεταμόσχευσης γινόταν σε πολιτικό νοσοκομείο, αυτή
πραγματοποιούνταν από στρατιωτικό προσωπικό. Να ένα παράδειγμα. Όταν πήγαμε στην
Ασία, για να προωθήσουμε την αναφορά μας, συναντήσαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος το
2003 πήγε στη Σαγκάη, για να λάβει ένα μόσχευμα νεφρού αξίας 20.000 Δολ. ΗΠΑ, όπως
είχε συμφωνήσει πριν την αναχώρησή του. Νοσηλεύθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο Ν –το
οποίο ήταν πολιτικό– και μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες δοκίμαζαν κατά πόσο τέσσερα
διαφορετικά νεφρά είχαν συμβατότητα με το αίμα του, αλλά και άλλους παράγοντες.
Κανένα από αυτά δεν ήταν συμβατό εξ αιτίας των αντισωμάτων του οργανισμού του
και όλα αποβάλλονταν. Στη συνέχεια γύρισε στη χώρα του, για να επιστρέψει μετά
από δύο μήνες στο ίδιο νοσοκομείο. Εξετάστηκαν άλλα τέσσερα μοσχεύματα νεφρού,
ώσπου το όγδοο ήταν συμβατό και η μεταμόσχευση έγινε με επιτυχία. Πέρασε οχτώ
μέρες ανάρρωσης στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Λαϊκής Απελευθέρωσης Νo85. Ο
χειρούργος του ήταν ο Δρ. Ταν Τζιανμίνγκ από τη στρατιωτική μονάδα του Ναντζίνγκ,
ο οποίος φορούσε τη στρατιωτική του περιβολή ακόμα και στο εσωτερικό του πολιτικού
νοσοκομείου. Ο Ταν είχε μεγάλες καρτέλες που περιείχαν λίστες με πιθανούς «δότες», με
7 http://www.309yizhi.com/webapp/center/intro.jsp Αυτή η σελίδα ήταν διαθέσιμη στις αρχές Ιουλίου 2006 και
μετά μετατράπηκε. Η εμπλουτισμένη σελίδα είναι στη διεύθυνση:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.309yizhi.com%2Fwebapp%2Fcenter%2Fintro.
jsp&x=0& y=0.
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βάση τα διάφορα ιστολογικά και αιματολογικά χαρακτηριστικά, και από τις οποίες επέλεγε
τα ονόματα. Παρατηρήθηκε ότι ο γιατρός αρκετές φορές έφευγε από το νοσοκομείο και
επέστρεφε μετά από 2-3 ώρες με κουτιά που περιείχαν τους νεφρούς. Ο γιατρός Ταν είπε
στον λήπτη ότι οι νεφροί ανήκαν σε φυλακισμένους που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο.
Οι στρατιωτικοί έχουν πρόσβαση σε φυλακές και φυλακισμένους. Οι
δραστηριότητές τους είναι πιο μυστικές ακόμα και από αυτές της κυβέρνησης. Επίσης, ο
νόμος δεν τους αγγίζει.

4. Διαφθορά
Η διαφθορά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Κίνα. Οι κρατικές υπηρεσίες μερικές
φορές λειτουργούν προς όφελος των ατόμων που βρίσκονται στο εσωτερικό τους παρά για
το κοινό καλό. Περιστασιακά, η Κίνα ανοίγει «Άγριο Πόλεμο» με τη διαφθορά. Μα εφόσον
απουσιάζει μια κυβέρνηση, η οποία θα έπρεπε να βασίζεται στο νόμο και τη δημοκρατία,
αλλά αντιθέτως κυριαρχεί η μυστικότητα και είναι εντελώς απών ο απολογισμός των
δημοσίων οικονομικών, αυτές οι εκστρατείες ενάντια στη διαφθορά φαίνεται να είναι
στην πραγματικότητα διαμάχες εξουσίας, παρά πραγματικές προσπάθειες για την πάταξη
της διαφθοράς. Είναι προσπάθειες που ως στόχο έχουν να κατευνάσουν την ανησυχία
της κοινής γνώμης για το πρόβλημα αυτό, είναι με λίγα λόγια πολιτικοποιημένες δημόσιες
σχέσεις. Η πώληση οργάνων είναι ένα πρόβλημα που ως αφετηρία του έχει το χρήμα.
Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το να πεις ότι είναι ένα πρόβλημα διαφθοράς.
Η πώληση οργάνων από δότες που δεν το κάνουν εκούσια συνδυάζει το μίσος
με την πλεονεξία. Μια κρατική πολιτική δίωξης ενεργοποιήθηκε με ένα οικονομικά
κερδοφόρο τρόπο. Ο πρώην πρόεδρος της Κίνας Ντενγκ Σιαοπίνγκ είπε: «Το να γίνεις
πλούσιος είναι λαμπρό». Δεν είπε ότι μερικοί τρόποι πλουτισμού είναι επαίσχυντοι. Τα
κερδοσκοπικά νοσοκομεία αξιοποιούν τους ανυπεράσπιστους κρατούμενους της περιοχής
τους. Οι τελευταίοι φυλακίζονται χωρίς δικαιώματα και είναι στη διάθεση των αρχών. Η
ενθάρρυνση του μίσους για τους κρατούμενους και η «απανθρώπισή»8 τους σημαίνει
ότι μπορούν να σφαγιαστούν και να δολοφονηθούν χωρίς δισταγμούς από αυτούς που
πιστεύουν αυτή την προπαγάνδα του μίσους.

β) Ειδικές εκτιμήσεις σχετικά με την αφαίρεση οργάνων
5. Τεχνολογική ανάπτυξη
Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έγραψε:
«Η ενέργεια που απελευθερώνεται από το άτομο αλλάζει τα πάντα εκτός από τον
τρόπο σκέψης μας, …η λύση σε αυτό το πρόβλημα βρίσκεται στην καρδιά των ανθρώπων.
Εάν το ήξερα, θα γινόμουν ωρολογοποιός».
8. «απανθρώπιση»: (αγγλ. dehumanization) Είναι η αφαίρεση από κάποιον των χαρακτηριστικών της συμπόνιας και
της ευαισθησίας απέναντι στους άλλους και γενικότερα η αφαίρεση όλων αυτών που τον καθιστούν έναν ξεχωριστό
άνθρωπο με ατομικότητα.
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Η τεχνολογική ανάπτυξη δεν αλλάζει τη φύση του ανθρώπου. Αλλά αλλάζει τη
δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε το κακό. Η εξέλιξη της χειρουργικής στον τομέα των
μεταμοσχεύσεων βοήθησε στο να αναπτυχθεί η ανθρώπινη ικανότητα στην αντιμετώπιση
προβλημάτων με όργανα που δεν λειτουργούν. Αλλά αυτό το βήμα της χειρουργικής των
μεταμοσχεύσεων δεν άλλαξε τον τρόπο σκέψης μας. Υπάρχει μια τάση να θεωρούμε
κάθε ιατρική ανάπτυξη ως κέρδος για την ανθρωπότητα. Βέβαια, αυτή είναι η πρόθεση
των επιστημόνων. Μα δε δίνεται σημασία στο ότι όσο προοδεύει η επιστήμη τόσο πιο
κοντά βρίσκεται στην παλιά διαμάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό.
Οι πιο ανεπτυγμένες χειρουργικές τεχνικές στον τομέα των μεταμοσχεύσεων
δεν προϋποθέτουν και ένα κινεζικό πολιτικό σύστημα το ίδιο ανεπτυγμένο. Το κινεζικό
κομμουνιστικό σύστημα παραμένει. Η ανάπτυξη στη χειρουργική των μεταμοσχεύσεων
στην Κίνα δεν έβαλε φρένο στην αγριότητα, στη διαφθορά και στην καταστολή που
είναι διαδεδομένες σε όλη την Κίνα. Η πρόοδος της χειρουργικής προμηθεύει με νέα
μέσα τα παλιά στελέχη ώστε αυτά να κάνουν πράξη την απληστία και την ιδεολογία
τους. Βέβαια, δε λέμε ότι αυτοί που ανέπτυξαν την χειρουργική των μεταμοσχεύσεων
θα έπρεπε καλύτερα να γίνονταν ωρολογοποιοί. Αντιθέτως, λέμε ότι δεν είμαστε τόσο
αφελείς να πιστεύουμε ότι, αν και η χειρουργική των μεταμοσχεύσεων αναπτύχθηκε για
να κάνει καλό δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιους με άσχημο τρόπο. Αντίθετα, οι
καταγγελίες που υπάρχουν για την ανάπτυξη της χειρουργικής των μεταμοσχεύσεων στην
Κίνα, δηλαδή το γεγονός ότι αυτή χρησιμοποιείται, ώστε να συλλέγονται μοσχεύματα
από μέλη του Φάλουν Γκονγκ χωρίς τη δική τους θέληση, θα ήταν μόνο η απεικόνιση
σε ένα νέο πλαίσιο του μαθήματος που θα δίδασκε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Έχουμε δει
και στο παρελθόν ότι οι νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν, για να κάνουν καλό στην
ανθρωπότητα, χρησιμοποιήθηκαν με τον πιο άσχημο τρόπο. Δε θα έπρεπε, λοιπόν, να
ξαφνιαστούμε εάν το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των μεταμοσχεύσεων.

6. Συμπεριφορά στους θανατοποινίτες
Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Χουάνγκ Τζιεφού, παρεμβαίνοντας σε ένα
συνέδριο χειρουργικής στην πόλη του νότου Γκουανγκτζού γύρω στα μέσα του Νοέμβρη
του 2006, αναγνώρισε ότι οι θανατοποινίτες και οι ήδη εκτελεσμένοι είναι μια πηγή για
τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Είπε: «Εκτός από ένα μικρό αριθμό θυμάτων από τροχαία,
το μεγαλύτερο μέρος των οργάνων προέρχεται από τα πτώματα των εκτελεσμένων
φυλακισμένων». Η «Asia News» έγραψε: «”Το εμπόριο κάτω από το τραπέζι πρέπει να
απαγορευτεί” είπε ο κύριος Χουάνγκ, γνωρίζοντας ότι πολύ συχνά τα όργανα προέρχονται
από άτομα που δεν το κάνουν με τη θέλησή τους και έπειτα πωλούνται σε πολύ υψηλές
τιμές σε ξένους».
Η Κίνα έχει θεσμοθετήσει την ποινή του θανάτου για ένα μεγάλο αριθμό
παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και οικονομικών εγκλημάτων, στα
οποία δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι οι κατηγορούμενοι διέπραξαν όντως το έγκλημα.
Όταν μια χώρα δεν καταδικάζει κανέναν σε θάνατο, το να δολοφονήσει μέλη του Φάλουν
Γκονγκ, για να τους πάρει τα όργανα θα ήταν ένα γιγάντιο βήμα. Όταν, όμως, καταδικάζει
ανθρώπους σε θάνατο για οικονομικά και πολιτικά εγκλήματα, αφαιρώντας τα όργανά
τους, γίνεται πολύ πιο εύκολα πιστευτό ότι δολοφονεί και μέλη του Φάλουν Γκονγκ
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για τον ίδιο λόγο. Θα ήταν δύσκολο να πιστέψουμε ότι μια χώρα που δε δολοφονεί
κανένα, που δε προβλέπει τη θανατική ποινή, που δεν αφαιρεί όργανα από κανένα, εάν
πρώτα δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, μπορεί να δολοφονήσει μέλη του Φάλουν
Γκονγκ, για να πάρει κάποια μοσχεύματα. Είναι όμως πολύ πιο εύκολο να πιστέψουμε ότι
ένα κράτος που εκτελεί θανατοποινίτες για οικονομικά και πολιτικά εγκλήματα και τους
αφαιρεί τα όργανα χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μπορεί επίσης να δολοφονήσει και μέλη
του Φάλουν Γκονγκ για τον ίδιο λόγο.
Το Φάλουν Γκονγκ αποτελεί εκείνο το κομμάτι των φυλακισμένων που οι αρχές
κατεξοχήν δυσφημίζουν, δαιμονοποιούν, «απανθρωπίζουν» και περιθωριοποιούν
περισσότερο ακόμα και από τους θανατοποινίτες που έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές
πράξεις. Πράγματι, φαίνεται ότι το Φάλουν Γκονγκ είναι ο κύριος στόχος για την αφαίρεση
οργάνων ακόμα και πριν από τους θανατοποινίτες.

7. Δωρεές οργάνων
Η Κίνα δεν έχει κάποιο οργανωμένο σύστημα για τις δωρεές οργάνων.9,10 Από
αυτή την άποψη, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική από κάθε άλλη χώρα που
ασχολείται με τις μεταμοσχεύσεις. Η δωρεά από ζωντανούς δότες επιτρέπεται μόνο από
τους συγγενείς. Μας ειπώθηκε ότι υπάρχει μια πολιτισμική αποστροφή των κινέζων σε ότι
αφορά τη δωρεά οργάνων. Όμως, το Χονγκ Κονγκ και η Ταϊβάν που έχουν ουσιαστικά
την ίδια κουλτούρα, διαθέτουν ένα ενεργό πρόγραμμα δωρεών.
Η απουσία ενός συστήματος δωρεών στην Κίνα μας λέει δύο πράγματα. Το πρώτο
είναι ότι οι δωρεές δεν αποτελούν μια πηγή αποδεκτή για της μεταμοσχεύσεις στην Κίνα.
Εξαιτίας της πολιτισμικής αποστροφής προς τις δωρεές, ακόμα και ένα ενεργό σύστημα
θα ήταν δύσκολο να εφοδιάσει όλο τον όγκο των μεταμοσχεύσεων που λαμβάνουν
χώρα στην Κίνα. Μα το πρόβλημα επιδεινώνεται, όταν δεν γίνεται κάποια ουσιαστική
προσπάθεια για την ενθάρρυνση των δωρεών.
Στις άλλες χώρες η δωρεά είναι σημαντική, γιατί είναι η πρωταρχική πηγή για τις
μεταμοσχεύσεις οργάνων. Ελλείψει μιας σοβαρής προσπάθειας για την προώθηση των
δωρεών, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτές δεν είναι σημαντικές για την Κίνα. Η
Κίνα έχει στη διάθεσή της μια τόσο μεγάλη ποσότητα οργάνων για μεταμοσχεύσεις δίχως
δωρεά, που το να ενθάρρυνε τις δωρεές θα ήταν περιττό.
Η απουσία κάθε προσπάθειας για ένα σύστημα δωρεών σε συνδυασμό με το μικρό
χρονικό διάστημα αναμονής για μια μεταμόσχευση και με το μεγάλο αριθμό επεμβάσεων
που πραγματοποιείται στην Κίνα, μας λέει ότι η χώρα αυτή είναι γεμάτη από όργανα που
προέρχονται από ζωντανά άτομα: άτομα που οι αρχές τα έχουν στη διάθεσή τους και
μπορούν να τα σκοτώσουν, για να αφαιρέσουν τα όργανά τους. Η πραγματικότητα δε
9 http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-05/05/content_582847.htm (2006-05-05, China Daily) http://archive.
edoors.com/content5.php?uri=http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-05/05/content_582847.htm
10 http://www.transplantation.org.cn/html/2006-04/467.html Life weekly, 07-04-2006
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.org.cn%2Fhtml%2F200604%2F467.html+&x=26&y=11
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μπορεί με κανένα τρόπο να διαλύσει τις καταγγελίες για αφαίρεση οργάνων από τα μέλη
του Φάλουν Γκονγκ.

8. Χρόνοι αναμονής
Οι ιστοσελίδες των νοσοκομείων της Κίνας διαφημίζουν τα μικρά χρονικά
διαστήματα αναμονής για τις μεταμοσχεύσεις. Οι μεταμοσχεύσεις από δότες που έχουν
πεθάνει εδώ και καιρό δεν είναι δυνατές εξαιτίας της φθοράς των οργάνων μετά το
θάνατο. Αν πάρουμε κατά γράμμα τη διαφήμιση που αυτά τα νοσοκομεία κάνουν, μας
λένε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, τώρα ζωντανών, που είναι διαθέσιμα να
γίνουν πηγές για μοσχεύματα.
Οι χρόνοι αναμονής για τις μεταμοσχεύσεις στην Κίνα είναι πολύ πιο σύντομοι από
οποιαδήποτε άλλη χώρα. Το Κινεζικό Διεθνές Κέντρο Βοήθειας για τις Μεταμοσχεύσεις
(China International Transplantation Assistant Centre) λέει: «Κάποιος μπορεί να χρειαστεί
μόνο μία εβδομάδα, για να βρει ένα συμβατό δότη (νεφρού), ο μέγιστος χρόνος
αναμονής είναι ένας μήνας…»11 . Και μετά συνεχίζει: «Εάν κάτι δε πάει καλά με τη λήψη
του μοσχεύματος, θα μπορέσει να κάνει άλλη μια επέμβαση μέσα σε μία εβδομάδα».12
Το Ασιατικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων Οργάνων (Oriental Organ Transplant Centre) στις
αρχές του Απριλίου του 2006 πιστοποιούσε ότι «ο μέσος χρόνος αναμονής (για ένα
συμβατό νεφρό) είναι 2 εβδομάδες».13 Η ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Τσανγκτζένγκ στη
Σαγκάη λέει: «Ο μέσος χρόνος αναμονής για ένα συκώτι είναι μία εβδομάδα».14
Εν αντιθέσει, ο μέσος χρόνος αναμονής για ένα νεφρό στον Καναδά ήταν 32.5 μήνες
το 2003 και στο «British Columbia» ήταν ακόμη πιο μεγάλος, μέχρι και 52.5 μήνες.15 Ο
χρόνος επιβίωσης είναι 24-48 ώρες και για ένα συκώτι 12 ώρες.16 Η ύπαρξη μιας ευρείας
τράπεζας από ζωντανούς «δότες» νεφρού και συκωτιού πρέπει να είναι ο μόνος τρόπος
με τον οποίο τα κέντρα μεταμοσχεύσεων στην Κίνα μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο
σύντομους χρόνους αναμονής. Οι αγγελίες για εκπληκτικά μικρούς χρόνους αναμονής για
την εύρεση οργάνων απόλυτα συμβατών υποδεικνύει την ύπαρξη μιας μεγάλης τράπεζας
από ζωντανούς «δότες».

