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 Na stronie internetowej Polskiego To-
warzystwa Programów Zdrowotnych
dawca.pl na wstępie przytacza się sło-
wa Jana Pawła II: „Każdy przeszczep 
narządu ma swoje źródło w decyzji 
o wielkiej wartości etycznej, decyzji, 
aby bezinteresownie ofiarować część 
własnego ciała z myślą o zdrowiu i 
dobru innego człowieka. Na tym wła-
śnie polega szlachetność tego czynu, 
który jest autentycznym aktem miłoś-
ci.” Dalej dowiadujemy się, kto według 
polskiego prawa może zostać dawcą 
organów.
  Na podobnej stronie kanadyjskiej 
znajdujemy lakoniczną informację, że 
każdego roku zbyt dużo ludzi umiera 
w Kanadzie oczekując na przeszczep 
organów – a na liście oczekujących 
przybywa rocznie ponad 1600 pacjen-
tów, oraz o tym, że 90% Kanadyjczy-
ków popiera dawstwo komórek, tka-
nek i narządów ludzkich, ale jedynie 
20% zarejestrowało swoją wolę bycia 
dawcą.
  Według dostępnych w Internecie da-
nych, w 2013 roku pobrano w Kana-
dzie organy od 14257 dawców, co po-
zwoliło na dokonanie 28953 trans-
plantacji. Była to liczba wysoce nie 
wystarczająca, biorąc pod uwagę, że 
średnio co 10 minut na liście oczeku-
jących na przeszczep pojawia się ko-
lejna osoba, a każdego dnia umiera 
18 pacjentów z tej listy.
  W Stanach Zjednoczonych te liczby 
są prawie takie same, czyli – ze wzglę-

  (Minghui.org) Kanadyjska Podko-
misja Parlamentarna ds. Międzynaro-
dowych Praw Człowieka 6 listopada 
2014 r. uchwaliła rezolucję przeciwko 
usankcjonowanemu przez rząd proce-
derowi grabieży organów od więź-
niów sumienia w Chinach. 
  Rezolucję uchwalono po dwóch wy-
słuchaniach (w lutym 2013 i w paź-
dzierniku 2014), podczas których nie-
zależni badacze przedstawili dowody 
na grabież organów od praktykujących 
Falun Gong i innych prześladowanych 
grup w Chinach. 
  Podkomisja w rezolucji: „wyraża głę-
bokie zaniepokojenie utrzymującymi 
się i wiarygodnymi sprawozdaniami 
nt. systematycznego i usankcjonowa-
nego przez rząd pobierania organów 
od niewyrażających na to zgody więź-
niów sumienia, członków religijnych 
oraz etnicznych grup mniejszościo-
wych w Chińskiej Republice Ludo-
wej”. 
  Ponadto, rezolucja: „potępia i wzywa 
do natychmiastowego zakończenia” 
tej praktyki. 
  Wzywa również rząd do: „zniechę-
cania Kanadyjczyków do udziału w tu-
rystyce transplantacyjnej, przy której 
organy nie są pozyskiwane w etyczny, 
bezpieczny i przejrzysty sposób”. 
  Dokument (Bill C-561) wprowadzo-
ny 6 grudnia 2013 r. przez pana Irwina 
Cotlera – wieloletniego członka parla-
mentu, proponował karanie wszyst-
kich osób świadomie zaangażowanych 
w proceder pozyskiwania organów. 
  Organ ustawodawczy ustanowi listę 
osób, które uważa się za zaangażowa-

względu na znacznie większą liczbę 
ludności niż w Kanadzie – sytuacja 
jest tam jeszcze gorsza: transplantacji 
dokonuje się w USA około 30 tysięcy 
rocznie, a każdego dnia umiera śred-
nio 19 oczekujących na nią pacjen-
tów. Dawców organów przybywa, ale 
ilość oczekujących na przeszczep jest 
kilkakrotnie większa.
 Jak podał w tych dniach „U.S. News 
& World Report” – żeby zaradzić tej 
dramatycznej sytuacji, zwrócono bacz-
baczniejszą uwagę na dawców orga-
nów wśród narkomanów, wśród któ-
rych przypadki śmierci z przedawko-
wania gwałtownie rosną, od 2006 do 
2015 r. ich liczba zwiększyła się o pra-
wie 270 procent – z 230 do 848 zgo-
nów, a w niektórych regionach USA 
jest to jeszcze więcej; np. w Nowej 
Anglii w ciągu pięciu lat liczba takich 
zgonów wzrosła aż o 575 procent 
(z ośmiu do pięćdziesięciu czterech), 
co według New England Organ Bank 
jest wzrostem ogromnym. Część zmar-
łych z przedawkowania znajdowała 
się wcześniej w grupie mniej więcej 
120 milionów Amerykanów – daw-
ców narządów, zaś w pozostałych 
przypadkach zgodę na pobranie orga-
nów wyraziła rodzina zmarłego narko-
mana, znajdując pocieszenie w tym, że 
z finału mrocznego życia nałogowca 
płynie dobro dla innych. Jeden dawca
może uratować życie nawet ośmiorgu 
chorym.
 „U.S. News & World Report” zauwa-

