в концентрацIйних таборах Китаю З живих
людей витягують органи для продажу
6 березня, інформаційний
Центр Фалунь Дафа одержав від
добре обізнаного колишнього
китайського журналіста детальну інформацію про існування
концентраційного табору в місті
Шень ян (Shenyang), провінції
Ляонін (Liaoning), призначеного
виключно для ув’язнення послідовників Фалуньгун. «Ніхто
дотепер не виходив звідти живим», - повідомив в інформації
через аудіозапис колишній китайсь кий журналіст. В таборі
міститься більше 6 000 послідовників Фалуньгун. Табір оснащений крематорієм, причому кремаційна піч для спалювання тіл
відрізняється від звичайної печі,
використовуваної із санітарною
метою. Для такого типу установ,
у таборі знаходиться надзвичайно велика кількість лікарів”.
“Якщо послідовники Фалуньгун відправлені в табір
“Суцзятунь”, - повідомив жур-

наліст, - у них немає шансу вийти з нього ... КПК не буде годувати і утримувати їх там завжди. Навіщо ж тоді вони там
знаходяться? ... Послідовників
Фалуньгун убивають, щоб витягти їхні органи, які потім
відправляють у різні медичні
установи. В даний час продаж
органів є дуже вигідним бізнесом у Китаї... “
За наявними відомостями, у
червні минулого року керівництво КПК провело нараду з приводу “кризової ситуації”, на якій заступнику Міністра громадсь кої
безпеки Китаю Лю Цзину (Liu
Jing) була доручена робота по
“знищенню” Фалуньгун “до початку Олімпійських Ігор у 2008 році”,
як повідомляє Служба розвідки
Онлайн, розташована в Парижі.
15 березня ВОРПФ, у своєму
звіті по розслідуванню випадків
смерті у таборі Суцзятунь, пише:
“ Діяльність концтабору Суцзя-

тунь почалася вже в 2001 році,
досягнувши свого піку в 2002
році. Концтабір знаходиться поруч із лікарнею, устаткування
якої розміщене під землею в старому бункері. Зовні на території
табору смерті ніхто не може помітити нічого незвичайного. Він
ізольований і має високий рівень
охорони, а також свою власну систему постачання, включаючи
підземні склади.
З величезною кількістю таємно викрадених практикуючих
Фалуньгун, за словами очевидців,
тут відбувається просто кривавий жах. У таборі не існує призначеного часу виконання покарання, а тільки, коли потрібні
внутрішні органи. Видалення
органів здійснюєть ся у живих
практикуючих Фалуньгун. Оскільки процес є надзвичайно звірячим і жорстоким, більшість професіоналів-лікарів, залучених до
видалення органів, перенесли

серйозні психологічні травми.
Деякі загаль ні симптоми в них
включають безсоння й жахливі
видіння. Деякі намагають ся
секс-послугами послабити психологічний тиск. Були випадки,
коли медики, не витримавши
психологічного тиску, кінчали
життя самогубством.
Із цим концтабором, що торгує органами живих людей, стикаються не тільки самі пацієнти,
що користуються органами, але
також війсь кові й цивіль ні
лікарні, які виконують операції
по трансплантації органів та інші
функціональ ні організації. Незважаючи на те, що представники китайської комуністичної влади й втягнуті в це люди, дотримуються суворої таємниці, чимало
людей мають певну інформацію
про цей табір смерті. Чимало високих чиновників комуністичного
уряду із провінції Ляонін і міста
Шень ян, особливо керівників

Мінздраву, є обізнаними про цю
злочинну діяльність, або її учасниками. Засновники ж і керівництво даного табору перебувають у Централь ному Комітеті
партії”.
Після викриття секретного
концентраційного табору в Суцзятунь, 4 квітня 2006 року Асоціацією Фалунь Дафа та вебсайтом
Прозріла Мудрість була офіційно заснована цивільно-правова
група. Її місія полягає у формуванні “Об’єднаного Комітету” з усіма міжнародними організаціями, що мають до цього відношення, державними агентствами і
засобами масової інформації з
вимогою прибути у Китай для
проведення незалежного всебічного розслідування, яке б не
зазнавало будь-яких втручань.
Спікер Комітету: Шеррі Чжан
(Sherry Zha ng), телефон для
контакту: 415-845-5295.

ТЕРМІНОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Об’єднаного комітету з проведення розслідування
діяльності секретних концентраційних таборів і
фактів репресій по відношенню до Фалуньгун у Китаї
ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!
У відповідь на публічне викриття секретного концтабору
Суцзятунь, чиновники Китаю почали масивну, нещадну кампанію
по знищенню свідчень наявності
концентраційних таборів, де перебувають в ув’язненні практикуючі Фалуньгун.
Протягом трьох тижнів, табор
Суцзятунь був швидко передислокован. Одночасно, деякі
клініки і центри по трансплантації органів Китаю в терміновому порядку здійснюють велику
кіль кість операцій по трансплантації. Ситуація загострилася і викликає особливо велику
тривогу:
Інформатори повідомили,
що лікарні, принаймні, у восьми
китайських провінціях, працюють надурочно, намагаючись
впоратися із раптовим потоком
хірургічних операцій. У затриманих вирізаються органи для
того, щоб “не упустити можливості отримати прибуток”, використовуючи тіла в’язнів сумління – практикуючих Фалуньгун,
які перебува ють там за ра з.
Після операції жертв убивають,
а їхні тіла спалюють а бо
відправляють в інші секретні
місця.
Прискорені дії по “видаленню” органів мають прямий зв’язок із законодавчим актом, що
вийшов недавно у Китаї під назвою “Тимчасовий посібник із
проведення
пересадження
органів”. Він був опублікований
28 березня Міністерством Охорони Здоров’я Китаю і теоретично
забороняє насильницьке видалення органів. Але Закон не набуде чинності до 1 липня, надаючи чиновникам, які прагнуть