11 http://en.zoukiishoku.com/list/qa2.htm αρχειοθετημένη σελίδα
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa2.htm&x=19&y=11
12 http://en.zoukiishoku.com/list/volunteer.htm Αρχειοθετημένη:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fvolunteer.
htm+&x=8&y=9
13 http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc1.png
14 http://www.transorgan.com/apply.asp Αρχειοθετημένη:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2Fapply.asp&x=15&y=8
15 Canadian Organ Replacement Register, Canadian Institute for Health Information,
(http://www.cihi.ca/cihiweb/en/downloads/CORR-CST2005_Gill-rev_July22_2005.ppt), Ιούλιος 2005
16 Donor Matching System, The Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN)
http://www.optn.org/about/transplantation/matchingProcess.asp
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9. Ενοχοποιητικές πληροφορίες σε ιστοσελίδες
Ακόμη και ορισμένες από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες
των διαφόρων κέντρων για μεταμοσχεύσεις στην Κίνα πριν από τις 9 Μαρτίου 2006
(ημερομηνία που ήρθαν τόσο στα καναδικά ΜΜΕ, όσο και σε άλλες χώρες τα νέα για
αφαιρέσεις οργάνων σε ευρεία κλίμακα στην Κίνα) είναι ενοχοποιητικές. Δικαιολογημένα,
ένα μεγάλο μέρος από αυτές αφαιρέθηκαν. Τα σχόλιά μας, επομένως, αναφέρονται
μόνο σε αυτές τις ιστοσελίδες που είναι ακόμα διαθέσιμες σε αρχειοθετημένες θέσεις και
μπορεί κάποιος να ανατρέξει σε αυτές ακόμη και σήμερα (οι σελίδες αυτές εμφανίζονται
εδώ ως υποσημειώσεις). Ένας εκπληκτικά μεγάλος όγκος οπτικοακουστικού υλικού
ήταν διαθέσιμος κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Ιουνίου του 2006.
Απαριθμούμε εδώ μόνο τέσσερα παραδείγματα:
(1) Ιστότοπος του «China International Transplantation Network Assistance Centre»
(http://en.zoukiishoku.com/) στην πόλη του Σενγιάνγκ.
Αυτή η ιστοσελίδα στις 17 Μαΐου του 2006 έδειχνε στην αγγλική έκδοσή της
(η κινέζικη έκδοση κυριολεκτικά εξαφανίστηκε μετά τις 9 Μαρτίου) ότι το κέντρο
ονομάστηκε το 2003 Πρώτο Εταιρικό Νοσοκομείο του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Κίνας
(First Affiliated Hospital of China Medical University) «…ειδικά για τους ξένους φίλους. Το
μεγαλύτερο μέρος των ασθενών μας έρχεται από κάθε μεριά του κόσμου». Η φράση που
εισάγει την ιστοσελίδα δηλώνει ότι:17 «Δότες σπλάχνων (ορισμός του λεξικού: ‘όργανα
εσωτερικά…συμπεριλαμβάνονται το μυαλό, οι πνεύμονες, η καρδιά κλπ.’) μπορούν να
βρεθούν άμεσα!» Σε μια άλλη σελίδα18 στον ίδιο ιστότοπο βρίσκεται αυτή η δήλωση:
«Ο αριθμός των επεμβάσεων για μεταμοσχεύσεις νεφρού είναι τουλάχιστον 5.000 το
χρόνο σε αυτή τη χώρα. Έτσι πολλές εγχειρήσεις μεταμόσχευσης υποστηρίζονται από
την κινεζική κυβέρνηση. Το ανώτατο λαϊκό δικαστήριο, ο ανώτατος λαϊκός νόμος – οι
αξιωματούχοι, η αστυνομία, το δικαστικό σύστημα, το τμήμα της υγείας και η δημόσια
διοίκηση θέσπισαν όλοι μαζί το νόμο, για να εξασφαλίσουν ότι οι δωρεές οργάνων
υποστηρίζονται από την κυβέρνηση. Αυτό είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο!» Στο τμήμα
«ερωτήσεις και απαντήσεις» της ιστοσελίδας κάποιος μπορεί να διαβάσει:
«Πριν τη μεταμόσχευση ζωντανών νεφρών, σας εξασφαλίζουμε την νεφρική
λειτουργία του δότη…έτσι το αποτέλεσμα είναι πιο σίγουρο από άλλες χώρες, όπου το
μόσχευμα δεν προέρχεται από ζωντανό δότη».19
Ερ.: «Τα όργανα για τις μεταμοσχεύσεις παγκρέατος προέρχονται από δότες
κλινικά νεκρούς;»
Απ.: «Τα όργανά μας δεν προέρχονται από ανθρώπους κλινικά νεκρούς, γιατί η
κατάσταση του οργάνου θα μπορούσε να μην είναι καλή».20
17 Η παλιότερη σελίδα έχει αλλάξει. Οι πιο παλιές εκδοχές της είναι ακόμη διαθέσιμες στο Αρχείο του Internet
http://web.archive.org/web/20050305122521/http://en.zoukiishoku.com/
18 http://en.zoukiishoku.com/list/facts.htm
ή η αρχειοθετημένη της εκδοχή:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Ffacts.htm&x=24&y=
19 http://en.zoukiishoku.com/list/qa.htm ή η αρχειοθετημένη έκδοση:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa.htm&x=27&y=10
20 http://en.zoukiishoku.com/list/qa7.htm ή η αρχειοθετημένη έκδοση:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa7.htm&x=35&y=10
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(2) Ιστοσελίδα του Ασιατικού Κέντρου για τις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων
http://www.ootc.net (Sito del Orient Organ Transplant Centre)
Σε αυτή την ιστοσελίδα που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας άλλαξε στα μέσα
του Απριλίου (αλλά την οποία μπορεί ακόμα κάποιος να επισκεφθεί σε ένα αρχείο13)
πιστοποιείται ότι: «Από τον Ιανουάριο του 2005 μέχρι τώρα πραγματοποιήσαμε 647
μεταμοσχεύσεις ήπατος – 12 από τις οποίες εκτελέστηκαν αυτήν την εβδομάδα. Ο μέσος
χρόνος αναμονής είναι 2 εβδομάδες». Και αυτός ο πίνακας που είναι πάνω κάτω της
ίδιας περιόδου (είναι ακόμα διαθέσιμος στο αρχείο21) αποδεικνύει ότι ουσιαστικά από το
1998 (όταν πραγματοποιήθηκαν 9 μεταμοσχεύσεις) μέχρι το 2005 εκτελέστηκαν 2248
μεταμοσχεύσεις.22

Αντιθέτως, σύμφωνα με τον Καναδικό Κατάλογο για τις Μεταμοσχεύσεις
Οργάνων14, το σύνολο των μεταμοσχεύσεων κάθε τύπου μέχρι το 2004 ήταν 1773.
(3) Ιστοσελίδα του Κέντρου για τις Μεταμοσχεύσεις Ήπατος του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου του Τζιαοτάνγκ (Jiaotang University Hospital Liver Transplant Centre),
http://www.firsthospital.cn/hospital/index.asp (Σαγκάη)
Σε μια σελίδα της 26 Απριλίου του 200622 αναφέρεται: «Οι περιπτώσεις
μεταμόσχευσης ήπατος (εδώ) ήταν 7 το 2001, 53 το 2002, 105 το 2003, 144 το 2004,
147 το 2005 και 17 τον Ιανουάριο του 2006».
(4) Ιστοσελίδα του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Οργάνων του Νοσοκομείου του
Τσανγκτζένγκ, (Changzheng Hospital Organ Transplant Centre) συνδεδεμένο με το
Στρατιωτικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Ν. 2: http://www.transorgan.com/ (Σαγκάη)
Μια σελίδα που αφαιρέθηκε μετά τις 9 Μαρτίου 2006 (είναι διαθέσιμη στο
περιέχει το ακόλουθο γραφικό που αναπαριστά τις μεταμοσχεύσεις νεφρού
που εκτελούνται κάθε χρόνο σε αυτό το κέντρο:
αρχείο24)

21 Η αρχική σελίδα τροποποιήθηκε. Είναι αρχειοθετημένη στην:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ooct_achievement.jpg
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc2.png
22 Η αρχική σελίδα τροποποιήθηκε. Είναι αρχειοθετημένη στην:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ooct_case.jpg
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc1.png
23 http://www.health.sohu.com/20060426/n243015842.shtml Αρχειοθετημένη σε:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://health.sohu.com/52/81/harticle15198152.shtml
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Στο έντυπο «Εφαρμογή της Μεταμόσχευσης Ήπατος»25 στην αρχή αναφέρει:
«…Αυτή την περίοδο για τις μεταμοσχεύσεις ήπατος, το κόστος για την επέμβαση και
την περίθαλψη φτάνει τις 200.000 γιουάν (66.667 δολάρια Καναδά) και ο μέσος χρόνος
αναμονής για ένα ήπαρ στο νοσοκομείο μας είναι μία εβδομάδα…»

10. Συνεντεύξεις ασθενών που έλαβαν τα όργανα
Στην πρώτη έκδοση της αναφοράς μας δεν είχαμε το χρόνο να ασχοληθούμε με
τις συνεντεύξεις των ατόμων που έλαβαν τα όργανα, ατόμων που δεν είναι Κινέζοι και
πήγαν στην Κίνα για μεταμόσχευση. Σε αυτή την έκδοση πραγματοποιήσαμε εκτενείς
συνεντεύξεις με έναν αρκετά μεγάλο αριθμό τέτοιων ατόμων και με τους συγγενείς τους.
Περιλήψεις των εμπειριών τους είναι διαθέσιμες σε παράρτημα σε αυτήν την έκθεση.
Σύμφωνα με αυτές τις μαρτυρίες, οι επεμβάσεις των μεταμοσχεύσεων διεξάγονταν
σχεδόν με απόλυτη μυστικότητα, σα να επρόκειτο για έναν εγκληματία που έπρεπε να
κρυφτεί. Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών αποκρύφτηκαν από τους ασθενείς
και από τους συγγενείς τους. Δεν τους κοινοποιήθηκε η ταυτότητα του δότη. Δεν
τους επιδείχθηκε ποτέ η γραπτή συγκατάθεση του δότη ή των συγγενών του. Συχνά,
παρέμενε άγνωστη ακόμα και η ταυτότητα του γιατρού και του προσωπικού, παρά τη
συνεχή απαίτηση για το αντίθετο. Ο ασθενής και η οικογένειά του σε γενικές γραμμές
ενημερώνονταν για την ώρα της επέμβασης λίγο πριν την πραγματοποίησή της. Μερικές

24 Το URL της σελίδας που έχει αφαιρεθεί και που αναφέρεται στον Μάρτιο του 2005 είναι αρχειοθετημένη στην:
http://web.archive.org/web/20050317130117/ http://www.transorgan.com/about_g_intro.asp
25 http://www.transorgan.com/apply.asp ,Αρχειοθετημένη σε:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2Fapply.asp&x=15&y=8
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φορές οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιούνταν στη μέση της νύχτας. Ολόκληρη η
διαδικασία γινόταν στη βάση του «μη ρωτάς, μη λες». Όταν κάποιος συμπεριφέρεται σα
να έχει κάτι να κρύψει, είναι λογικό να καταλήξεις στο συμπέρασμα ότι έχει πράγματι κάτι
να κρύψει. Από τη στιγμή που η χρήση των θανατοποινιτών ως πηγή εύρεσης οργάνων
είναι γνωστή και μάλιστα αναγνωρισμένη από την ίδια την κυβέρνηση, η πρόθεση των
κινέζικων νοσοκομείων δε πρέπει να συνίσταται στην απόκρυψη αυτού του γεγονότος.
Λογικά πρόκειται για κάτι άλλο. Τι πράγμα;

11. Οικονομικές εκτιμήσεις
Στην Κίνα οι μεταμοσχεύσεις οργάνων είναι μια επιχείρηση πολύ επικερδής.
Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσο έχουν πληρώσει οι ασθενείς για μια μεταμόσχευση
στα εξειδικευμένα νοσοκομεία, αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πιο βαθιά. Δεν
γνωρίζουμε ποιος παίρνει τα χρήματα που λαμβάνουν τα νοσοκομεία. Οι γιατροί και οι
νοσηλευτές που εμπλέκονται σε παράνομες αφαιρέσεις οργάνων παίρνουν υπερβολικά
μεγάλα ποσά για τα εγκλήματά τους; Δεν είναι δυνατό να απαντήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε
πού καταλήγουν τα λεφτά.
«China International Transplantation Network Assistance Centre»
(http://en.zoukiishoku.com/) (πόλη Σενγιάνγκ)
Πριν από την αφαίρεσή της από την ιστοσελίδα26 τον Απρίλιο του 2006 το μέγεθος
των κερδών από τις μεταμοσχεύσεις φαίνεται στην ακόλουθη λίστα:
Νεφρό 62.000 $ΗΠΑ
Ήπαρ 98.000-130.000 $ΗΠΑ
Ήπαρ-νεφροί 160.000-180.000 $ΗΠΑ
Νεφρό- πάγκρεας 150.000 $ΗΠΑ
Πνεύμονας 150.000-170.000 $ΗΠΑ
Καρδιά 130.000-160.000 $ΗΠΑ
Κερατοειδής χειτώνας 30.000 $ΗΠΑ
Ένας τρόπος έρευνας για εγκλήματα που εμπεριέχουν και τη χρηματική συναλλαγή
είναι να ακολουθήσεις τα ίχνη των χρημάτων. Μα σε μια χώρα, όπως η Κίνα, που έχει
κλειστές τις πόρτες της, είναι αδύνατο να ακολουθήσεις τις μετακινήσεις των χρημάτων.
Το ότι δεν γνωρίζουμε πού καταλήγουν τα χρήματα δεν αποδεικνύει τίποτα. Μα,
ταυτόχρονα, δεν αναιρεί και τίποτα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των καταγγελιών.

12. Το ηθικό πλαίσιο των μεταμοσχεύσεων στην Κίνα
Οι Κινέζοι επαγγελματίες που ασχολούνται με τις μεταμοσχεύσεις δεν υπόκεινται
σε καμία δεοντολογία ξεχωριστή από τους γενικούς νόμους που διέπουν τη δουλειά
τους. Πολλές άλλες χώρες έχουν αυτόνομα επαγγελματικά συστήματα για τον τομέα
των μεταμοσχεύσεων, με το δικό τους σύστημα δεοντολογίας. Οι επαγγελματίες που
ασχολούνται με τις μεταμοσχεύσεις και οι οποίοι καταπατούν τις ηθικές αρχές που
26 Μπορούν, επίσης, να βρεθούν πληροφορίες στο αρχείο από το Μάρτη του 2006
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fcost.
htm+&x=16&y=11
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υπάρχουν στη δουλειά τους μπορούν να εκδιωχθούν από το επάγγελμα από τους ίδιους
τους συναδέλφους τους χωρίς κρατική παρέμβαση.
Σε ότι αφορά τους επαγγελματίες των μεταμοσχεύσεων στην Κίνα δε βρήκαμε να
συμβαίνει κάτι το αντίστοιχο. Όταν πρόκειται για επεμβάσεις μεταμόσχευσης, εφόσον
το κράτος δεν παρεμβαίνει, όλα πάνε καλά. Δεν υπάρχει μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή,
αυτόνομη από το κράτος που να κάνει πειθαρχικό έλεγχο στους επαγγελματίες των
μεταμοσχεύσεων.
Η «Άγρια Δύση» των επεμβάσεων μεταμόσχευσης στην Κίνα διευκολύνει
την πραγματοποίηση καταχρηστικών ενεργειών. Είναι αναπόφευκτο, επομένως, η
κρατική παρέμβαση και οι ποινικές διώξεις να είναι λιγότερο συστηματικές από ότι το
επαγγελματικό πειθαρχικό. Από τη στιγμή που οι ποινές για μια παράνομη πράξη είναι
πολύ πιο βαριές από το επαγγελματικό πειθαρχικό - προβλέπεται η πιθανή φυλάκιση που
είναι πιο βαριά από το να αποβληθεί κάποιος από το επάγγελμα- οι περιπτώσεις ποινικής
δίωξης είναι πολύ πιο σπάνιες από την προσφυγή στο πειθαρχικό.
Η απουσία ενός λειτουργικού πειθαρχικού συστήματος για τους επαγγελματίες
των μεταμοσχεύσεων δε σημαίνει ότι οι παράνομες πράξεις πράγματι συμβαίνουν. Αλλά
καθιστά πιο πιθανό το γεγονός ότι μπορούν να συμβαίνουν.

13. Το ηθικό πλαίσιο των μεταμοσχεύσεων στο εξωτερικό
Υπάρχουν τεράστια χάσματα στην ηθική των μεταμοσχεύσεων στο εξωτερικό. Σε
πολλές από τις χώρες, από τις οποίες προέρχεται ο τουρισμός των μεταμοσχεύσεων προς
την Κίνα, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τις μεταμοσχεύσεις έχουν οργανώσει
ηθικά και πειθαρχικά συστήματα. Αλλά είναι σπάνιο τα συστήματα αυτά να ασχολούνται
εξειδικευμένα με τον τουρισμό των μεταμοσχεύσεων, με επαφές με τους Κινέζους
επαγγελματίες των μεταμοσχεύσεων ή με τις μεταμοσχεύσεις από τους θανατοποινίτες.
Η φράση που είναι χαρακτηριστική για αυτή την κατάσταση είναι «ό,τι δεν βλέπω, δεν
το ξέρω». Σε σχέση με τον τουρισμό των μεταμοσχεύσεων, ο Κώδικας Επαγγελματικής
Συμπεριφοράς του Ιατρικού Συλλόγου του Χονγκ Κονγκ (Professional Code of Conduct
of the Medical Council of Hong Kong) προβλέπει δύο αρχές που αξίζει τον κόπο να τις
αναφέρουμε. Η πρώτη είναι ότι «αν υπάρχει αμφιβολία» στο αν η συγκατάθεση του
δότη δόθηκε εθελοντικά και ελεύθερα, τότε το ιατρικό επάγγελμα δεν πρέπει να έχει
καμία σχέση με τη δωρεά αυτή. Παρόλα αυτά, εφόσον, «σχεδόν όλα» τα μοσχεύματα
προέρχονται από κρατούμενους, το λιγότερο που μπορεί κάποιος να πει είναι ότι σε
σχεδόν όλες τις περιπτώσεις υπάρχει αμφιβολία για την εθελοντική συγκατάθεση του
δότη.
Σύμφωνα με τη δεύτερη αρχή, η ευθύνη για την εξακρίβωση της κατάστασης του
Κινέζου δότη βαρύνει τους ξένους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας δεν δρα με ηθικό
τρόπο, εάν δεν κάνει έρευνα ή αν την κάνει με βιαστικό τρόπο. Ο ξένος επαγγελματίας,
πριν να κατευθύνει έναν ασθενή προς την Κίνα, μετά από την έρευνά του, θα πρέπει να
είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι η συγκατάθεση του δότη δόθηκε εθελοντικά και ελεύθερα.
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Για να μπορέσει να αναπτυχθεί η αγορά των αφαιρέσεων οργάνων στην Κίνα,
απαιτεί τόσο την προσφορά, όσο και τη ζήτηση. Η προσφορά προέρχεται από τους
φυλακισμένους στην Κίνα, αλλά η ζήτηση είναι μαζική και προέρχεται από το εξωτερικό.
Σε ένα παράρτημα, παρουσιάζουμε μια κριτική ανάλυση για το ηθικό πλαίσιο των
επαφών με την Κίνα σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις. Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ είναι
κυρίως η εξαίρεση, παρά ο κανόνας. Το παγκόσμιο επαγγελματικό ηθικό πλαίσιο κάνει
πολύ λίγα ή τίποτα, για να βάλει φρένο στη ζήτηση που προέρχεται από το εξωτερικό για
μοσχεύματα από την Κίνα.