ne w ten proceder i będzie wymagał 
udokumentowania źródła pochodzenia 
organów stosowanych podczas prze-
szczepu. 
 Na początku tego roku, dwóch nieza-
leżnych kanadyjskich badaczy – David 
Kilgour (były członek parlamentu) i
David Matas (prawnik ds. praw czło-
wieka) przedstawili dowody grabieży
organów od osób praktykujących Fa-
lun Gong w Chinach, jako inspirację 
dla legislacji. 
  Pięćdziesiąt dwa rodzaje dowodów 
zebranych przez Kilgoura i Matasa 
pokazują, że w latach 2000 – 2005, 
prawie 41500 organów niezidentyfiko-
wanego pochodzenia, użytych w trans-
plantacjach w Chinach, zostało pobra-
nych od praktykujących Falun Gong. 
 W październiku, komisja wysłuchała 
autora i dziennikarza śledczego Etha-
na Gutmanna oraz dra Damona Noto 
z organizacji pozarządowej DAFOH 
(Lekarze Przeciwko Grabieży Orga-
nów). 
  Noto zauważył, że w Chinach prze-
prowadzono kilka dochodzeń w spra-
wie nielegalnego pozyskiwania orga-
nów i „wszystkie one wskazują więź-
niów sumienia, jako główne źródło
pobranych organów, z których zdecy-
dowaną większość stanowią osoby
praktykujące Falun Gong”. 
  Według dra Noto, liczba przeszcze-
pów w Chinach wzrosła od kilkuset 
w 1999 r. do kilku tysięcy już w 2004
roku. Tak samo stało się z ośrodkami 
transplantacyjnymi. Chińskie szpitale 
jawnie ogłaszają, że są w stanie za-
gwarantować dostarczenie organów 

w ciągu dwóch tygodni, a termin prze-
szczepu można ustalić z góry, zgodnie 
z harmonogramem pacjenta. 
  Niektóre szpitale głoszą, że osiągnę-
ły „doskonałe rezultaty” i że testy na 
„dawcach” mogą być przeprowadzo-
ne jeszcze przed usunięciem organów, 
powiedział dr Noto. 
  „Jeśli prześledzicie wykres czasu, 
w jakim wystąpił boom transplanta-
cyjny w Chinach i porównacie ją z po-
czątkiem prześladowań Falun Gong 
w 1999 r., to stwierdzicie, że linie cza-
su niemal idealnie do siebie pasują”, 
powiedział przed komisją dr Noto.
 Ethan Gutmann, który rezultaty pro-
wadzonego przez siebie przez siedem 
lat śledztwa opisał w książce „Rzeź: 
masowe zabójstwa, grabież organów i 
sekret Chin w rozwiązywaniu proble-
mu dysydentów” stwierdził, iż stwo-
rzenie przepisów zabraniających tu-
rystyki transplantacyjnej do Chin jest 
łatwe, jeśli uznać, że zbrodnią jest za-
mordowanie niewinnego człowieka, 
by uzdrowić obywatela Kanady; Kana-
dyjczycy powinni przestrzegać swoich 
własnych wartości i nie angażować się 
w tę zbrodnię. 
  Gutmann szacuje, że obecnie od pół 
miliona do miliona osób praktykują-
cych Falun Gong jest uwięzionych. 
 „Do 2008 r. około 65 tysiącom ludzi 
praktykujących Falun Gong usunięto 
narządy wewnętrzne”, powiedział ko-
misji.