14. Η κινεζική νομοθεσία σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις
Μέχρι τον Ιούλιο του 2006, η πώληση οργάνων στην Κίνα ήταν νόμιμη. Αυτή την
ημερομηνία θεσπίστηκε ένας νόμος που απαγορεύει την εμπορία μοσχευμάτων.
Στην Κίνα υπάρχει ένα τεράστιο κενό ανάμεσα στη θέσπιση ενός νόμου και στην
εφαρμογή του. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ο πρόλογος του Κινεζικού Συντάγματος
υπόσχεται για την Κίνα ένα «υψηλό επίπεδο» δημοκρατίας. Αλλά, όπως αποδείχθηκε από
την σφαγή στην πλατεία Τιενανμέν, η Κίνα δεν είναι δημοκρατική. Πράγματι, μπορούμε
να πούμε ότι ο νόμος για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων τώρα δεν είναι σε ισχύ. Ο Βέλγος
γερουσιαστής Πάτρικ Βανκρούνκελσβεν, τον προηγούμενο Νοέμβρη του 2006, κάλεσε
δύο διαφορετικά νοσοκομεία του Πεκίνου και συστήθηκε ως πελάτης για μεταμόσχευση
νεφρού. Αμφότερα τα νοσοκομεία του προσέφεραν ένα νεφρό στη τιμή των 50.000
€. Όπως ειπώθηκε προηγούμενα, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Χουάνγκ Τζιεφού το
Νοέμβριο του 2006 περιέγραψε την πώληση οργάνων από θανατοποινίτες λέγοντας «Το
εμπόριο κάτω από το τραπέζι πρέπει να απαγορευτεί». Όμως, είχε ήδη απαγορευτεί την
1η Ιουλίου. Η ομιλία του πρέπει να θεωρηθεί ως μια επίσημη αναγνώριση του γεγονότος
ότι η απαγόρευση δεν λειτουργεί.

15. Η αντίστοιχη νομοθεσία στο εξωτερικό
Το είδος των μεταμοσχεύσεων που πραγματοποιούνται στην Κίνα είναι παράνομες
σε όλα τα άλλα μέρη του κόσμου. Μα δεν είναι παράνομο για έναν ξένο να πάει στην
Κίνα, ώστε να επωφεληθεί από μια μεταμόσχευση που στον τόπο του είναι παράνομη
και μετά να γυρίσει στην πατρίδα του. Η νομοθεσία των μεταμοσχεύσεων είναι παντού
τοπική και δεν έχει ισχύ εκτός συνόρων.
Πολλοί άλλοι νόμοι έχουν παγκόσμια εφαρμογή. Για παράδειγμα, στους τουρίστες
που διαπράττουν το έγκλημα της παιδεραστίας, μπορεί να ασκηθεί δίωξη όχι μόνο
στη χώρα που διέπραξαν την παράνομη πράξη, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες,
συμπεριλαμβανομένης και της πατρίδας τους. Δεν υπάρχει κανένας νόμος τέτοιου είδους
για τους ανθρώπους που κάνουν τουρισμό με σκοπό να κάνουν μεταμόσχευση, αφού δε
χρειάζεται να διευκρινίσουν, εάν ο δότης ήταν εθελοντής.
Βέβαια, υπάρχουν κάποιες νομικές καινοτομίες. Για παράδειγμα, ο Βέλγος
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γερουσιαστής Πάτρικ Βανκρούνκελσβεν πρότεινε ένα ποινικό διακρατικό νόμο που θα
τιμωρεί τους ανθρώπους που κάνουν μεταμοσχεύσεις σε χώρες, όπου οι δότες είναι
φυλακισμένοι ή άτομα εξαφανισμένα. Αλλά αυτές οι νομικές καινοτομίες βρίσκονται μόνο
σε αρχικό στάδιο.

16. Ταξιδιωτικές οδηγίες
Πολλά κράτη έχουν προβλέψει τη σύνταξη ταξιδιωτικών οδηγιών, οι οποίες
προειδοποιούν τους πολίτες σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχει περίπτωση να
διατρέξουν ταξιδεύοντας στον ένα ή στον άλλον τόπο. Αυτές οι συμβουλές συχνά
προειδοποιούν για ζητήματα πολιτικής βίας ή για προβλήματα σε σχέση με το κλίμα. Μα
καμία κυβέρνηση δεν έχει στείλει ταξιδιωτική οδηγία που να αφορά στις μεταμοσχεύσεις
οργάνων στην Κίνα, προειδοποιώντας τους πολίτες της ότι, σύμφωνα με την Κοινότητα
Μεταμοσχεύσεων, «σχεδόν όλα» τα όργανα στην Κίνα προέρχονται από φυλακισμένους.
Μερικοί και εμείς ελπίζουμε πολλοί, πιθανοί λήπτες μοσχευμάτων θα δίσταζαν να
πάνε στην Κίνα, αν ήξεραν ότι τα όργανά τους προέρχονται από κρατούμενους που δεν
είναι εθελοντές. Αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια συστηματική ενημέρωση των
πιθανών ληπτών σε σχέση με τις πηγές των οργάνων στην Κίνα, ούτε από την πλευρά της
κυβέρνησης, ούτε από τους γιατρούς. Για παράδειγμα, οι καναδικές ταξιδιωτικές οδηγίες
για την Κίνα, οι οποίες είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών,
δίνουν εκτενείς πληροφορίες, σχεδόν 2.600 λέξεις, και μάλιστα υπάρχει ειδικό κομμάτι
για την υγεία, αλλά οι μεταμοσχεύσεις οργάνων δεν αναφέρονται.

17. Φαρμακευτικά προϊόντα
Η επέμβαση της μεταμόσχευσης εξαρτάται από τα φάρμακα που χορηγούνται, για
να μην απορριφθεί το μόσχευμα. Η Κίνα εισάγει αυτού του είδους τα φάρμακα από τις
μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρίες.
Οι επεμβάσεις μεταμόσχευσης συνήθως προϋποθέτουν τη συμβατότητα των
ιστών και του αίματος, για να έχουν επιτυχία. Η ανάπτυξη των φαρμάκων αντί-απόρριψης
επέτρεψε την παράκαμψη του προβλήματος της συμβατότητας των ιστών. Με βαριά
χρήση αυτών των φαρμάκων, είναι δυνατό να εκτελεστεί μια μεταμόσχευση από ένα
δότη σε ένα λήπτη με ιστούς μη συμβατούς. Μόνο η αιματολογική συμβατότητα είναι
βασική. Η ιστολογική συμβατότητα είναι προτιμητέα, για να αποφευχθεί η μαζική χρήση
φαρμάκων, αλλά δεν είναι πια απαραίτητη. Το κινεζικό σύστημα υγείας χρησιμοποιεί τα
φάρμακα αντί-απόρριψης σε μεγάλες ποσότητες.
Οι διεθνείς φαρμακευτικές εταιρίες συμπεριφέρονται προς το κινεζικό σύστημα
μεταμοσχεύσεων, όπως όλοι οι άλλοι. Δεν κάνουν ερωτήσεις. Δεν γνωρίζουν αν τα
φάρμακά τους χρησιμοποιούνται από ασθενείς που έλαβαν όργανα από φυλακισμένους,
οι οποίοι δεν ήταν εθελοντές.
Πολλές χώρες προβλέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών, απαγορεύοντας εντελώς
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την εξαγωγή κάποιων προϊόντων και απαιτώντας κρατική άδεια για κάποια άλλα.
Αλλά κανένα κράτος, απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν απαγορεύει την εξαγωγή προς την
Κίνα φαρμάκων αντί-απόρριψης που χρησιμοποιούνται για τις μεταμοσχεύσεις. Για
παράδειγμα, ο Καναδικός Νόμος για την Άδεια για τις Εξαγωγές και Εισαγωγές (Canadian Export and Import Permits Act) προβλέπει: «Κανένας δεν θα πρέπει να εξάγει
κάποιο αγαθό που συμπεριλαμβάνεται στη Λίστα Ελέγχου για τις Εξαγωγές (Export Control List) ή κάποιο αγαθό προς κάποια χώρα που συμπεριλαμβάνεται στην λίστα του
Ελέγχου Περιοχής (Area Control List), εκτός εάν αυτό συμβαίνει υπό την εποπτεία και
σε συνεργασία με μια ελεγκτική αρχή, όπως προβλέπει ο παρών νόμος».27 Ωστόσο τα
φάρμακα αντί-απόρριψης δε συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα.

18. Χρηματοδότηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα ξένα κράτη
Μερικά εθνικά συστήματα υγείας πληρώνουν τα ιατρικά έξοδα στο εξωτερικό με
ένα ποσό ίσο με αυτό που θα πληρωνόταν, αν αυτές οι φροντίδες πραγματοποιούνταν
στο εσωτερικό της χώρας. Όπου αυτό συμβαίνει, απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει σε
καμία χώρα η απαγόρευση πληρωμής των εξόδων, στην περίπτωση κατά την οποία ο
ασθενής λαμβάνει ένα μόσχευμα στην Κίνα.
Οι τουρίστες των μεταμοσχεύσεων έχουν ανάγκη από μετεγχειρητικές φροντίδες
στη χώρα τους. Συνεχίζουν να έχουν ανάγκη από συνταγογράφηση και χορήγηση
φαρμάκων αντί-απόρριψης. Τα κράτη που χορηγούν χρηματοδοτήσεις για τις υπηρεσίες
υγείας, συνήθως χρηματοδοτούν και αυτό το στάδιο της θεραπείας.
Για αυτούς που χορηγούν αυτές τις χρηματοδοτήσεις είναι παντελώς αδιάφορος
ο τρόπος που ο ασθενής απέκτησε το μόσχευμα. Το γεγονός ότι το μόσχευμα μπορεί να
προέρχεται από κάποιο φυλακισμένο μη εθελοντή στην Κίνα, ο οποίος δολοφονήθηκε για
το όργανο αυτό, είναι απλώς άσχετο για το κράτος που χρηματοδοτεί τις μετεγχειρητικές
φροντίδες του λήπτη.

γ) Ειδικές εκτιμήσεις σχετικά με το Φάλουν Γκονγκ
19. Μια διαφαινόμενη απειλή
Το μεγαλύτερο μέρος των κρατουμένων συνείδησης στην Κίνα είναι μέλη του
Φάλουν Γκονγκ. Υπολογίζεται ότι τα δύο τρίτα των θανάτων από βασανιστήρια στις
κινεζικές φυλακές προέρχονται από άτομα του Φάλουν Γκονγκ. Η ακραία ρητορεία που
το κινεζικό καθεστώς χρησιμοποιεί ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ είναι χωρίς προηγούμενο
και δεν μπορεί να συγκριθεί με τις ήπιες κριτικές που η Κίνα δέχεται από τα θύματα,
τα οποία η Δύση έχει συνηθίσει να υπερασπίζεται. Οι αυθαίρετες ετήσιες δολοφονίες
που έχουν τεκμηριωθεί και οι εξαφανίσεις του Φάλουν Γκονγκ ξεπερνούν κατά πολύ το
σύνολο όλων των άλλων θυμάτων.

27 Τμήμα 13
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Γιατί η κινεζική κυβέρνηση καταγγέλλει τόσο επίμονα και διώκει τόσο άγρια
αυτή την ομάδα, περισσότερο από κάθε τι άλλο; Ο μέσος Κινέζος νομίζει ότι είναι μια
διαβολική αίρεση. Το Φάλουν Γκονγκ δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό αίρεσης. Δεν είναι
μια οργάνωση. Δεν έχει μέλη, δεν έχει γραφεία ούτε υπαλλήλους. Δεν κατέχει πόρους και
κανένα τρεχούμενο λογαριασμό.
Ο Ντέιβιντ Όουνμπαι, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών για την Ανατολική Ασία
του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ και ειδικός στη σύγχρονη κινεζική ιστορία, έγραψε
για το Φάλουν Γκονγκ σε ένα δοκίμιο που προετοίμασε έξι χρόνια πριν για το Καναδικό
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Δήλωσε ότι το Φάλουν Γκονγκ, σε αντίθεση με τις αιρέσεις,
δεν έχει οικονομικές υποχρεώσεις, τα μέλη του δεν απομονώνονται σε μια κοινότητα
και δεν αρνούνται τα εγκόσμια. Έγραψε: «Τα μέλη του Φάλουν Γκονγκ ζουν μέσα
στην κοινωνία. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ζουν σε οικογένεια, πηγαίνουν στη
δουλειά και στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο.28 Δεν τιμωρούν όποιον αφήνει το Φάλουν
Γκονγκ, γιατί απλώς δεν έχει τίποτα να αφήσει. Οι υποστηρικτές του Φάλουν Γκονγκ είναι
ελεύθεροι να συμμετέχουν λίγο ή πολύ, ανάλογα με το πόσο ο καθένας κρίνει θεμιτό.
Μπορούν να αρχίσουν και να ξεκινήσουν οποιαδήποτε στιγμή. Μπορούν να κάνουν
ασκήσεις όλοι μαζί ή μόνοι.»
Ο Λι Χονγκτζί, συγγραφέας των βιβλίων που ενέπνευσαν τους ασκούμενους του
Φάλουν Γκονγκ, δεν είναι θεοποιημένος από αυτούς, ούτε τους παίρνει χρήματα. Είναι
ένα ιδιωτικό πρόσωπο που συναντά σπάνια τους ασκούμενους. Οι συμβουλές του είναι
διαθέσιμες μέσω διαλέξεων και βιβλίων που έχουν εκδοθεί.
Το γεγονός ότι η κινεζική κυβέρνηση βάζει την ετικέτα της διαβολικής αίρεσης
στο Φάλουν Γκονγκ, αποτελεί ένα συστατικό της καταστολής προς αυτό, μια πρόφαση
για αυτή τη δίωξη και ταυτόχρονα είναι και μια δυσφήμιση, μια ώθηση προς το μίσος,
μια περιθωριοποίηση και «απανθρώπιση» του Φάλουν Γκονγκ. Αλλά αυτή η ετικέτα
δεν εξηγεί το λόγο της δίωξης. Η ετικέτα της «διαβολικής αίρεσης» είναι ένα εργαλείο
που κατασκευάστηκε, για να βοηθήσει στην καταστολή, δεν είναι όμως η αιτία. Η αιτία
βρίσκεται αλλού.
Για να επιβληθεί ο κομφορμισμός, τα συστήματα κινέζικων ασκήσεων ή αλλιώς
τσιγκόνγκ σε όλες τις εκδοχές τους, απαγορεύθηκαν το 1949, όταν το Κινεζικό
Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε την εξουσία. Από τη δεκαετία του ’90 το περιβάλλον έγινε
λιγότερο καταπιεστικό για όλες τις μορφές του τσιγκόνγκ, συμπεριλαμβανομένου και του
Φάλουν Γκονγκ.
Το Φάλουν Γκονγκ περιλαμβάνει στοιχεία Κομφουκιανισμού, Βουδισμού και
Ταοϊσμού. Πρακτικά, διδάσκει μεθόδους διαλογισμού μέσα από ασκήσεις που ως στόχο
έχουν να καλυτερεύσουν την υγεία, καθώς και την φυσική και πνευματική κατάσταση. Το
κίνημα δεν έχει πολιτική βλέψη. Οι υποστηρικτές του προσπαθούν μόνο να προωθήσουν
την αλήθεια, την καλοσύνη και την ανεκτικότητα ανάμεσα στις διάφορες φυλές,
28 «Το Φάλουν Γκονγκ και η κινεζική πολιτική του Καναδά» [Falun Gong and Canada’s China policy].
Ντέιβιντ Όουνμπαι (David Ownby), τομ. 56, International Journal, Καναδικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Άνοιξη
2001
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εθνικότητες και κουλτούρες. Η βία για αυτούς είναι ανάθεμα. Ο Λι καταχώρησε το κίνημά
του στον Κυβερνητικό Οργανισμό Έρευνας για το τσιγκόνγκ. Όταν το κίνημα άρχισε
να συναντά την επίσημη δυσχέρεια, λίγο πριν απαγορευθεί, στις αρχές του ’98, ο Λι
μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το Φάλουν Γκονγκ συνέχισε να διαδίδεται. Η
κυβέρνηση του Τζιάνγκ εκτίμησε ότι το 1999 υπήρχαν 70 εκατομμύρια υποστηρικτές. Τον
ίδιο χρόνο τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος υπολογίζονταν στα 60 εκατομμύρια.
Πριν το Φάλουν Γκονγκ απαγορευτεί στις αρχές του Ιουλίου του 1999, οι υποστηρικτές
του μαζεύονταν κανονικά σε όλη την Κίνα, για να κάνουν ασκήσεις. Μόνο στο Πεκίνο
υπήρχαν 2.000 χώροι εξάσκησης.
Τον Απρίλιο του 1999 το Κομμουνιστικό Κόμμα, δημοσίευσε στο περιοδικό
«Επιστήμη και Τεχνολογία για Νέους», (Science and Technology for Youth), ένα άρθρο
που αποκαλούσε το Φάλουν Γκονγκ δεισιδαιμονία και κίνδυνο για την υγεία, γιατί ίσως οι
υποστηρικτές του αρνούνταν να δεχτούν τις συμβατικές ιατρικές θεραπείες για σοβαρές
ασθένειες. Πολλοί υποστηρικτές του Φάλουν Γκονγκ διαμαρτυρήθηκαν για το περιεχόμενο
του άρθρου έξω από το γραφείο του εκδότη του περιοδικού στο Τιεντζίνγκ. Ακολούθησαν
συλλήψεις και επιθέσεις από την αστυνομία. Στις 25 Απριλίου 1999, 10.000-15.000
ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ συγκεντρώθηκαν από την αυγή έως αργά τη νύχτα,
για να διαμαρτυρηθούν για αυτές τις συλλήψεις στο Γραφείο Εφέσεων του Πεκίνου,
μπροστά από την έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος, δίπλα στην Απαγορευμένη Πόλη
του Πεκίνου. Η συγκέντρωση ήταν σιωπηλή, χωρίς πανό.29 Ο Τζιάνγκ θορυβήθηκε από
την παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων. Απ’ τη δική του οπτική γωνία, η ιδεολογική
υπεροχή του Κομμουνιστικού Κόμματος διέτρεχε κίνδυνο.

20. Μια πολιτική δίωξης
Εάν οι αφαιρέσεις των οργάνων από τους ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ είναι
τόσο διαδεδομένες σε όλη την Κίνα, τότε είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι πίσω από
αυτήν την πράξη κρύβεται μια κυβερνητική πολιτική εντολή. Όμως, η μυστικότητα της
διαμόρφωσης των κυβερνητικών εντολών στην Κίνα, μας εμποδίζει να γνωρίζουμε, αν
μια τέτοιου είδους πολιτική όντως υφίσταται.
Εν τούτοις, είμαστε βέβαιοι ότι η δίωξη του Φάλουν Γκονγκ είναι επίσημη
κυβερνητική πολιτική. Υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές δηλώσεις της κινεζικής
κυβέρνησης και του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, συνημμένες σε παράρτημα σε
αυτή την αναφορά, που απαιτούν τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ, συμπεριλαμβανομένης
και της φυσικής δίωξης. Η κινεζική κυβέρνηση εγκαθίδρυσε ένα γραφείο που έχει ως
στόχο την καταστολή του Φάλουν Γκονγκ. Αυτό το γραφείο έχει παραρτήματα σε όλη
την Κίνα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τη δέκατη ημέρα του έκτου μήνα του 1999 και
γι’ αυτό ονομάστηκε «γραφείο 6-10». Το γραφείο 6-10 έχει αντιπροσώπους σε κάθε
επαρχία, νομό, πόλη, πανεπιστήμιο, κυβερνητικό τμήμα και κυβερνητική εταιρία στην
Κίνα.

29 Danny Schechter, Falun Gong’s Challenge to China, Akashic Books, 2000, σελίδες 44 – 46.
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Σύμφωνα με τον Λι Μπαϊγκέν, τότε βοηθό διευθυντή του Δημοτικού Γραφείου
Σχεδιασμού του Πεκίνου, που συμμετείχε στην συνάντηση το 1999, οι τρεις άντρες που
ήταν επικεφαλής του Γραφείου 6-10, κάλεσαν 3.000 υπαλλήλους στη Μεγάλη Αίθουσα
του Λαού στην πρωτεύουσα, για να συζητήσουν για την καμπάνια ενάντια στο Φάλουν
Γκονγκ, η οποία τότε δεν πήγαινε καλά. Συνέχιζαν να υπάρχουν διαμαρτυρίες στην
πλατεία Τιενανμέν. Ο αρχηγός του Γραφείου 6-10, Λι Λαντσίνγκ, ανακοίνωσε προφορικά
την καινούρια πολιτική της κυβέρνησης ενάντια στο κίνημα: «να δυσφημιστεί η υπόληψή
τους, να οδηγηθούν σε οικονομική πτώχευση, να καταστραφούν φυσικά». Φαίνεται ότι
μετά από αυτήν τη συνάντηση, οι θάνατοι των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ που
βρίσκονταν στα χέρια της αστυνομίας άρχισαν να καταγράφονται ως αυτοκτονίες.

21. Παρότρυνση στο μίσος
Το Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα έχει κατακρεουργηθεί, τόσο στα λόγια, όσο και στην
πράξη. Οι πολιτικές εντολές συνδυάζονται με κίνητρα που δίνουν στον πληθυσμό, έτσι
ώστε να δικαιολογήσει την πολιτική των διώξεων, να στρατολογήσει συμμετέχοντες,
αλλά και να προλάβουν κάθε αντίθεση. Αυτού του είδους το λεξιλόγιο που απευθύνεται
ενάντια σε μια ιδιαίτερη ομάδα έγινε τόσο ο προάγγελος, όσο και το σημείο αναφοράς
της μαζικής καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενάντια σε αυτή την ομάδα.
Σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία, η κινεζική κυβέρνηση υιοθέτησε τρεις
στρατηγικές, για να συντρίψει το Φάλουν Γκονγκ: βία ενάντια στους ασκούμενους που
αρνούνται να δηλώσουν μετάνοια για τα πιστεύω τους, «πλύση εγκεφάλου», ώστε να
αναγκάσουν όλους τους γνωστούς ασκούμενους να εγκαταλείψουν το Φάλουν Γκονγκ
και να το αρνηθούν και μια ικανοποιητική προπαγάνδα μέσω των ΜΜΕ, έτσι ώστε να
στρέψουν την κοινή γνώμη ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ.30
Οι τοπικές αρχές διατάχθηκαν να υλοποιήσουν τις εντολές από το Πεκίνο και
να καταστείλουν το Φάλουν Γκονγκ. Αυτή η υλοποίηση σήμαινε, εν μέρει, τη χρήση
ενορχηστρωμένων επεισοδίων, για να αποδείξουν στον κινεζικό λαό ότι οι ασκούμενοι
του Φάλουν Γκονγκ διέπραξαν αυτοκτονίες μέσω της αυτοθυσίας, σκότωσαν και
ακρωτηρίασαν μέλη της οικογένειάς τους και αρνήθηκαν ιατρική βοήθεια. Με τον καιρό,
είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα και πολλοί, αν όχι το μεγαλύτερο μέρος, από τους
Κινέζους δέχτηκαν την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος σχετικά με το Φάλουν
Γκονγκ. Το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο ενέκρινε νόμους με σκοπό να νομιμοποιήσει μια μεγάλη
λίστα με παράνομες πράξεις που το Φάλουν Γκονγκ διέπραξε ενάντια στα μέλη του. Αυτή
η παρότρυνση στο μίσος είναι πολύ έντονη στην Κίνα, αλλά υπάρχει και σε όλο τον
κόσμο. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι, σε οποιαδήποτε μεριά του κόσμου και αν στέλνονται
ασχολούνται με αυτήν την παρότρυνση σαν να είναι επαγγελματικό τους καθήκον. Στο
Έντμοντον, Αλμπέρτα του Καναδά αυτή η συμπεριφορά οδήγησε την αστυνομία στο να
κάνει αναφορά σε δύο Κινέζους αξιωματούχους του Κάλγκαρι για διεθνή προώθηση του
μίσους ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ. Η αναφορά της αστυνομίας είναι συνημμένη σε αυτή
την αναφορά.31

30 http://web.amnesty.org/library/Index/engASA170282001
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Η παρότρυνση στο μίσος δεν είναι αρκετά ικανή να υποδείξει τη μορφή που
παίρνει η δίωξη, αλλά προωθεί βιαιοπραγίες και καταχρήσεις του χειρότερου είδους. Θα
ήταν δύσκολο να φανταστούμε ότι οι ισχυρισμοί με βάση τους οποίους ερευνάμε είναι
αληθινοί, εάν έλειπε η συγκεκριμένη προπαγάνδα. Όταν υπάρχει αυτού του είδους η
παρότρυνση, το γεγονός ότι ο κόσμος μπορεί να φέρεται με αυτόν τον άσχημο τρόπο
στο Φάλουν Γκονγκ –παίρνοντας τα όργανά τους, σκοτώνοντάς τους– παύει να είναι
αδικαιολόγητο.

22. Φυσική δίωξη
Η εντολή του πρώην προέδρου Τζιάνγκ στο Γραφείο 6-1032 ήταν να ξεριζωθεί
το Φάλουν Γκονγκ.33 Ένα παράρτημα έχει τις λεπτομέρειες αυτής της προσπάθειας για
ξερίζωμα μέσω της καταστολής. Η πρόσφατη αναφορά του Ειδικού Εισηγητή του Ο.Η.Ε.
για τα Βασανιστήρια34 ανέφερε ότι: «Από το 2000, ο Ειδικός Εισηγητής και οι προκάτοχοί
του ανέφεραν στην Κυβέρνηση της Κίνας 314 περιπτώσεις υποτιθέμενων βασανιστηρίων.
Αυτές οι περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 1160 άτομα» και «εκτός από
αυτόν τον αριθμό, πρέπει να σημειωθεί ότι μια περίπτωση που εστάλη το 2003 (E/
CN.4/2003/68/Add.1 παρ. 301) εξέθετε με λεπτομέρειες περιπτώσεις καταχρήσεων και
βασανιστηρίων ενάντια σε χιλιάδες υποστηρικτές του Φάλουν Γκονγκ».
Επίσης, η αναφορά δείχνει ότι το 66% των θυμάτων των υποτιθέμενων
βασανιστηρίων ήταν υποστηρικτές του Φάλουν Γκονγκ, ενώ τα υπόλοιπα θύματα ήταν
Ουϊγούροι (11%), ιερόδουλες (8%), Θιβετιανοί (6%), υπερασπιστές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (5%), πολιτικοί αποστάτες (2%), και άλλοι (ασθενείς του «AIDS» και
θρησκευτικές ομάδες) 2%.
Δύο καλοκαίρια μετά (στις 5 Αυγούστου 2001)35 σε μια ανταπόκριση της
«Washington Post» από το Πεκίνο βγήκε στο φως η σοβαρότητα των χρησιμοποιούμενων
μεθόδων από το Γραφείο 6-10 και από τους πράκτορές του ενάντια στους ασκούμενους
του Φάλουν Γκονγκ:
«Σε έναν αστυνομικό σταθμό του δυτικού Πεκίνου, ο Οουγιάνγκ απογυμνώθηκε
και ανακρίθηκε για πέντε ώρες. “Εάν απαντούσα με λάθος τρόπο, δηλαδή, αν δεν έλεγα
‘ναι’, με χτυπούσαν με ηλεκτρικά ρόπαλα” είπε. Μετά μεταφέρθηκε σε ένα στρατόπεδο
καταναγκαστικής εργασίας σε ένα δυτικό προάστιο του Πεκίνου. Εκεί, οι φρουροί
31 Παρά την αναφορά της αστυνομίας, η Γενική Εισαγγελία αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη.
32 Παράρτημα 6 (7 Ιουνίου 1999), «Ο λόγος του συντρόφου Jiang Zemin στη σύσκεψη του Πολιτικού Γραφείου
του Κ.Κ.Κ. σχετικά με την επιτάχυνση της επίλησης του πτοβλήματος του ‘FALUN GONG’
33 H. CON. RES. 188, CONCURRENT RESOLUTION, U.S http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c107:hc188:
34 Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Αναφορά του Ειδικού Εισηγητή για τα Βασανιστήρια και
για άλλες σκληρές, απάνθρωπες και εξευτελιστικές συμπεριφορές και τιμωρίες, Manfred Nowak, σχετικά με την
αποστολή του στην Κίνα από τις 20Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2005, (E/CN.4/2006/6/Add.6), 10 Μαρτίου
2006. (http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/62chr/ecn4-2006-6-Add6.doc)
35 Washington Post Foreign Service, «Ο βασανισμός συνθλίβει το Falun Gong: Το συστηματικό ξερίζωμα της
Ομάδας στην Κίνα, [Torture is Breaking Falun Gong: Chen Systematically Eradicating Group]” – John Pomfret e
Philip P. Pan, 5 Αυγούστου 2001 (http://www.washingtonpost.com/ac2/wpdyp?pagename=article&node=&contentId
=A33055-2001Aug4)
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τον διέταξαν να μείνει όρθιος με το πρόσωπο προς τον τοίχο. Εάν έκανε μια κίνηση,
τον χτυπούσαν με το ηλεκτρικό ρόπαλο. Εάν έπεφτε εξαιτίας της κούρασης, πάλι τον
χτυπούσαν…»
«(Αργότερα), τον μετέφεραν μπροστά σε μια ομάδα από ασκούμενους του Φάλουν
Γκονγκ και αυτός έπρεπε να αρνηθεί την ομάδα, ακόμα μια φορά, ενώ ταυτόχρονα τον
βιντεοσκοπούσαν. Ο Οουγιάνγκ άφησε τη φυλακή και στάλθηκε σε ένα τμήμα πλύσης
εγκεφάλου. Αφού πέρασε 20 μέρες ακούγοντας κατηγορίες για το Φάλουν Γκογνκ, 16
ώρες ημερησίως, “αποφοίτησε”. “Η πίεση πάνω μου ήταν και είναι απίστευτη”, είπε.
“Μέσα στα προηγούμενα δύο χρόνια, είδα τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να κάνει
ένας άνθρωπος! Είμαστε πράγματι τα χειρότερα κτήνη επάνω στη γη”».
Ο Όουνμπαϊ σημείωσε ότι οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα
«καταδίκασαν ομόφωνα τη βάναυση εκστρατεία της Κίνας ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ
και πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένης και της καναδικής,
εξέφρασαν την ανησυχία τους». Ανέφερε την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας του 2000,
όπου σημειώνεται ότι από τότε που άρχισε η δίωξη τον Ιούλιο του 1999, 77 ασκούμενοι
του Φάλουν Γκονγκ «πέθαναν στην επιτήρηση ή λίγο μετά την απελευθέρωσή τους κάτω
από ύποπτες συνθήκες».

23. Μαζικές συλλήψεις
Οι μαζικές συλλήψεις ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ είναι μια μορφή δίωξης
που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, γιατί μπορεί να συνδέεται με τις αφαιρέσεις οργάνων.
Οποιοδήποτε άτομο από το οποίο αφαιρούνται τα όργανα, πρέπει πρώτα να έχει
καταδικαστεί.
Η δίωξη του Φάλουν Γκονγκ από το καλοκαίρι του 1999 συμπεριλαμβάνει και την
αποστολή χιλιάδων από τα μέλη του στις φυλακές και στα στρατόπεδα εργασίας. Για
παράδειγμα, η αναφορά του Τμήματος του Αμερικανικού Κράτους σχετικά με την Κίνα35
που εξεδόθη το 2005, δείχνει ότι η αστυνομία έχει εκατοντάδες κέντρα κράτησης, εκ των
οποίων 340 είναι αναμόρφωσης μέσω της εργασίας και έχουν χωρητικότητα 300.000
ατόμων. Η αναφορά, επίσης, δείχνει ότι ο αριθμός των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ
που πέθαναν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους υπολογίζεται ανάμεσα σε μερικές
εκατοντάδες και μερικές χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες από τους ασκούμενους του
Φάλουν Γκονγκ ταξίδεψαν στο Πεκίνο, για να διαμαρτυρηθούν και για να αναρτήσουν
τα πανό τους, ζητώντας τη νομιμοποίηση της ομάδας. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαιναν εκεί
σχεδόν καθημερινά. Η συγγραφέας Τζέννιφερ Τζενγκ, που κάποτε ήταν κάτοικος του
Πεκίνου και τώρα ζει στην Αυστραλία, μας ενημέρωσε ότι από το τέλος του Απριλίου του
2001 πραγματοποιήθηκαν περίπου 830.000 συλλήψεις ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ
στο Πεκίνο. Δεν είναι διαθέσιμες οι στατιστικές των ασκουμένων που συνελήφθησαν,
αλλά αρνήθηκαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους. Από τις συνεντεύξεις μας με
ασκούμενους που απελευθερώθηκαν, ξέρουμε ότι ο αριθμός αυτών που δεν έχουν δώσει
τα στοιχεία τους είναι υψηλός.
36 U.S. Department of State 2005 Country Reports on Human Rights Practices – China, March 8, 2006.
(http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61605.htm)
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Ο υψηλός αριθμός των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ που κρατούνται
αυθαίρετα σε μυστικά και αδιευκρίνιστα κέντρα δεν αποδεικνύει από μόνος του αυτές
τις κατηγορίες. Αλλά το αντίθετο, δηλαδή, η απουσία όλων αυτών των κρατουμένων,
θα κατέρριπτε όλους τους ισχυρισμούς. Ένας υπερβολικά υψηλός αριθμός ανθρώπων
που είναι υποκείμενα των ιδιοτροπιών και της εξουσίας του κράτους, χωρίς να έχουν το
δικαίωμα να ανατρέξουν σε κάποια μορφή προστασίας των δικαιωμάτων τους, αποτελεί
μια πιθανή πηγή αφαίρεσης οργάνων από άτομα που δεν είναι εθελοντές.

24. Θάνατοι
Στις 22 Δεκεμβρίου 2006, αναγνωρίστηκαν 3006 ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ,
που ήταν νεκροί λόγω της δίωξης. Αυτά τα θύματα μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι
ομάδες.
Μια ομάδα είναι τα θύματα που πέθαναν εξαιτίας του άγχους από τις συνεχείς
παρενοχλήσεις και απειλές των αρχών. Μια δεύτερη ομάδα είναι αυτοί που υπέστησαν
κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησης και έπειτα απελευθερώθηκαν ζωντανοί,
αλλά στη συνέχεια πέθαναν εξαιτίας της βίας που είχαν δεχθεί. Η τρίτη ομάδα είναι
νεκρά θύματα εξαιτίας των βασανισμών κατά τη διάρκεια της κράτησης και των οποίων
τα κορμιά παραδόθηκαν από τις αρχές στις οικογένειες για αποτέφρωση. Η τέταρτη
ομάδα είναι θύματα που πέθαναν εξαιτίας των βασανισμών και αποτεφρώθηκαν κατά
τη διάρκεια της κράτησης, αλλά οι οικογένειές τους μπόρεσαν να δουν το σώμα τους
στο μεσοδιάστημα του θανάτου και της αποτέφρωσης. Η πέμπτη ομάδα είναι τα θύματα
που πέθαναν και αποτεφρώθηκαν, χωρίς η οικογένειά τους να δει το σώμα τους. Η έκτη
ομάδα είναι τα θύματα που πέθαναν κατά τη διάρκεια της κράτησης, αλλά δεν έχουμε
αρκετές πληροφορίες, ώστε να γνωρίζουμε, αν οι οικογένειές τους τα είχαν δει πριν την
αποτέφρωση.
Το μεγαλύτερο μέρος των θυμάτων, απ’ όσο γνωρίζουμε, που μπορεί να τους
αφαιρέθηκαν τα όργανα, είναι εκείνα των οποίων οι οικογένειες δεν πληροφορήθηκαν
το θάνατο. Η έλλειψη ειδοποίησης μπορεί να έχει δύο αιτίες. Η πρώτη είναι ότι το θύμα
ίσως αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του. Η άλλη είναι ότι οι αρχές, αν και γνώριζαν την
ταυτότητά τους αρνήθηκαν να κοινοποιήσουν στις οικογένειές τους το θάνατό τους.
Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και η πέμπτη και η έκτη ομάδα
των αναγνωρισμένων νεκρών δεν ήταν θύματα αφαίρεσης οργάνων. Σε αυτή την ομάδα
ανήκουν περίπου 300 άτομα. Η πέμπτη ομάδα είναι ιδιαιτέρως ύποπτη. Τα ονόματα των
νεκρών από την ομάδα αυτή βρίσκονται σε παράρτημα στην παρούσα αναφορά.
Ο τεράστιος αριθμός από ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ που δολοφονήθηκαν
από τις αρχές με βασανισμούς ενισχύει τις καταγγελίες, τις οποίες ερευνούμε. Εάν η
ζωή ενός ασκουμένου του Φάλουν Γκονγκ δεν αξίζει πολύ, δεν υπάρχει λόγος να μην
προκληθεί ο θάνατός του. Η κινεζική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να δολοφονήσει
ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ βασανίζοντάς τους και δεν είναι δύσκολο να πιστέψει
κάποιος ότι θα έκανε το ίδιο με την αφαίρεση οργάνων.
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25. Οι μη αναγνωρισμένοι
Οι φυλακίσεις των ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ, αν και, κατά κάποιο τρόπο,
πρόκειται μόνο για τη συνηθισμένη κινεζική κατασταλτική πολιτική, στην οποία το
Φάλουν Γκονγκ είναι ο άτυχος στόχος, παρουσιάζει ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό. Οι
ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ που από κάθε μεριά της χώρας πήγαν στην πλατεία
Τιενανμέν στο Πεκίνο, για να κάνουν μια ειρηνική έκκληση και διαμαρτυρία, συστηματικά
συνελήφθησαν. Εκείνοι που αποκάλυψαν την ταυτότητά τους σε αυτόν που τους
συνέλαβε, στάλθηκαν πίσω στον τόπο τους. Οι οικογένειές τους ενεπλάκησαν, δέχτηκαν
πιέσεις και υποχρεώθηκαν να συμμετέχουν στην προσπάθεια να αναγκάσουν τους
ασκούμενους να αρνηθούν το Φάλουν Γκονγκ. Τα αφεντικά τους, οι συνάδελφοί τους,
οι διευθυντές των τοπικών κυβερνήσεων θεωρήθηκαν υπεύθυνοι και άξιοι τιμωρίας
για το γεγονός ότι αυτά τα άτομα πήγαν στο Πεκίνο, για να διαμαρτυρηθούν. Με
σκοπό να προστατεύσουν τις οικογένειές τους και να αποφύγουν την εχθρότητα των
συμπατριωτών τους, πολλοί κρατούμενοι αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία τους. Κατ’
επέκταση, υπήρχαν πολλοί κρατούμενοι για τους οποίους οι αρχές δεν γνώριζαν τα
στοιχεία τους, και από την άλλη, κανείς από αυτούς που τους γνώριζε δεν ήξερε πού
βρίσκονται. Αν και η άρνησή τους να δώσουν τα στοιχεία τους είχε σκοπό προστατευτικό,
το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Είναι πιο εύκολο να θυσιάσεις ένα άτομο του
οποίου η οικογένεια δεν γνωρίζει πού βρίσκεται, παρά ένα άτομο που οι συγγενείς του
ξέρουν ακριβώς πού είναι. Αυτή είναι μια ομάδα ανθρώπων υπερβολικά ανυπεράσπιστων,
ακόμα και για τα κινεζικά δεδομένα. Αυτοί που αρνούνταν να δώσουν τα στοιχεία τους
αντιμετωπίστηκαν πολύ άσχημα. Επίσης, μεταφέρονταν συχνά από τη μια φυλακή στην
άλλη, χωρίς να τους δίνεται καμία εξήγηση.
Ήταν αυτά τα άτομα που αργότερα έγιναν πηγή οργάνων προς αφαίρεση;
Βέβαια, μόνο η ύπαρξη αυτών των ανθρώπων δεν αποδεικνύει τίποτα. Αλλά, αν αυτές
οι καταγγελίες είναι αληθινές, δίνει μια εξήγηση σχετικά με την πηγή οργάνων προς
αφαίρεση. Τα μέλη αυτής της ομάδας ανθρώπων θα μπορούσαν απλά να εξαφανιστούν,
χωρίς κανένας, εκτός από το σωφρονιστικό σύστημα, να είναι γνώστης της εξαφάνισης
αυτής.
Για τους γράφοντες, οι έρευνες που μας οδήγησαν σε αυτή την αναφορά,
είχαν στιγμές απογοητευτικές. Μία από αυτές τις στιγμές ήταν η ανακάλυψη αυτής
της πολυάριθμης ομάδας ανθρώπων, που δεν ήταν αναγνωρισμένοι στα στρατόπεδα
εργασίας, τις φυλακές και τα κέντρα αναμόρφωσης.
Ένας μετά τον άλλον οι ασκούμενοι, από αυτούς που στο τέλος αφέθηκαν
ελεύθεροι, μας μίλησαν για αυτά τα άτομα. Κάποιες από τις δηλώσεις τους είναι
συνημμένες σε παράρτημα. Αυτό που μας είπαν είναι ότι αυτοί προσωπικά συνάντησαν
τους μη αναγνωρισμένους στη φυλακή και ότι ο αριθμός αυτών είναι σημαντικός.
Συναντήσαμε πολλούς ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ που αφέθηκαν ελεύθεροι από τα
κινέζικα κέντρα κράτησης, αλλά παρά τον μεγάλο αριθμό, δε βρήκαμε ακόμα ούτε έναν
που να είχε αρνηθεί να δώσει τα στοιχεία του από την αρχή ως το τέλος της κράτησής
του και μετά να απελευθερώθηκε. Τι συνέβη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους; Πού
βρίσκονται;
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Το πρόβλημα της αύξησης των εξαφανίσεων είναι ξεχωριστό από το πρόβλημα των
μη αναγνωρισμένων, γιατί στην περίπτωση των εξαφανίσεων οι οικογένειες ξέρουν ότι το
κράτος εμπλέκεται. Για τους μη αναγνωρισμένους, το μόνο που γνωρίζουν οι συγγενείς
τους είναι ότι έχουν χάσει τα ίχνη τους. Για τα θύματα των εξαφανίσεων οι οικογένειες ή
οι μάρτυρες ξέρουν κάτι περισσότερο. Ξέρουν ότι το άτομο για μια συγκεκριμένη περίοδο
ήταν υπό κρατική κράτηση. Το κράτος όμως, αρνείται να παραδεχτεί ότι το άτομο ήταν
φυλακισμένο ή διαγράφει κάθε στοιχείο που δείχνει πού βρίσκεται.37
Κάποιοι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ έχουν εξαφανιστεί ή έχουν απαχτεί από τις
αρχές. Παρόλα αυτά, οι μοναδικές περιπτώσεις εξαφάνισης που γνωρίζουμε, είναι ατόμων
που, μετά την απελευθέρωσή τους, μίλησαν για την απαγωγή τους. Εμείς ξέρουμε ότι
αυτά τα θύματα εξαφανίστηκαν μετά από αυτό το γεγονός και μετά ξαναεμφανίστηκαν.
Ίσως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν εμφανίστηκαν ποτέ ξανά.
Σε ότι αφορά τους μη αναγνωρισμένους, εφόσον οι συγγενείς τους ξέρουν μόνο
ότι έχασαν κάθε επαφή μαζί τους, δεν ζητούν απαραίτητα από το κράτος να μάθουν, αν
αυτοί είναι κρατούμενοι. Από τη στιγμή που ένα άτομο εξαφανισμένο μπορεί να υποστεί
πολύ άσχημες κατασταλτικές πρακτικές, η οικογένεια αποφεύγει να ζητά τη βοήθεια
του κράτους. Παρόλα αυτά, κάποιοι δοκίμασαν να ζητήσουν τη βοήθεια της κινεζικής
κυβέρνησης, ώστε να βρουν κάποιον εξαφανισμένο ασκούμενο του Φάλουν Γκονγκ.
Ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν σε παράρτημα.