15 grudnia 2015
Clearharmony.net 

(Falun Dafa w Europie)

ża, iż o ile śmierć w wypadku drogo-
wym czy na zawał serca jest nagła 
i niespodziewana, to wczesne zejście 
z tego świata narkomana jest oczeki-

wane jako raczej pewne, co z jednej 
strony pomaga przygotowanej na to 
rodzinie przyjąć tę śmierć w miarę spo-
kojnie, a z drugiej – zwiększa nadzieję 
banku organów na możliwość urato-
wania życia kogoś innego.
 Narkomani nie zwalniają jednak nie-
narkomanów, czyli większość społe-
czeństwa, od przemyślenia szlachetnej 
decyzji zarejestrowania się jako daw-
ca organów, do czego namawiają mię-
dzy innymi propagujące dawstwo te-
lewizyjne i radiowe spoty.
  Ponieważ jednak skażeni grzechem 
pierworodnym ludzie potrafią nawet 
najszlachetniejsze działanie spaskudzić,
to jest także druga, ciemna strona po-
zyskiwania niezwykle poszukiwanego
„towaru”. O handlu ludzkimi narząda-
mi tak pisze Wikipedia: „Ten stosun-
kowo nowy proceder powstał w wy-
niku rosnącego zapotrzebowania na 
narządy ludzkie w krajach uprzemy-
słowionych. ‘Dawcy’ narządów po-
chodzą zazwyczaj z krajów Trzeciego
Świata, zaś tak zdobyte narządy są ofe-
rowane w krajach uprzemysłowionych 
na czarnym rynku. [...] Narządy by-
wają też pozyskiwane od więźniów, 
na których wykonano wyrok śmierci 
(Chiny), a także od porywanych i za-
bijanych specjalnie w tym celu dzieci 
w krajach ubogiego Południa.”
  Dwa lata temu reżyser Leon Lee 
z Vancouver nakręcił film dokumen-
talny zatytułowany Human Harvest 
(Davids and Goliath). który przedsta-
wia wyniki dochodzenia w sprawie 
„jednej z największych na świecie 
zbrodni przeciwko ludzkości”, prowa-
dzonego przez dwóch kanadyjskich 
prawników, polityków, działaczy na 
rzecz praw człowieka i pisarzy, Davi-
da Matasa i Davida Kilgoura, nomi-
nowanych w 2010 r. do Pokojowej 
Nagrody Nobla. „Ludzkie żniwa” 
mówią o dokonywanym w Chinach
zbrodniczym pobieraniu organów od 
ludzi praktykujących zakazane przez 
władze ChRL od 1999 r. medytacje, 

ćwiczenia i nauki Falun Gong (inna 
nazwa to: Falun Dafa).
   Jeszcze przed delegalizacją Falun 
Gong komunistyczne władze rozpo-
częły wielką kampanię propagando-
wą skierowaną przeciwko członkom 
tego ruchu, przedstawiając ich jako de-
generatów, sektę, wrogów ludu i osob-
ników wzbudzających odrazę, co mia-
ło uzasadniać ich izolowanie od spo-
łeczeństwa, poddawanie przymuso-
wej reedukacji ideologicznej, zesłania
do obozów pracy oraz, o czym głoś- 
no w Chinach się nie mówi, tortury,
które doprowadziły do śmierci dzie-
siątków tysięcy więzionych.
  Film Leona Lee zdobył wiele waż-
nych nagród, a wśród najbardziej pres-
tiżową nagrodę za dokonania medial-
ne – Peabody Award – i prezentowany 
jest od czasu powstania w telewizjach 
na całym świecie i festiwalach filmo-
wych. W uzasadnieniu nagrody napi-
sano, że „Human Harvest” w sposób 
wstrząsający pokazuje nieludzkie me-
tody pozyskiwania ludzkich organów. 
 W zamieszczonym w „National Post” 
artykule wspomniany wyżej David 
Matas przedstawia związane z tym 
procederem fakty: zeznania przymu-
szanych do pobierania organów leka-
rzy oraz więźniów, którym udało się 
wydostać z Chin, pisząc np. o tym, 
że uwięziony członek Falun Gong, 
u którego stwierdzono uszkodzenie 
narządów staje się dla więziennych 
strażników bezużyteczny i wręcz prze-
staje się zwracać na niego uwagę. Są
też w tym artykule ceny: 30 tysięcy 
amerykańskich dolarów za rogówkę, 
180 tysięcy za nerkę lub wątrobę. 
Wszystko w doskonałym stanie, do-
piero co zdobyte – z dostawą do klien-
ta w ciągu kilku dni.

 Autor dziękuje „The Epoch Times” za 
zainteresowanie go tematem i przy-
słanie materiałów pomocnych w po-
wstaniu tego artykułu.
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16 kwietnia, protest Falun Gong w Sydney w Australii. Na zdjęciu byli więźniowie chińskich obozów pracy, bici 
i torturowani świadkowie zbrodni (fot. Shar Adams/Epoch Times)

Kanadyjska podkomisja parlamentarna uchwaliła rezolucję 
potępiającą grabież organów w Chinach

Przeszczepy organów. Szlachetne dawstwo i krwawa zdobycz