26. Ανάλυση του αίματος και εξέταση των οργάνων
Οι φυλακισμένοι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ υπόκεινται σε τακτικές αναλύσεις
αίματος και εξετάσεις των οργάνων τους. Άλλοι κρατούμενοι, που δεν είναι ασκούμενοι
και κάθονται δίπλα-δίπλα με αυτούς δεν εξετάζονται. Αυτές οι αναλύσεις διεξάγονται στα
στρατόπεδα εργασίας, στις φυλακές και στα κέντρα αναμόρφωσης. Συνεντεύξεις και
μαρτυρίες για τις συστηματικές αναλύσεις αίματος και εξετάσεις των οργάνων σε μέλη
του Φάλουν Γκονγκ βρίσκονται σε παράρτημα στην παρούσα αναφορά.
Στους ίδιους τους ασκούμενους δεν αποκαλύπτεται ο λόγος αυτών των εξετάσεων.
Δεν είναι πιθανό όλες αυτές οι εξετάσεις να έχουν ιατρικό σκοπό. Από τη μια πλευρά, δεν
είναι απαραίτητο να κάνεις αιματολογικές αναλύσεις και εξετάσεις οργάνων μόνο και μόνο
για λόγους πρόληψης. Από την άλλη πλευρά, η υγεία των κρατουμένων ασκουμένων
του Φάλουν Γκονγκ δεν είναι σεβαστή με πολλούς τρόπους. Δεν είναι λογικό οι αρχές
να κάνουν όλες αυτές τις εξετάσεις, για να διατηρήσουν την υγεία των κρατουμένων
ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ.
Οι εξετάσεις αίματος είναι απαραίτητες για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Οι δότες
πρέπει να είναι συμβατοί με τους λήπτες, έτσι ώστε τα αντισώματα να μην αντιδράσουν
με τη λήψη του οργάνου.

37 Διεθνής Συνθήκη για την Προστασία όλων των Ατόμων που είναι θύματα Καταναγκαστικών εξαφανίσεων,
άρθρο 2
33

BLOODY HARVEST – ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Το γεγονός των αιματολογικών εξετάσεων δεν αποδεικνύει την αφαίρεση οργάνων
από ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ. Αλλά, αν δεν υπήρχαν αυτές οι εξετάσεις, οι
καταγγελίες θα ήταν αντιφατικές. Οι διαδεδομένες αιματολογικές εξετάσεις αποκλείουν
τις πιθανότητες κατάρριψης των ισχυρισμών.

27. Πηγές των προηγούμενων μεταμοσχεύσεων
Ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων οργάνων στην Κίνα είναι πολύ υψηλός, μέχρι
20.000 το 2005 σύμφωνα με την «China Daily». Η Κίνα βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε
όλο τον κόσμο σε επεμβάσεις μεταμόσχευσης και είναι πίσω μόνο από τις Η.Π.Α..
Η μεγάλη ποσότητα συνδέεται με τους σύντομους χρόνους αναμονής και αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δοτών που είναι διαθέσιμοι κάθε
στιγμή. Από ποιους αποτελείται αυτή η μεγάλη ομάδα δοτών και πού βρίσκονται όλοι
αυτοί;
Υπάρχουν πολύ περισσότερες μεταμοσχεύσεις παρά πηγές που μπορούν να
προσδιοριστούν. Γνωρίζουμε ότι κάποια από τα όργανα προέρχονται από θανατοποινίτες
που εκτελούνται. Είναι αληθινά λίγες οι περιπτώσεις που τα μοσχεύματα προέρχονται
από συγγενείς εθελοντές ή από κλινικά νεκρούς. Αλλά, παρόλα αυτά, υπάρχει ένα
τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις γνωστές πηγές και στον αριθμό των μεταμοσχεύσεων. Ο
αριθμός των θανατοποινιτών και των εθελοντών ούτε καν προσεγγίζει τον αριθμό των
επεμβάσεων μεταμόσχευσης.
Ο αριθμός των θανατοποινιτών δεν είναι δημοσιοποιημένος. Εμείς βασιζόμαστε
σε στοιχεία που προμηθευτήκαμε από τη Διεθνή Αμνηστία, της οποίας οι πηγές είναι τα
δημόσια κινεζικά αρχεία. Αυτοί οι αριθμοί είναι υψηλοί, αλλά δεν πλησιάζουν το σύνολο
των μεταμοσχεύσεων.
Τουλάχιστον το 98% των μεταμοσχεύσεων οργάνων που πραγματοποιούνται
στην Κίνα προέρχεται από πηγές διαφορετικές από την οικογένεια.9 Για παράδειγμα,
για τα νεφρά μόνο 227 από τις 40.393 μεταμοσχεύσεις -περίπου του 0,6%- που
πραγματοποιήθηκαν στην Κίνα από το 1971 έως το 2001 είχαν δότες συγγενείς
εθελοντές.38
Η κινεζική κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί όργανα από θανατοποινίτες
μόνο το 2005,39,40 παρόλα αυτά η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν για πολλά χρόνια. Το
καθεστώς δεν είχε θέσει εμπόδια στην εμπορία οργάνων των «εχθρών του κράτους».
38 http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html China Pharmacy Net,2002-12-05
Αρχειοθετημένη σελίδα:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html
39 “China to ‘tidy up’ trade in executed prisoners’ organs],” The Times, 3 dicembre 2005
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,25689-1901558,00.html
40 «Το Πεκίνο θεσμοθετεί ένα νέο νόμο σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων από θανατοποινίτες»
http://caijing.hexun.com/english/detail.aspx?issue=147&sl=2488&id=1430379 Caijing Magazine/Issue:147  28
Νοέμβριος 2005
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Σύμφωνα με τους πίνακες που βρίσκονται στις αναφορές της Διεθνούς Αμνηστίας41
σε σχέση με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για την Κίνα, ο μέσος αριθμός
θανατοποινιτών, οι οποίοι εκτελέστηκαν ανάμεσα στο 1995 και στο 1999 ήταν 1680 το
χρόνο. Ο μέσος όρος ανάμεσα στο 2000 και στο 2005 ήταν 1616 το χρόνο. Τα νούμερα
έχουν διατηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ο μέσος όρος πριν και μετά τη δίωξη του
Φάλουν Γκονγκ έχει μείνει ο ίδιος. Οι εκτελέσεις των θανατοποινιτών δεν μπορούν να
εξηγήσουν την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην Κίνα από τότε που ξεκίνησε η δίωξη
του Φάλουν Γκονγκ.
Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα αρχεία, πριν από το 1999 στην Κίνα έγιναν
περίπου 30.000 μεταμοσχεύσεις42 και περίπου 18.50043,42 στα έξι χρόνια ανάμεσα
στο 1994 και 1999. Ο καθηγητής Μπινγκγί Σι, αναπληρωτής πρόεδρος του Κινεζικού
Οργανισμού για τις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων, υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκαν
περίπου 90.00044 συνολικά μεταμοσχεύσεις μέχρι το 2005, με περίπου 60.000 περιπτώσεις
στα έξι χρόνια από το 2000 έως το 2005, από όταν, δηλαδή άρχισε η δίωξη του Φάλουν
Γκονγκ.
Οι άλλες γνωστές πηγές οργάνων, δηλαδή από εθελοντές συγγενείς και από
κλινικά νεκρούς, συνεχίζουν να είναι πολύ λίγες. Το 2005 οι μεταμοσχεύσεις που
έγιναν από ζωντανούς δότες αποτελούσαν μόνο το 0,5% των συνολικών επεμβάσεων
μεταμόσχευσης που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο.44 Το σύνολο των δωρεών
των κλινικά νεκρών σε όλη την Κίνα και σε όλη τη χρονική περίοδο μέχρι το Μάρτιο
του 2006 ήταν 9.45,46 Δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει κάποια αύξηση των δωρεών
από αυτές τις κατηγορίες τα προηγούμενα χρόνια. Πιθανώς, οι ίδιες προσδιορισμένες
πηγές μεταμοσχεύσεων που επέτρεψαν 18.500 επεμβάσεις από το 1994 έως το 1999,
επέτρεψαν και τον ίδιο αριθμό επεμβάσεων στα έξι χρόνια από το 2000 έως το 2005.
Αυτό σημαίνει ότι η πηγή των 41.500 μεταμοσχεύσεων που έγιναν στο διάστημα από το
2000 έως το 2005 είναι ανεξήγητη.

41 Δείκτης της ετήσιας αναφοράς της Δ.Α.: http://www.amnesty.org/ailib/aireport/index.html, από εδώ είναι δυνατό
να επιλέξουμε την αναφορά κάθε χρόνου
42 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)
Αρχειοθετημένη σελίδα:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html
http://www.people.com.cn/GB/14739/14740/21474/2766303.html (People’s Daily, 2004-09-07, from Xinhua News
Agency)
43 «Ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων νεφρού», (Asia & the Middle and Near East)1989-2000,” Medical Net (Japan),
http://www.medi-net.or.jp/tcnet/DATA/renal_a.html
44 http://www.transplantation.org.cn/html/2006-03/394.html (Health Paper Net 2006-03-02)
Αρχειοθετημένη σελίδα:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.org.cn%2Fhtml%2F200603%2F394.html+&x=32&y=11
45 «Η ΤΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΣΤΑ
ΣΤΙΓΜΑΤΑ», περίληψη, Παγκόσμιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, http://www.abstracts2view.com/wtc/
Zhonghua K Chen, Fanjun Zeng, Changsheng Ming, Junjie Ma, Jipin Jiang.Ινστιτούτο Μεταμοσχεύσεων Οργάνων,
Νοσοκομείο Tongj, Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Tongji, HUST, Wuhan, Cina
46 http://www.transplantation.org.cn/html/2006-03/400.html , (Beijing Youth Daily, 2006-03-06)
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Από πού προήλθαν τα όργανα για αυτές τις 41.500 μεταμοσχεύσεις; Οι καταγγελίες
για αφαίρεση οργάνων από ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ δίνουν μια απάντηση.
Ξανά, αυτού του είδους το χάσμα σε σχέση με τους αριθμούς, δεν αποδεικνύει ότι
οι αφαιρέσεις οργάνων από ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ έχουν όντως γίνει. Αλλά το
αντίθετο, δηλαδή μια ολοκληρωμένη εξήγηση για την πηγή όλων των μεταμοσχεύσεων
στην Κίνα, θα κατέρριπτε τους ισχυρισμούς. Εάν κάποιος μπορούσε να αποδείξει ότι κάθε
μόσχευμα προέρχεται είτε από έναν εθελοντή δότη, είτε από ένα θανατοποινίτη, τότε οι
καταγγελίες θα ήταν ψευδείς. Αλλά αυτό είναι αδύνατο να αποδειχθεί.
Οι εκτιμήσεις για τις εκτελέσεις στην Κίνα είναι συχνά πολύ πιο υψηλές από
τους αριθμούς που βασίζονται στα δημοσιοποιημένα διαθέσιμα έγγραφα. Δεν υπάρχει
κανένα επίσημο κινεζικό αρχείο σε σχέση με τις στατιστικές των εκτελέσεων και αυτό
αφήνει όλα τα περιθώρια ανοιχτά. Μια τεχνική που χρησιμοποιείται από ορισμένους
που ασχολούνται με την εκτίμηση του αριθμού των εκτελέσεων, είναι η εξέταση του
αριθμού των μεταμοσχεύσεων. Από τη στιγμή που ένας αριθμός μοσχευμάτων πηγάζει
από εκτελεσμένους θανατοποινίτες και ο αριθμός των συγγενών δοτών είναι μικρός,
μερικοί αναλυτές, αναλογιζόμενοι την αύξηση των μεταμοσχεύσεων, έχουν συμπεράνει
ότι ο αριθμός των εκτελέσεων έχει επίσης αυξηθεί. Αυτός ο συλλογισμός δεν είναι
πειστικός. Δεν είναι δυνατό να εκτιμήσεις των αριθμό των εκτελέσεων βασιζόμενος στις
μεταμοσχεύσεις, από τη στιγμή που οι εκτελέσεις αυτές δεν είναι η μόνη πηγή εύρεσης
οργάνων. Όμως, οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ είναι μια άλλη υποτιθέμενη πηγή.
Είναι αδύνατο να συμπεράνει κάποιος ότι αυτοί οι ασκούμενοι δεν αποτελούν πηγή
μοσχευμάτων, απλώς επειδή κάποιος έκανε την εικασία ότι ο αριθμός των εκτελέσεων
είναι εν μέρει αντίστοιχος με τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων.
Μπορεί να εξηγηθεί η αύξηση των μεταμοσχεύσεων με την αύξηση της
ικανότητας αφαίρεσης οργάνων από τους εκτελεσμένους θανατοποινίτες; Η αύξηση των
μεταμοσχεύσεων στην Κίνα είναι ταυτόχρονη τόσο με τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ,
όσο και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των μεταμοσχεύσεων. Αλλά η αύξηση των
επεμβάσεων μεταμόσχευσης δεν εξηγείται σε καμία περίπτωση με την ανάπτυξη
της τεχνολογίας. Η τεχνολογία για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού, για παράδειγμα, ήταν
ήδη ανεπτυγμένη στην Κίνα πριν ξεκινήσει η δίωξη του Φάλουν Γκονγκ. Ο αριθμός
μεταμοσχεύσεων νεφρού είναι μεγαλύτερος από διπλάσιος από τότε που ξεκίνησε η
δίωξη του Φάλουν Γκονγκ. Πραγματοποιήθηκαν 3.59638 μεταμοσχεύσεις νεφρού το
1998 και σχεδόν 10.000 το 2005.44
Ένας δεύτερος λόγος που οι αφαιρέσεις οργάνων από εκτελεσμένους
θανατοποινίτες δεν εξηγούν την αύξηση των μεταμοσχεύσεων οργάνων είναι η γενική
αποδιοργάνωση σε σχέση με τα συμβατά μοσχεύματα. Δεν υπάρχει ένα εθνικό δίκτυο
για την ανταλλαγή συμβατών οργάνων.47 Κάθε νοσοκομείο διαθέτει τη δική του
διαθεσιμότητα σε όργανα και τη δική του λίστα αναμονής. Οι ασθενείς πηγαίνουν από το
ένα νοσοκομείο, όπου δεν υπάρχουν έτοιμα όργανα σε άλλα νοσοκομεία, στα οποία οι
επεμβάσεις μεταμόσχευσης εκτελούνται άμεσα.48 Τα νοσοκομεία στέλνουν τους ασθενείς
σε ένα άλλο νοσοκομείο, όταν τα όργανα δεν είναι διαθέσιμα, ενώ το άλλο νοσοκομείο
έχει όργανα για τις μεταμοσχεύσεις.49 Αυτή η αναδιοργάνωση μειώνει την αποδοτική
χρήση των οργάνων.
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Ένας τρίτος λόγος που οι αφαιρέσεις οργάνων από τους εκτελεσμένους
θανατοποινίτες δεν εξηγούν την αύξηση των μεταμοσχεύσεων, είναι η εμπειρία που
υπάρχει από αλλού. Σε κανένα μέρος ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων δεν αυξήθηκε
σημαντικά, με τον ίδιο μέσο όρο από δότες, εξαιτίας μόνο της τεχνολογικής ανάπτυξης.
Οι στατιστικές του Καναδά, των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας υπάρχουν σε παράρτημα.
Η αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην Κίνα συμπίπτει με την έναρξη της
κατασταλτικής πολιτικής ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ. Αυτή η αντιστοιχία από μόνη της
δεν αποδεικνύει τις κατηγορίες. Εάν, όμως, δεν υπήρχε αυτή η αντιστοιχία, οι πιθανότητες
να αληθεύουν οι ισχυρισμοί θα ήταν πολύ μικρές.

28. Πηγές των μελλοντικών μεταμοσχεύσεων
Η χειρουργική των μεταμοσχεύσεων στην Κίνα είναι μια κερδοφόρα αγορά.
Υπήρχαν μόνο 22 κέντρα για μεταμόσχευση ήπατος50 που λειτουργούσαν στην Κίνα πριν
από το 1999 και 500 στα μέσα του Απριλίου του 2006.51 Ο αριθμός των ινστιτούτων για
μεταμόσχευση νεφρού αυξήθηκε από 10652 το 2001 σε 36853 το 2005.
Τα χρήματα από τα κέρδη διατέθηκαν για τη δημιουργία εξειδικευμένων
εγκαταστάσεων για τις μεταμοσχεύσεις. Υπάρχει το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων Ήπατος
του Τρίτου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Πεκίνου (Peking University Third Hospital Liver Transplantation Centre)54 που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2002, το Κέντρο
για τις Μεταμοσχεύσεις Οργάνου του Πεκίνου (Beijing Organ Transplantation Centre)55
που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2002, το Κέντρο για τις Μεταμοσχεύσεις Οργάνου του
Νοσοκομείου Νο309 του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Organ Transplant Centre of
the People’s Liberation Army Number 309 Hospital)56 που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2002,
το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Μεταμοσχεύσεις Οργάνων του Λαϊκού Απελευθερωτικού
Στρατού (People’s Liberation Army Organ Transplant Research Institute)57, το Κέντρο για

47 http://www.100md.com/html/DirDu/2004/11/15/63/30/56.htm , China Pharmaceutical Paper, 15-11-2004
48 Παρακαλώ δείτε την περίπτωση Ν^7 στο παράρτημα 5
49 Παρακαλώ δείτε την περίπτωση Ν^4 στο παράρτημα 14
50 http://unn.people.com.cn/GB/channel413/417/1100/1131/200010/17/1857.html
(People’s Daily Net and Union News Net, 17-10-2000). Αρχειοθετημένο σε:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://unn.people.com.cn/GB/channel413/417/1100/1131/200010/17/1857.html
51 Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Χουάνγκ Τζιεφού, http://www.transplantation.org.cn/
html/200604/467.html (Lifeweekly, 2006-04-07). : Αρχειοθετημένο σε:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.org.cn%2Fhtml%2F200604%2F467.html+&x=26&y=11
52 http://www.transplantation.org.cn/#html/2004-10/38.html (Life Weekly, 2004-10-18)
53 http://www.cq.xinhuanet.com/health/2006-04/04/content_6645317.htm (Xinhua News Agency, Chongqing
branch, 2004-04-04)
54 http://www.liver-tx.net/EN/PressEN.htm
55 http://www.bjcyh.com.cn
56 http://www.309yizhi.com/, με έδρα στο Πεκίνο
57 http://www.transorgan.com/about.asp
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τις Μεταμοσχεύσεις Οργάνου του Νοσοκομείου Τσανγκτζένγκ της Σαγκάης (Organ Transplant Centre del Shanghai Changzheng Hospital)58 που ιδρύθηκε το 2001. Το Ασιατικό
Κέντρο για τις Μεταμοσχεύσεις του Τιεντζίν (Tianjin Oriental Organ Transplant Centre)59
άρχισε να κατασκευάζεται το 2002. έχει 14 ορόφους και 2 ορόφους υπόγειους με 300
κλίνες. Είναι μια δημόσια εγκατάσταση στην πόλη Τιεντζίν. Είναι το μεγαλύτερο κέντρο
μεταμοσχεύσεων στην κεντρική Ασία. Η πραγματοποίηση όλων αυτών των υποδομών
είναι ένας δείκτης του όγκου των μεταμοσχεύσεων και δείχνει την πρόθεση της συνέχισης
των επεμβάσεων αυτών. Η δημιουργία όλων αυτών των εγκαταστάσεων μαρτυρά την
ύπαρξη ενός μακρόπνοου σχεδίου.
Επομένως, στην ουσία η πηγή των μεταμοσχεύσεων είναι κρατούμενοι. Υπάρχει
μια διαμάχη, η οποία αναφέρεται στην παρούσα αναφορά, που έχει σχέση με το κατά
πόσο όλοι αυτοί οι κρατούμενοι είναι θανατοποινίτες ή πρόκειται και για ασκούμενους
του Φάλουν Γκονγκ, οι οποίοι έχουν απλώς καταδικαστεί σε φυλάκιση ή και δεν έχουν
καταδικαστεί καθόλου. Δεν υπάρχει, όμως, καμία διαμάχη σε σχέση με το γεγονός ότι τα
μοσχεύματα προέρχονται από φυλακισμένους. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Η δημιουργία
υποδομών για τις μεταμοσχεύσεις στην Κίνα είναι μια δημόσια παραδοχή της επιθυμίας
να συνεχιστεί η αφαίρεση οργάνων από κρατούμενους για μεταμοσχεύσεις.
Όμως η κινεζική κυβέρνηση έχει πει, τόσο μέσω του νόμου, όσο και με επίσημες
δηλώσεις, ότι θα διακόψει τις αφαιρέσεις οργάνων από θανατοποινίτες που δεν έχουν
δώσει τη συγκατάθεσή τους. Αλλά, όπως έχει αποδειχθεί αλλού σε αυτήν την αναφορά,
συνεχίζει να μην υφίσταται η συγκατάθεση του θανατοποινίτη για την αφαίρεση των
οργάνων του. Η δημιουργία όλων αυτών των υποδομών δημιουργεί προβληματισμό όχι
μόνο για το ποιες ήταν οι πηγές αφαίρεσης οργάνων στο παρελθόν, αλλά και για το
ποιες πρόκειται να είναι στο μέλλον. Από πού θα προέλθουν όλα αυτά τα όργανα; Τα
μοσχεύματα από τους θανατοποινίτες πιθανώς θα εκλείψουν ή θα μειωθούν αισθητά,
εάν η Κίνα είναι ειλικρινής στην εφαρμογή του νόμου σχετικά με την υποχρέωση
συγκατάθεσης του θανατοποινίτη δότη.
Οι κινεζικές αρχές, για να κατασκευάζουν όλες αυτές τις υποδομές, πρέπει να είναι
σίγουρες ότι υπάρχει σήμερα και θα υπάρχει και στο μέλλον μια έτοιμη πηγή οργάνων, τα
οποία θα προέρχονται από άτομα που σήμερα ζουν και μετά από λίγο θα πεθάνουν. Ποιοι
είναι αυτοί οι άνθρωποι; Ένας μεγάλος αριθμός φυλακισμένων ασκουμένων του Φάλουν
Γκονγκ, θα μπορούσε να είναι μια απάντηση.

29. Σώματα με όργανα που λείπουν
Ένας σημαντικός αριθμός συγγενών ασκουμένων του Φάλουν Γκονγκ, που
πέθαναν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, ανέφεραν ότι είδαν τα κορμιά των δικών
τους με χειρουργικές τομές και κάποια μέρη του σώματος να λείπουν. Οι αρχές δεν έχουν

58 http://www2.sjtu.edu.cn/newweb/chinese/web3/school20/hospital1/01.htm
59 http://www.ootc.net/
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δώσει ακόμα κάποια εξήγηση για αυτά τα ακρωτηριασμένα σώματα.
Έχουμε
μόνο
κάποιες
περιπτώσεις
τέτοιων
ακρωτηριασμένων πτωμάτων. Δεν έχουμε, όμως, καμία
επίσημη εξήγηση για το λόγο αυτών των ακρωτηριασμών. Ο
ακρωτηριασμός τους έχει κάποια συνοχή με τις αφαιρέσεις
οργάνων.
Στην πρώτη έκδοση αυτής της αναφοράς, το
παράρτημα 12 είχε μια φωτογραφία ενός ατόμου με ραφές,
επειδή το σώμα του είχε ανοιχτεί, για να του αφαιρεθούν τα
όργανα. (σ.σ. είναι η διπλανή φωτογραφία). Ένα σχόλιο που
λάβαμε ήταν ότι οι συγκεκριμένες ραφές είναι ίδιες με αυτές
που δημιουργούνται από την αυτοψία.
Παρατηρούμε ότι τα όργανα μπορεί να αφαιρούνται
κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, για να βρεθεί η αιτία θανάτου. Ένα σώμα που έχει υποστεί
αυτοψία θα μπορούσε να έχει ουλές παρόμοιες με αυτές της φωτογραφίας. Έξω από την
Κίνα, εκτός από τους δότες οργάνων, μια τέτοια δικαιολογία θα ήταν αληθοφανής. Ότι
δηλαδή τα όργανα έχουν αφαιρεθεί για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου. Επίσης,
έξω από την Κίνα, όταν οι άνθρωποι κάνουν εξετάσεις αίματος, συνήθως, τις κάνουν για
την υγεία τους. Παρ’ όλα αυτά, όταν οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ βασανίζονται
μέχρι θανάτου, η δικαιολογία ότι τους κάνουν εξετάσεις αίματος ή ότι υπόκεινται σε
αυτοψία, για να βρεθεί η αιτία του θανάτου δεν μπορεί παρά να είναι ψεύτικη. Και είναι
ψεύτικη, γιατί πολύ απλά όταν κάποιος είναι θύμα θανατηφόρου βασανισμού η αιτία του
θανάτου είναι ήδη γνωστή.
Το σώμα της φωτογραφίας ανήκει στον Γουάνγκ Μπιν. Τα χτυπήματα είχαν
προκαλέσει το σπάσιμο της αρτηρίας του λαιμού και άλλων κύριων φλεβών. Κατά
συνέπεια, οι αμυγδαλές του είχαν τραυματιστεί, οι λεμφαδένες του και κάποια οστά ήταν
συντετριμμένα. Υπήρχαν μώλωπες σε όλο του το κορμί. Αν και ήταν κοντά στο θάνατο,
συνέχισε να βασανίζεται μέχρι που έχασε κάθε επαφή με το περιβάλλον. Τη νύχτα της
4ης Οκτωβρίου 2000 ο κος Γουάνγκ πέθανε εξαιτίας των τραυμάτων του.
Ο στόχος μιας αυτοψίας είναι να εξακριβώσει την αιτία του θανάτου, όταν αυτή
είναι άγνωστη. Μα στην περίπτωση του Γουάνγκ Μπιν η αιτία του θανάτου ήταν γνωστή
πριν ακόμα αφαιρεθούν τα όργανά του. Η δικαιολογία ότι το σώμα του Γουάνγκ Μπιν
υπέστη αυτοψία, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του δεν γίνεται πιστευτή.
Τίποτα δεν δείχνει ότι ζητήθηκε από την οικογένεια του Γουάνγκ Μπιν η συγκατάθεση για
την αφαίρεση των οργάνων του, ούτε υπάρχει κάποια αναφορά αυτοψίας. Η πρόφαση
της αυτοψίας δεν αποτελεί πιστευτή εξήγηση για τις ουλές στο σώμα του Γουάνγκ Μπιν.

30. Παραδοχές
Ερευνητές που μιλούσαν την κινεζική γλώσσα κάλεσαν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό
νοσοκομείων και γιατρών και ζήτησαν μεταμόσχευση. Παρουσιάστηκαν ως ασθενείς ή ως
συγγενείς ασθενών. Τους αριθμούς των τηλεφώνων τους πήραν από το Διαδίκτυο. Αυτές
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οι κλήσεις είχαν ως αποτέλεσμα μια σειρά από ομολογίες του γεγονότος ότι οι ασκούμενοι
του Φάλουν Γκονγκ αποτελούν πηγές για τις μεταμοσχεύσεις. Μετά την πρώτη μας
αναφορά έγιναν και άλλα τηλεφωνήματα και έτσι συλλέχθηκαν ακόμα περισσότερες
παραδοχές του γεγονότος αυτού, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται σε παράρτημα.
Όταν οι κλήσεις γίνονταν στον γενικό αριθμό ενός νοσοκομείου, αυτός που
τηλεφωνούσε ζητούσε το τμήμα μεταμοσχεύσεων και μετά ζητούσε το άτομο που
απαντούσε σε γενικές πληροφορίες σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις. Συνήθως, το άτομο
που απαντούσε περνούσε το τηλεφώνημα στο γιατρό ή στον υπεύθυνο του τμήματος.
Στις περιπτώσεις που ο γιατρός δεν ήταν διαθέσιμος, η κλήση επαναλαμβανόταν, για να
μπορεί να μιλήσει ο γιατρός ή ο υπεύθυνος του τμήματος.
Συνήθως, το προσωπικό του νοσοκομείου, όταν μιλούσε με άτομα (ή με συγγενείς)
που ήθελαν μια μεταμόσχευση, τους έφερναν σε επαφή με τους γιατρούς που ήταν πιο
κατάλληλοι για αυτή τη διαδικασία.
Εάν και σε κάθε περίπτωση τα τηλεφωνήματα γίνονταν σε νοσοκομεία ή σε
γιατρούς, η κλήση γυρνούσε σε μια φυλακή ή σε ένα δικαστήριο, γιατί αυτά ήταν τα
κέντρα διανομής των οργάνων. Φαίνεται περίεργο να καλείς σε ένα δικαστήριο, για να
μάθεις τη διαθεσιμότητα σε μοσχεύματα, όμως οι συστηματικές αφαιρέσεις οργάνων
στην Κίνα άρχισαν από τους θανατοποινίτες, εάν και δεν σταμάτησαν εκεί. Φαίνεται ότι η
διανομή οργάνων στο εσωτερικό του σωφρονιστικού συστήματος της Κίνας έμεινε το ίδιο,
και μετά από το γεγονός του ότι εκτός από τους θανατοποινίτες πλέον χρησιμοποιούνται
και άλλοι για την αφαίρεση οργάνων.
Ένα από τα άτομα που έκαναν αυτά τα τηλεφωνήματα, η «κυρία Μ.», μας είπε
ότι στην αρχή του Μαρτίου του 2006 κατάφερε να έρθει σε επαφή με το Γραφείο
Δημοσίας Ασφάλειας του Σαανσί. Αυτός που της απάντησε της είπε ότι οι νέοι και υγιείς
φυλακισμένοι επιλέγονται στο εσωτερικό της φυλακής, για να γίνουν δότες οργάνων. Στις
περιπτώσεις που δεν κατάφερναν να αποκτήσουν δείγμα αίματος που ήταν απαραίτητο
για μια επιτυχή μεταμόσχευση, ο υπάλληλος παραδέχτηκε ότι υπάλληλοι του γραφείου
παίρνουν αίμα με τη βία.
Στις 18 ή στις 19 Μαρτίου 2006, η «Μ» μίλησε με τον αντιπρόσωπο του
Οφθαλμολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στο
Σενγιάνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, αλλά δεν ήταν σε θέση να καταγράψει ολόκληρη τη
συνομιλία. Οι σημειώσεις της δείχνουν ότι το πρόσωπο, που συστήθηκε ως ο διευθυντής
του νοσοκομείου, είπε ότι εκεί είχαν πραγματοποιηθεί «πολλές μεταμοσχεύσεις
κερατοειδών χιτώνων», προσθέτοντας: «Έχουμε, επίσης, και κερατοειδείς φρέσκους».
Όταν η γυναίκα τον ρώτησε τι ήθελε να πει, ο Διευθυντής απάντησε: «…μόλις έχουν
αφαιρεθεί από σώματα».
Στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο του Πεκίνου Νο301 τον Απρίλιο του 2006, ένας
χειρούργος, που είχε πει στην κυρία «Μ» ότι πραγματοποιούσε ο ίδιος μεταμοσχεύσεις
ήπατος, προσέθεσε ότι η πηγή των οργάνων είναι «κρατικό μυστικό» και όποιος το
αποκάλυπτε «δεν θα έκανε πια τέτοιες επεμβάσεις».
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Στις αρχές του Ιουνίου του 2006, ένας υπάλληλος του κέντρου κράτησης του
Μιτζιάνγκ, επαρχία του Χεϊλονγκτζιάνγκ, παραδέχτηκε ότι το κέντρο κρατούσε τότε
πέντε ή έξι γυναίκες, ασκούμενες του Φάλουν Γκονγκ, που ήταν κάτω από σαράντα
ετών και διαθέσιμες για τη δωρεά των οργάνων τους. Ένας γιατρός του Νοσοκομείου
Τζονγκσάν της Σαγκάης παραδέχτηκε στα μέσα του Μαρτίου του 2006 ότι όλα τα όργανα
που χρησιμοποιούσαν προέρχονταν από ανθρώπους του Φάλουν Γκονγκ. Ένας γιατρός
του Νοσοκομείου Τσιενφοσάν του Σανντόνγκ είπε το Μάρτιο ότι είχε στη διάθεσή του
όργανα από μέλη του Φάλουν Γκονγκ και προσέθεσε ότι τον Απριλίο θα υπήρχαν «πολλά
τέτοιου είδους σώματα…». Τον Μάιο, ο γιατρός Λου, που εργάζεται στο Νοσοκομείο
Μιντζού του Ναννίνγκ, είπε ότι στο ινστιτούτο του δεν υπήρχαν διαθέσιμα όργανα από
ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ και συμβούλεψε να καλέσουμε το Γκουανγκτζού, όπου
ήταν πιθανό να έχουν. Παραδέχτηκε, επίσης, ότι στο παρελθόν πήγαινε στις φυλακές,
για να διαλέξει υγιή άτομα του Φάλουν Γκονγκ γύρω στα 30 με σκοπό να τους αφαιρέσει
όργανα.
Στα μέσα Μαρτίου του 2006, ο γιατρός Γουάνγκ του Ιατρικού Πανεπιστημίου του
Τζενγκτζού, στην επαρχία του Χενάν, συμφώνησε στο γεγονός ότι «επιλέγουμε όλα τα
νεαρά και υγιή νεφρά…». Ο γιατρός Τζου, του Στρατιωτικού Νοσοκομείου της πόλης
Γκουανγκτζού, τον Απριλίο είπε ότι είχε στη διάθεσή του νεφρά τύπου Β που αφαιρέθηκαν
από ανθρώπους του Φάλουν Γκονγκ, αλλά και ότι θα έφτανε μια μεγάλη ποσότητα ως
τις αρχές Μαΐου και ίσως δεν θα υπήρχαν άλλα μέχρι τις 20 του ίδιου μήνα και μετά.
Ένας υπάλληλος του Πρώτου Κέντρου Κράτησης του Τσινχουανγκντάο είπε σε αυτόν
που τον καλούσε ότι στα μέσα Μαΐου θα έπρεπε να τηλεφωνήσει στο Λαϊκό Δικαστήριο,
για να αποκτήσει νεφρά από μέλη του Φάλουν Γκονγκ. Την ίδια ημέρα, ένας υπάλληλος
του Λαϊκού Δικαστηρίου είπε ότι δεν έχουν νεφρά από ανθρώπους του Φάλουν Γκονγκ,
αλλά είχαν στο παρελθόν, κυρίως το 2001. Τέλος το Μάιο του 2006, ένας υπάλληλος του
Πρώτου Ποινικού Γραφείου του Λαϊκού Δικαστηρίου του Τζιντζού, είπε σε αυτόν που
τον καλούσε ότι αυτήν την περίοδο η πρόσβαση σε νεφρά από μέλη του Φάλουν Γκονγκ
εξαρτιόταν από τα «προσόντα» αυτού που έψαχνε το όργανο.
Ο διευθυντής Σονγκ, από το Ασιατικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων Οργάνου, στα μέσα
Μαρτίου του 2006 παραδέχτηκε αυθόρμητα ότι το νοσοκομείο του είχε περισσότερες από
δέκα «καρδιές που χτυπούσαν». Αυτός που καλούσε τον ρώτησε, αν εννοούσε «ζωντανά
κορμιά» και αυτός απάντησε «Ναι, έτσι είναι». Ένας υπάλληλος του Νοσοκομείου
Τογκτζί του Γούχαν δύο εβδομάδες μετά απάντησε ότι «δεν είναι πρόβλημα» για αυτό
το ινστιτούτο, όταν αυτός που καλούσε του είπε «…ελπίζουμε οι δότες των νεφρών να
είναι ζωντανοί. Ψάχνουμε όργανα ζωντανών κρατουμένων, για παράδειγμα αυτών του
Φάλουν Γκονγκ. Είναι δυνατόν;»
Ο χάρτης της Κίνας που ακολουθεί δείχνει τις περιοχές, στις οποίες το προσωπικό
των κέντρων κράτησης και των νοσοκομείων έκανε δηλώσεις παραδοχής στους ερευνητές
που τηλεφωνούσαν.
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Το μεγαλύτερο μέρος από τα αποσπάσματα των τηλεφωνημάτων παρατίθενται σε
παράρτημα. Παρακάτω, αναφέρουμε αποσπάσματα από τρεις συνομιλίες:
1) Κέντρο κράτησης του Μιτζιάνγκ, επαρχία του Χειλονγκτζιάνγκ (8
2006):

Ιουνίου

Μ.: «Έχετε δότες [οργάνων] από το Φάλουν Γκονγκ;…»
Λι: «Είχαμε, ναι».
Μ.: «…και τώρα;»
Λι: «…Ναι».
……
Μ.: «Μπορούμε να έρθουμε, για να διαλέξουμε ή μας τα προμηθεύετε
κατευθείαν εσείς;»
Λι: «Σας τα προμηθεύουμε εμείς»
Μ.: «Και η τιμή;»
Λι: «Θα τη συζητήσουμε, όταν έρθετε εδώ».
……
Μ.: «Πόσους [δότες του Φάλουν Γκονγκ] έχετε που να είναι κάτω από σαράντα
ετών;»
Λι: «Πολύ λίγους»
……
42

BLOODY HARVEST – ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Μ.: «Άντρες ή γυναίκες;»
Λι: «Άντρες»
……
Μ.: «Τώρα, για…τους άντρες [κρατούμενους] του Φάλουν Γκονγκ, πόσους
έχετε;»
Λι: «Εφτά, οχτώ, τώρα έχουμε [τουλάχιστον] πέντε ή έξι».
Μ.: «Είναι από την ύπαιθρο ή από πόλη;»
Λι: «Από την ύπαιθρο».
2) Νοσοκομείο Μιντζού της πόλης του Ναννίνγκ της αυτόνομης περιοχής του
Γκουανγκσί (22 Μαΐου 2006):
Μ.: «…Μπορείτε να βρείτε όργανα από ανθρώπους του Φάλουν Γκονγκ;»
Δρ. Λου: «Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχουμε κάποιο τρόπο να τα
αποκτήσουμε. Αυτήν τη στιγμή είναι δύσκολο να τα έχουμε στο Γκουανγκσί. Εάν δεν
μπορείτε να περιμένετε σας συμβουλεύω να απευθυνθείτε στο Γκουανγκτζού, γιατί για
αυτούς είναι πολύ εύκολο να προμηθευτούν τα όργανα. Έχουν τη δυνατότητα να τα
ψάξουν σε όλη τη χώρα. Ενώ κάνουν μια μεταμόσχευση ήπατος, μπορούν ταυτόχρονα
να σας εξασφαλίσουν και ένα νεφρό, για αυτούς είναι πολύ εύκολο. Πολλά μέρη, όταν
έχουν ανάγκη από δότες, πάνε σε αυτούς για βοήθεια…»
Μ.: «Γιατί είναι τόσο εύκολο γι’ αυτούς να τα αποκτήσουν;»
Δρ. Λου: «Γιατί είναι ένα σημαντικό ίδρυμα. Είναι σε επαφή με το [δικαστικό]
σύστημα εξ ονόματος όλου του Πανεπιστημίου».
Μ.: «Τότε χρησιμοποιούν όργανα από ανθρώπους του Φάλουν Γκονγκ;»
Δρ. Λου: «Ακριβώς…»
Μ.: «…Εκείνα που χρησιμοποιούσατε στο παρελθόν [τα όργανα των ανθρώπων του
Φάλουν Γκονγκ], ήταν από άτομα που βρίσκονταν σε κέντρα κράτησης ή σε φυλακές;»
Δρ. Λου: «Σε φυλακές»
Μ.: «…και αυτοί οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ ήταν υγιείς…;»
Δρ. Λου: «Ακριβώς. Διαλέγαμε τα καλύτερα, για να σιγουρέψουμε την ποιότητα
των μεταμοσχεύσεών μας».
Μ.: «Αυτό σημαίνει ότι διαλέγατε προσωπικά τα όργανα».
Δρ. Λου: «Ακριβώς…»
Μ.: «Πόσων ετών ήταν οι δότες;»
Δρ. Λου: «Συνήθως, γύρω στα τριάντα».
Μ.: «Τότε πηγαίνατε ο ίδιος στις φυλακές;»
Δρ. Λου: «Ακριβώς. Έπρεπε να τα διαλέξουμε».
Μ.: «Και, αν το άτομο που διαλέγατε δεν δεχόταν να κάνει εξετάσεις αίματος;»
Δρ. Λου: «Να είστε βέβαιη ότι μας επέτρεπε να το κάνουμε».
Μ.: «Πώς;»
Δρ. Λου: «Έβρισκαν πάντα έναν τρόπο. Μα για τι πράγμα ανησυχείτε; Αυτά δεν
είναι πράγματα που θα έπρεπε να σας απασχολούν. Έχουν τις διαδικασίες τους».
Μ.: «Το άτομο γνώριζε ότι θα του αφαιρούσατε τα όργανα;»
Δρ. Λου: «Όχι, δεν το γνώριζε».
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3) Ασιατικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων Οργάνου (λέγεται, επίσης, και Κεντρικό
Νοσοκομείο Ν 1 της πόλης του Τιεντζίν), Τιεντζίν, (15 Μαρτίου 2006):
Ν.: «Μιλώ με το Διευθυντή Σονγκ;»
Σονγκ: «Ναι, πείτε μου».
……
Ν.: «Ο γιατρός της είπε ότι το νεφρό είναι αρκετά καλό, γιατί ο δότης ασκεί το
Φάλουν Γκονγκ».
Σονγκ: «Φυσικά. Όλοι οι δότες που έχουμε αναπνέουν και έχουν καρδιά που
χτυπά… Μέχρι σήμερα, γι’ αυτόν το χρόνο, έχουμε περισσότερα από δέκα νεφρά,
περισσότερα από δέκα νεφρά αυτού του τύπου».
Ν.: «περισσότερα από δέκα νεφρά αυτού του τύπου; Θέλετε να πείτε ζωντανά
σώματα;»
Σονγκ: «Ναι, έτσι είναι».
Η κυρία Μ. τηλεφώνησε σε 80 κινεζικά νοσοκομεία. Μερικές φορές ζητούσε ειδικά
κάποιους γιατρούς και επομένως μπορούσε να μιλήσει με αυτούς που ασχολούνταν
με τις μεταμοσχεύσεις. 10 νοσοκομεία παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποιούν ανθρώπους
που ασκούν το Φάλουν Γκονγκ ως πηγές εύρεσης οργάνων. Η Μ. ξανακάλεσε, για να
μιλήσει με τους γιατρούς. 5 νοσοκομεία είπαν ότι μπορούν να αποκτήσουν όργανα από
το Φάλουν Γκονγκ. 14 νοσοκομεία παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποιούν όργανα ζωντανών
κρατουμένων. 10 νοσοκομεία είπαν ότι η πηγή των οργάνων είναι μυστική και ότι δεν
μπορούν να την αποκαλύψουν από το τηλέφωνο.
Η κυρία Ν. τηλεφώνησε σε 40 κινεζικά νοσοκομεία, εκ των οποίων 5 παραδέχτηκαν
τη χρήση οργάνων από ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ. Η Ν. ξανακάλεσε τους γιατρούς
που παραδέχτηκαν τα παραπάνω. Η Ν., επίσης, κάλεσε σε 36 κέντρα κράτησης και
νοσοκομεία στην Κίνα και από αυτά τα 4 παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποιούν όργανα από
το Φάλουν Γκονγκ. Όταν τηλεφώνησε σε νοσοκομεία, σε ορισμένες περιπτώσεις ζήτησε
να μιλήσει με συγκεκριμένους γιατρούς και τα κατάφερε. Ζήτησε να μιλήσει απευθείας
με τους γιατρούς ρωτώντας αμέσως, αν χρησιμοποιούνται όργανα από ασκούμενους του
Φάλουν Γκονγκ.
Συνήθως, ο συνομιλητής δεν περίμενε μια ερώτηση τέτοιου είδους και έκανε μια
παύση για να σκεφτεί την απάντηση. Μετά από μία παύση, το 80% δεν παραδέχτηκε
ότι χρησιμοποιεί όργανα από το Φάλουν Γκονγκ, παραδέχτηκε, όμως, ότι χρησιμοποιεί
όργανα ζωντανών φυλακισμένων. Λιγότερα από 10 άτομα έκλεισαν αμέσως το τηλέφωνο,
μόλις άκουσαν την ερώτηση.
Ένας από εμάς άκουγε, με τη βοήθεια ενός διαπιστευμένου μεταφραστή, τις
καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες ανάμεσα σε υπαλλήλους και άτομα που
τηλεφωνούσαν εκ μέρους των κοινοτήτων του Φάλουν Γκονγκ στον Καναδά και στις
Η.Π.Α.. Παραδόθηκαν σε εμάς επικυρωμένα αντίγραφα αυτών των αξιοσημείωτων
συνομιλιών στα κινέζικα και στα αγγλικά.
Η ακρίβεια των μεταφράσεων των κομματιών από αυτές τις συνομιλίες που
χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη αναφορά, επιβεβαιώνεται από τον διαπιστευμένο
μεταφραστή, τον κύριο «C.Y.», επίσημο μεταφραστή της κυβέρνησης του Οντάριο.
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Επιβεβαίωσε ότι άκουσε τις μαγνητοφωνήσεις των τηλεφωνικών συνομιλιών που
χρησιμοποιούνται στην παρούσα αναφορά, ότι διάβασε τα κείμενα στα κινέζικα και τις
αγγλικές μεταφράσεις και ότι διαπίστωσε ότι τα μεν κινεζικά κείμενα είναι σωστά, οι δε
μεταφράσεις είναι ακριβείς. Επίσης και οι αυθεντικές μαγνητοφωνήσεις είναι διαθέσιμες.
Ένας από εμάς συνάντησε στο Τορόντο στις 27 Μαΐου του 2006 δύο από τα άτομα
που έκαναν αυτά τα τηλεφωνήματα, για να συζητήσουμε για το πώς εξελίχθηκαν τα
τηλεφωνήματα, για τις μαγνητοφωνήσεις, για την ακρίβεια των μεταφράσεων από τα
κινέζικα στα αγγλικά και για άλλα ζητήματα που είχαν σχέση με αυτές τις κλήσεις.
Εμείς καταλήγουμε ότι αυτές οι προφορικές παραδοχές που βγήκαν από τα
συγκεκριμένα τηλεφωνήματα μπορούν να γίνουν πιστευτές. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία
ότι αυτές οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν με τα άτομα που υποστηρίζεται ότι δέχτηκαν τις
ερωτήσεις, στα μέρη που υποδείχθηκαν, και ότι η μαγνητοφώνηση αντανακλά ακριβώς
αυτό που ειπώθηκε. Επίσης, το περιεχόμενο αυτών που ειπώθηκαν είναι πιστευτό. Εάν
σε αυτά συνυπολογιστεί και ο πρόσφατος διεθνής σάλος σε σχέση με τις αφαιρέσεις
οργάνων, ενώ μάλιστα πλησιάζουν οι Ολυμπιακοί του 2008 του Πεκίνου, τότε είναι
καθαρό ότι αυτές οι παραδοχές είναι αντίθετες στα συμφέροντα της κινεζικής κυβέρνησης
που προσπαθεί να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι οι φημολογούμενες δολοφονίες
φυλακισμένων του Φάλουν Γκονγκ δεν συνέβησαν ποτέ.

31. Μια ομολογία
Μια γυναίκα, για την οποία θα χρησιμοποιήσουμε το ψευδώνυμο Άννι, μας είπε
ότι ο σύζυγός της, ένας χειρουργός, της είπε προσωπικά ότι αφαίρεσε κερατοειδείς
χιτώνες από περίπου 2.000 ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ, στους οποίους είχαν κάνει
αναισθησία στο νοσοκομείο Σουτζιατούν του Σενγιάνγκ, στα βορειανατολικά της Κίνας,
κατά τη διάρκεια της περιόδου των δύο χρόνων πριν από τον Οκτώβριο του 2003, που
ήταν η ημερομηνία που αρνήθηκε να συνεχίσει. Ο χειρουργός είπε στη γυναίκα του
ότι κανείς από τους «δότες» δεν επέζησε, γιατί άλλοι χειρουργοί τους αφαίρεσαν άλλα
ζωτικά όργανα και έπειτα τα σώματά τους αποτεφρώθηκαν. Η Άννι δεν είναι ασκούμενη
του Φάλουν Γκονγκ.
Η Άννι είχε πει προηγουμένως στην εφημερίδα «Epoch Times», σε μια ιστορία που
δημοσιεύτηκε στις 17 Μαρτίου, ότι: «Ένα από τα μέλη της οικογένειάς μου ενεπλάκη στις
επεμβάσεις αφαίρεσης οργάνων από μέλη του Φάλουν Γκονγκ. Αυτό έφερε πολύ πόνο
στην οικογένειά μας».
Η συνέντευξή της έθεσε το ερώτημα, αν έλεγε την αλήθεια ή όχι. Στην πρώτη
έκδοση της αναφοράς μας, που δημοσιεύτηκε στις 7 Ιουλίου του 2006, αποφύγαμε
αυτήν τη διαμάχη. Και τότε είχαμε πάρει συνέντευξη από την Άννι. Παρόλα αυτά, οι
λεπτομέρειες που είχαν αναφερθεί από αυτήν τη γυναίκα δημιούργησαν προβλήματα,
γιατί ήταν πολλές και ήταν αδύνατο να τις αποδείξουμε με ένα τρόπο ανεξάρτητο. Δεν
θέλαμε να βασίσουμε τις αποδείξεις μας σε μία μόνο πηγή πληροφόρησης. Επομένως,
χρησιμοποιήσαμε αυτά που μας είπε η Άννι, μόνο όταν ήταν παρεμφερή και συνεπή προς
τα υπόλοιπα στοιχεία.
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Σε αυτήν μας την αναφορά διώχνουμε άμεσα κάθε ενδοιασμό. Δεχόμαστε ότι αυτά
που η Άννι ισχυρίστηκε ότι της είπε ο σύζυγός της, δεν είναι μόνον κάποια πράγματα που
απλώς αυτός είπε, αλλά είναι και απολύτως πιστευτά. Η μαρτυρία της Άννι αποδεικνύει
από μόνη της την βάση των καταγγελιών που εξετάζουμε. Σε ένα παράρτημα σχετικό με
το Σουτζιατούν παραθέτουμε εκτενώς τα διάφορα σημεία που αποτελούν πεδίο διένεξης
και που προέκυψαν από τη συνέντευξή της που δημοσιεύτηκε στις 17 Μαρτίου στην
«Epoch Times».

32. Επιβεβαιωτικές μελέτες
Διεξήχθησαν δύο έρευνες, ανεξάρτητες από τη δική μας, που το αντικείμενό τους
ήταν το ίδιο με τη δική μας, δηλαδή το αν η Κίνα πραγματοποίησε αφαιρέσεις οργάνων
από ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ. Αμφότερες έφτασαν στο ίδιο συμπέρασμα. Αυτές
οι ανεξάρτητες έρευνες επιβεβαιώνουν τη δική μας κατάληξη.
Μια μελέτη του Κιρκ Άλλισον, συνεργαζόμενου διευθυντή ενός προγράμματος για
τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Ιατρική του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα, ξεκίνησε
πριν εμείς δημοσιεύσουμε τη δική μας αναφορά. Η δική του μελέτη δημοσιεύτηκε
λίγο μετά τη δική μας, στις 25 Ιουλίου 2006, αλλά ο Δρ. Άλλισον κατέληξε στα ίδια
συμπεράσματα με εμάς πριν τη δημοσίευση της δικής μας αναφοράς. Και αυτός
διαπίστωσε ότι οι αφαιρέσεις οργάνων από ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ πράγματι
συνέβαιναν.
Μια άλλη έρευνα διεξήχθη από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Έντουαρτ ΜακΜίλλαν-Σκοτ. Εν αντιθέσει με τον Δρ. Άλλισον και εμάς, ο ΜακΜίλλανΣκοτ κατάφερε να πάει στην Κίνα, για να συλλέξει στοιχεία στις 19-21 Μαΐου 2006. Εκεί
πήρε συνέντευξη από δύο μάρτυρες, τον Κάο Ντονγκ και τον Νίου Τζινπίνγκ. Σχετικά με
τη συνάντησή του με τον Κάο Ντονγκ, ο ΜακΜίλλαν-Σκοτ ανέφερε ότι αυτός «ρώτησε,
αν είχε πληροφορηθεί για την ύπαρξη κάποιου στρατοπέδου, όπου γίνονταν αφαιρέσεις
οργάνων. Αυτός απάντησε ότι όντως ήξερε και μάλιστα γνώριζε άτομα που ήταν έγκλειστα
εκεί. Είχε δει το πτώμα ενός φίλου του, ο οποίος ασκούσε το Φάλουν Γκονγκ, με τρύπες
στο σώμα που αντιστοιχούσαν στα σημεία από τα οποία είχαν αφαιρεθεί τα όργανα».
Μετά από την συνάντηση με τον ΜακΜίλλαν-Σκοτ, ο Κάο Ντονγκ συνελήφθη. Οι
αρχές τον μετέφεραν το Σεπτέμβριο στη επαρχία Γκανσού και εξέδωσαν ένα ένταλμα
σύλληψης. Δικάστηκε το Δεκέμβριο με τέσσερις κατηγορίες. Οι δικαστές όρισαν ότι η
υπόθεση δεν μπορεί να εκδικαστεί, γιατί ήταν στη δικαιοδοσία του Γραφείου 6-10 [Το
γραφείο που ασχολείται με τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ].

34. Απαντήσεις της κινεζικής κυβέρνησης
Η κινεζική κυβέρνηση απάντησε στην πρώτη έκδοση της αναφοράς μας με έναν
τρόπο μη πειστικό. Οι απαντήσεις ήταν κυρίως επιθέσεις προς το Φάλουν Γκονγκ. Το
γεγονός ότι η Κίνα δεν απαντά στην αναφορά μας και επικεντρώνεται στην επίθεση στο
Φάλουν Γκονγκ ενδυναμώνει την ανάλυση της ίδιας της αναφοράς. Είναι αυτού του
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τύπου οι επιθέσεις που, στην Κίνα, καθιστούν δυνατή την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε σχέση με τους ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ.
Οι απαντήσεις έχουν προσδιορίσει μόνο δύο πραγματικά λάθη στη δική μας πρώτη
αναφορά. Σε ένα παράρτημα, σε έναν τίτλο, βάλαμε δύο κινέζικες πόλεις σε λάθος
επαρχίες. Αυτά τα λάθη δεν έχουν σχέση με τις αναλύσεις και τα συμπεράσματα της
αναφοράς μας.
Σε ένα παράρτημα έχουμε επισυνάψει τις απαντήσεις της Κίνας και τις αντιδράσεις
μας σε αυτές. Εδώ, υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η κινεζική κυβέρνηση, με όλες τις
πηγές και τις πληροφορίες στη διάθεσή της, πηγές και πληροφορίες που εμείς δεν έχουμε,
δεν ήταν σε θέση να καταρρίψει την αναφορά μας με κανένα άλλο τρόπο, γεγονός που
μας κάνει να πειστούμε ότι τα συμπεράσματά μας είναι ακριβή.

Ζ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
Δεν θεωρούμε ούτε αυτή τη δεύτερή μας έκδοση ως την τελευταία μας λέξη
σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλά πράγματα, τα οποία, εάν είχε δοθεί η ευκαιρία, θα
μπορούσαμε να κάνουμε πριν συμπληρώσουμε αυτή την έκδοση της αναφοράς μας.
Αλλά αυτό θα σήμαινε να συνεχίσουμε σε δρόμους έρευνας που δεν είναι ανοιχτοί. Θα
είναι καλοδεχούμενα σχόλια στο περιεχόμενό της ή κάθε περαιτέρω πληροφορία που
άτομα ή κυβερνήσεις θα μπορέσουν να μας δώσουν.
Θα θέλαμε να λάβουμε τα αρχεία των μεταμοσχεύσεων που έγιναν στα κινεζικά
νοσοκομεία. Είναι δυνατόν να τα έχουμε; Υπάρχουν ίχνη από τις πηγές των οργάνων;
Οι δότες μπορούν να επιβιώσουν από διαφόρων ειδών επεμβάσεις αφαίρεσης
οργάνων. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να επιβιώσει στη δωρεά ήπατος ή καρδιάς. Αλλά οι
δωρεές νεφρών συνήθως δεν είναι μοιραίες. Υπάρχουν ακόμα εν ζωή δότες; Θα θέλαμε
να δημιουργήσουμε ένα τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα από δωρεές, για να δούμε, αν
είναι δυνατόν να εντοπίσουμε τους δότες.
Τα μέλη των οικογενειών των νεκρών δοτών θα έπρεπε να ξέρουν για τη
συγκατάθεση στη δωρεά. Σε άλλη περίπτωση, θα μπορούσαν τα ίδια να έχουν δώσει
την άδεια για την αφαίρεση οργάνων. Και για αυτό θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα
τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα από συγγενείς των νεκρών δοτών, για να δούμε, αν
είχαν συναινέσει οι ίδιοι στις δωρεές ή αν ήξεραν για τη συγκατάθεση του δωρητή.
Η Κίνα έχει επενδύσει πολλά στη διεύρυνση των υποδομών για τις μεταμοσχεύσεις
οργάνων. Αυτή η διεύρυνση θα έπρεπε να συνοδεύεται από την προσπάθεια να
διεξαχθούν μελέτες σε σχέση με την πηγή εξεύρεσης μοσχευμάτων. Θα θέλαμε να δούμε
αυτές τις μελέτες.

Η. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βασιζόμενοι σε αυτά που γνωρίζουμε, καταλήξαμε στο πικρό συμπέρασμα ότι οι
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καταγγελίες είναι αληθινές. Πιστεύουμε ότι εκτελέστηκαν και συνεχίζουν να εκτελούνται
μαζικές αφαιρέσεις οργάνων που γίνονται ενάντια στην θέληση των ασκουμένων του
Φάλουν Γκονγκ.
Φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι η κινεζική κυβέρνηση και οι αντιπροσωπείες της
στον κόσμο, ιδίως τα νοσοκομεία, αλλά και τα κέντρα κράτησης και τα «λαϊκά δικαστήρια»
από το 1999 έχουν δολοφονήσει αμέτρητους φυλακισμένους ανθρώπους του Φάλουν
Γκονγκ. Τα ζωτικά τους όργανα, συμπεριλαμβανομένων της καρδιάς, των νεφρών, του
ήπατος και των κερατοειδών χιτώνων, αφαιρέθηκαν ενάντια στη θέλησή τους, για να
πωληθούν αργότερα σε υψηλές τιμές, σε ξένους που συνήθως περιμένουν πολύ καιρό
για εθελοντικές δωρεές στη χώρα τους.
Πόσα θύματα, αφού πρώτα συνελήφθησαν με οποιαδήποτε κατηγορία
καταδικάστηκαν από νόμιμα δικαστήρια, δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε, γιατί τέτοιες
πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες ούτε στην Κίνα, ούτε στο εξωτερικό. Σε εμάς φαίνεται
ότι πολλά ανθρώπινα όντα που ανήκαν σε μια ειρηνική εθελοντική οργάνωση, η οποία
κηρύχθηκε παράνομη πριν εφτά χρόνια από τον τότε πρόεδρο Τζιάνγκ, γιατί θεώρησε ότι
μπορεί να αποτελέσει απειλή για την κυριαρχία του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος,
δολοφονήθηκαν για τα όργανά τους.
Τα συμπεράσματά μας δεν πηγάζουν από μεμονωμένα στοιχεία, αλλά από το
σύνολο των συγκεντρωμένων στοιχείων. Κάθε κομμάτι στοιχείου που εξετάσαμε, είναι,
από μόνο του, ικανό επαλήθευσης και στις περισσότερες περιπτώσεις αδιάσειστο.
Τοποθετημένα όλα μαζί συνθέτουν μια καταδικαστική εικόνα. Είναι ο συνδυασμός τους
που μας έπεισε.

Θ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Α) Γενικές
1. Η σημερινή μορφή διαλόγου ανάμεσα στον Καναδά και στην Κίνα σχετικά με το
θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να τερματιστεί. Η καναδική κυβέρνηση έκανε
λάθος στην αποδοχή του διαλόγου, ώστε να μην συνεχιστεί η ετήσια κοινή σύμπραξη
για κριτική στην κινεζική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα
δικαιώματα του ΟΗΕ.
2. Όλα τα κέντρα κράτησης, συμπεριλαμβανομένων και των στρατοπέδων εργασίας,
πρέπει να ανοίξουν για την επιθεώρηση της διεθνούς κοινότητας μέσω της Διεθνούς
Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού ή άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων ή οργανώσεων
που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
3. Η καταδίκη του Γκάο Τζίσενγκ θα έπρεπε να ακυρωθεί. Θα έπρεπε, επίσης, να
ανακτήσει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του.
4. Η Κίνα και κάθε άλλο κράτος που είναι μέλος της Συνθήκης ενάντια στα
Βασανιστήρια, συμπεριλαμβανομένου και του Καναδά, θα πρέπει να αποδεχτεί το
Πρωτόκολλο της Συνθήκης ενάντια στα Βασανιστήρια.
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Β) Αφαιρέσεις οργάνων
5. Οι αφαιρέσεις οργάνων από φυλακισμένους στην Κίνα πρέπει να σταματήσουν.
6. Ο κινεζικός στρατός θα έπρεπε να μη συμμετέχει στις υποθέσεις των
μεταμοσχεύσεων.
7. Οι αφαιρέσεις οργάνων από δότες που δεν είναι εθελοντές, όταν γίνονται
συστηματικά και είναι διαδεδομένο φαινόμενο, αποτελούν έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας. Οι ποινικές αρχές στην Κίνα θα έπρεπε να ερευνήσουν τις ευθύνες για τις
αφαιρέσεις αυτές για μια πιθανή νομική αγωγή.
8. Οι ξένες χώρες θα έπρεπε να θεσπίσουν ένα διακρατικό νομοθετικό πλαίσιο που
θα τιμωρεί τη συμμετοχή σε αφαιρέσεις οργάνων χωρίς την συγκατάθεση του δότη.
9. Το σύστημα της κρατικής χρηματοδότησης της υγείας θα έπρεπε να μην
αναγνωρίζει την αποζημίωση για τις εμπορικές μεταμοσχεύσεις οργάνων στο εξωτερικό
και για την μετεγχειρητική περίθαλψη των ανθρώπων που έλαβαν το μόσχευμα.
10. Θα έπρεπε να απαγορευτεί η είσοδος σε όλα τα ξένα κράτη όποιου έχει εμπλακεί
στην κίνηση των οργάνων από φυλακισμένους στην Κίνα.
11. Όσο η Κίνα δεν διακόπτει τις αφαιρέσεις οργάνων από οποιουδήποτε είδους
φυλακισμένο
i) Οι ξένες κυβερνήσεις δεν θα έπρεπε να εκδίδουν βίζα σε Κινέζους γιατρούς που
προσπαθούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό με σκοπό την επιμόρφωση στον τομέα των
μεταμοσχεύσεων.
ii) Το ξένο ιατρικό προσωπικό που ασχολείται με τις μεταμοσχεύσεις δεν θα έπρεπε να
ταξιδέψει στην Κίνα για επιμόρφωση ή για συνεργασία σε επεμβάσεις μεταμοσχεύσεων.
iii) Θα έπρεπε να απορριφθούν όλες οι προσφορές για περιοδικά εξειδικευμένα στην
έρευνα των μεταμοσχεύσεων, τα οποία προέρχονται από την Κίνα.
iv) Οι επαγγελματίες γιατροί στο εξωτερικό θα έπρεπε να αποτρέψουν τους ασθενείς
τους να ταξιδέψουν για μια μεταμόσχευση στην Κίνα.
v) Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν θα έπρεπε να εξάγουν προς την Κίνα φάρμακα
αντί-απόρριψης ή άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις μεταμόσχευσης.
vi) Τα ξένα κράτη θα έπρεπε να αποφύγουν την εξαγωγή προς την Κίνα φαρμάκων αντίαπόρριψης ή άλλων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις μεταμόσχευσης.
12. Οι ξένοι γιατροί θα έπρεπε να αναλάβουν την ευθύνη να εξακριβώσουν χωρίς
καμιά αμφιβολία ότι η πηγή της δωρεάς στην Κίνα έχει χαρακτήρα εθελοντικό, πριν από
οποιουδήποτε τύπου συνεργασία που έχει σχέση με τις μεταμοσχεύσεις.
13. Το ιατρικό επάγγελμα σε κάθε ξένο κράτος θα έπρεπε να θεσπίσει ένα εθελοντικό
σύστημα δηλώσεων, για να συγκεντρώσει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τους
ασθενείς που ταξιδεύουν στην Κίνα για μια μεταμόσχευση.
14. Τα κινεζικά νοσοκομεία θα έπρεπε να κρατάνε αρχεία για την πηγή κάθε
μεταμόσχευσης. Αυτά τα αρχεία θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από τους
ερευνητές των διεθνών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
15. Ο κάθε δότης οργάνου θα έπρεπε να δίνει εγγράφως την συγκατάθεσή του για τη
δωρεά. Αυτές οι έγγραφες συγκαταθέσεις θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση
από τους ερευνητές των διεθνών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
16. Η κινεζική κυβέρνηση θα έπρεπε να προωθήσει την εθελοντική δωρεά οργάνων
από τον ίδιο τον λαό της.
17. Τα ξένα κράτη θα έπρεπε να διανέμουν ταξιδιωτικές οδηγίες, οι οποίες θα
ενημερώνουν τον κόσμο ότι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Κίνα σχεδόν πάντα έχουν
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ως πηγή τους φυλακισμένους μη εθελοντές, τόσο θανατοποινίτες, όσο και ασκούμενους
του Φάλουν Γκονγκ.

Γ) Φάλουν Γκονγκ
18. Η καταστολή, η φυλάκιση και τα βασανιστήρια των ασκουμένων του Φάλουν
Γκονγκ πρέπει να σταματήσουν.
19. Οι αφαιρέσεις οργάνων από ασκουμένους του Φάλουν Γκονγκ πρέπει να
σταματήσουν.
20. Οι κυβερνητικές, οι μη κυβερνητικές και οι διακρατικές οργανώσεις για τα
ανθρώπινα δικαιώματα θα έπρεπε να πάρουν στα σοβαρά τις καταγγελίες που πηγάζουν
από την παρούσα αναφορά και θα πρέπει να αποφασίσουν, αν είναι αληθείς ή όχι.

Ι. ΣΧΟΛΙΟ
Το να δεχτεί κάποιος τη σύσταση ότι οι αφαιρέσεις οργάνων από ασκούμενους
του Φάλουν Γκονγκ πρέπει να σταματήσουν, σημαίνει ότι παραδέχεται ότι οι καταγγελίες
είναι αληθείς. Όλες οι άλλες συστάσεις μας δεν απαιτούν την αποδοχή ότι οι καταγγελίες
ισχύουν. Συνιστούμε την αποδοχή αυτών των υπόλοιπων συστάσεων σε κάθε περίπτωση.
Το μεγαλύτερο μέρος των συστάσεών μας έχουν βάση και θα έπρεπε να εφαρμοστούν,
ανεξάρτητα από το αν οι καταγγελίες είναι αληθείς ή όχι. Μερικές συστάσεις απευθύνονται
στη διεθνή κοινότητα και ζητούν να προωθηθεί στο εσωτερικό της Κίνας ο σεβασμός στα
διεθνή πρότυπα σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κινεζική κυβέρνηση αρνείται τις κατηγορίες.
Συμβουλεύουμε, λοιπόν, ότι ο πιο ικανός και πιστευτός τρόπος που έχει στη διάθεσή της
η κινεζική κυβέρνηση, για να πείσει ότι όντως αυτές οι κατηγορίες δεν βασίζονται στην
πραγματικότητα, είναι να εφαρμόσει όλες τις συστάσεις που έχουν αυτήν ως αποδέκτη,
ανεξάρτητα από το αν οι καταγγελίες είναι αληθείς ή όχι. Εάν αυτές οι συστάσεις
εφαρμόζονταν, δε θα ήταν πια δυνατό να συζητάμε για τις καταγγελίες που είναι το
αντικείμενο αυτής της αναφοράς.
Για όλους αυτούς που είναι δύσπιστοι με τις καταγγελίες, συνιστούμε να
ρωτήσουν τον εαυτό τους τι συμβουλές θα έδιναν σε κάθε κράτος, ώστε να προληφθεί
μια κατάσταση σαν αυτήν που περιγράφουν οι κατηγορίες. Αυτή η λίστα των κοινά
αποδεκτών προφυλάξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προλάβουν αυτού του είδους τις
δραστηριότητες, είναι ανύπαρκτη στην Κίνα.
Κάθε χώρα και όχι μόνο η Κίνα, χρειάζεται να πάρει προστατευτικά μέτρα, ώστε
να αποφευχθούν αφαιρέσεις οργάνων από άτομα που δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή
τους, από άτομα περιθωριοποιημένα και ανυπεράσπιστα. Ό,τι κι αν σκέφτεται κανείς σε
σχέση με τις καταγγελίες και επαναλαμβάνουμε ότι εμείς πιστεύουμε ότι είναι αληθείς,
η Κίνα είναι εκπληκτικά αδύναμη στην παρεμπόδιση αυτών των ενεργειών. Μέχρι τη
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θέσπιση του πρόσφατου νόμου, δεν είχαν παρθεί πολλά στοιχειώδη προστατευτικά
μέτρα, ώστε να υπάρξει πρόληψη αυτών των παράνομων πράξεων που πραγματεύεται η
παρούσα αναφορά. Ο νόμος δεν καλύπτει αυτό το κενό, εκτός εάν εφαρμοστεί κανονικά.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η θανατική ποινή είναι λανθασμένη. Δεν
είναι μικρότερης σημασίας λόγος το ότι οδηγεί στην αναισθησία τους εκτελεστές. Όταν
το κράτος δολοφονεί ανυπεράσπιστα ανθρώπινα όντα για τα εγκλήματά τους, είναι πολύ
απλό να περάσει στο επόμενο βήμα και να αφαιρέσει τα όργανά τους χωρίς τη δική
τους συγκατάθεση. Αυτό είναι ένα βήμα που η Κίνα, χωρίς αμφιβολία, έχει ήδη κάνει.
Όταν το κράτος αφαιρεί τα όργανα από δολοφονημένους κρατούμενους είναι πολύ απλό
να περάσει στο επόμενο βήμα, δηλαδή να αφαιρέσει τα όργανα και από ζωντανούς,
δυσφημισμένους και ανυπεράσπιστους κρατούμενους, ειδικά αν με αυτόν τον τρόπο
μπορεί να κερδίσει πολλά χρήματα. Παροτρύνουμε την κινεζική κυβέρνηση, ανεξάρτητα
από το τι πιστεύει για τα συμπεράσματά μας σχετικά με τη συγκομιδή οργάνων από
ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ, να ενδυναμώσει τη θέση άμυνάς της ενάντια και στην
παραμικρή πιθανότητα συγκομιδής οργάνων από απρόθυμους δότες.
Υπογράφουν με σεβασμό,
Ντέιβιντ Μάτας				

Οττάβα, 31 Ιανουαρίου 2007
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Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(είναι ένα ξεχωριστό έγγραφο - στα αγγλικά)
(http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-eng.pdf)
1. Γράμμα πρόσκλησης του «CIPFG»
2. Βιογραφία του Ντέιβιντ Μάτας
3. Βιογραφία του Ντέιβιντ Κίλγκουρ
4. Γράμμα προς την κινεζική πρεσβεία
5. Εμπειρίες ατόμων που έλαβαν τα όργανα
6. Το ηθικό πλαίσιο των επαφών με την Κίνα σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις
7. Δήλωση της κινεζικής κυβέρνησης
8. Αναφορά της αστυνομίας του Έντμοντον σχετικά με τη διεθνή υποκίνηση του μίσους
ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ από Κινέζους αξιωματούχους
9. Φυσική δίωξη του Φάλουν Γκονγκ
10. Ονόματα νεκρών
11. Δηλώσεις μαρτύρων σε σχέση με τους μη αναγνωρισμένους
12. Ονόματα αγνοουμένων
13. Αναλύσεις αίματος σε φυλακισμένους του Φάλουν Γκονγκ
14. Μαγνητοφώνηση των τηλεφωνημάτων έρευνας
15. Στατιστικές των μεταμοσχεύσεων σε Καναδά, Η.Π.Α. και Ιαπωνία μέσα σε 10 χρόνια
16. Σουτζιατούν
17. Απάντηση των Μάτας-Κίλγκουρ στις δηλώσεις της κινεζικής κυβέρνησης
18. Μια ομολογία
19. Στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας σε σχέση με τον αριθμό των εκτελεσμένων
κρατουμένων στην Κίνα κάθε χρόνο
20. Σώματα με όργανα που λείπουν
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Bloody Harvest
David Matas και David Kilgour
Οκτώβριος 2011 - Ειδική έκδοση
Ελληνική Ένωση Φάλουν Ντάφα
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