здобути прибутки, тримісячний
строк для довільного вилучення
органів.
Тим, хто займається секретним розслідуванням, члени
лікарняного персоналу повідомили, що пацієнти повинні швидко прибути в клініку, якщо їм необхідна трансплантація. Вони
також повідомили, що в даний
момент органи можуть бути знайдені в короткий строк – за одиндва дні. (Тоді як за нормальних
обставин, наприклад у США, такі
процедури займають, в основному, два роки). Один із членів
лікарняного персоналу відзначив, що буде важко так швидко
здійснити операцію по трансплантації після 1 травня.
Підтвердженням цієї картини
слугують висловлювання лікаря
із провінції Шань дун, розкриті
минулого тижня. Учасник секретної групи розслідування, що працює для Всесвітньої Організації
по Розслідуванню Переслідувань у відношенні Фалуньгун зателефонував йому і сказав: “Я
хочу отримати нирку від того,
хто практикує Фалуньгун, і хто
зовсім здоровий”, - на що лікар
відповів: “Ми певно будемо мати
багато таких постачальників у
квітні”. Коли його запитали, чому
так, він сказав: “Я не можу відповісти Вам на це, тому що це спричиняє... Так чи інакше, немає ніякої необхідності обговорювати
це. Я не можу говорити про це з
Вами”.
Міжнародне співтовариство
повинно почати діяти, і діяти
вже зараз. Якщо геноцид 20-го
сторіччя зміг навчити нас чомунебудь, так це тому, що для того,
щоб відбулася жахаюча траге-

дія, усе, що потрібно – це мовча ння і зволіка ння тих, хто
спостерігає за
цим”.
В е л и к а
кіль кість інформації про табори
у Китаї з’явилася
минулого місяЛюди ставлять підписи під петицією
Україна. Акція протесту проти витягу
ця. Вона виходи- органів у живих людей в Китаї ( інсценівка)
до Президента України: вжити термінових заходів,
ла із трьох джещоб зупинити геноцид в Китаї
рел у Китаї, які надали свідчення
Ми звертаємось
очевидців із жахаючими подродо уряду України,
бицями. До числа інформаторів
Орга ніза ції
Обу цей час входить журналіст із Ки’єднаних Націй та
таю; співробітниця лікарняного
урядів інших країн,
персоналу із Суцзятунь, чоловік
а також до кожного
якої виконував операції на живих
з Вас, вжити терміув’язнених (що згадується вище);
нових заходів і навійськовий лікар із збройних сил
дати руху всім можШеньяну. Останній ск азав, що
ливим механізмам,
Суцзятунь – лише один із 36-ти
щоб зупинити цей
таких закладів по всьому Китаю.
новий геноцид у
Він також підкреслив, що число
Китаї.
затриманих послідовників ФаКожна втрачена
луньгун у Суцзятунь досягло макхвилина призведе
симальної кількості – 10 000 чодо непоправної
ловік на початку 2005 року.
втра ти безневинНайбільший із всіх таборів, що
них життів і принесе незмивну
знаходяться у Китаї, проходить
ганьбу людському роду!
Багато міжнародних ЗМІ, сепід кодовою назвою “672-S”. За
ред них: Агентство Франс Пресс,
повідомленням, у ньому ув’язнеЯК ВИ МОЖЕТЕ ДОПОМОГТИ:
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Будь -ласка, подзвоніть , наWashington Times повідомляють
практикуючі Фалунь гун та інші
пишіть листа чиновникам з уряпро незаконну трансплантацію
в’язні сумління.
органів у Китаї. Зокрема, більш
ду та мас-медіа, та попросіть їх
Після Другої світової війни
детальну інформацію про концвжити
заходів.
міжнародне співтовариство глитабір Суцзятунь Ви можете знайВи
можете
підписати
петицію
боко шкодувало, що не було здатти на сайті:
онлайн:
не зупинити Голокост. Було уроhttp://www.fofg.org.ua/
чисто обіцяно: “Це більше нікоwww.ua.clearharmony.net;
index.php?option=com_
ли не повториться”. Шістдесят
mospetition&func=sign
років потому, у цей час, історія
http://www.epochtimes.com.ua/
надає шанс цивілізованому світу
sujiatun
Послідовники Фалунь Дафа
виправити свою минулу помилУкраїни
ку.

Про місця проведення занять і більш детальну інформацію можна довідатися за телефонами:
Київ: 8(044)419-65-28; 8(066)7208010 (Людмила)
8(066)7600475(Володимир), msg@ukr.net
Дніпропетровськ: 8(096)9642674;8(050)1348437;8(0562)93-12-19,
8(0562)771-32-75; gong_dp@rambler.ru;
Краматорськ: 8(06264)3-05-29 (Світлана),8(067)9597076(Ірина)
8(066)7375703, Kramatorsk-Y@yandex.ru (Володимир)
Костянтинівка: 8 (06272) 5-45-41; 4-36-82(Юрій);8(066)6179866
Северодонецьк: 8(066)7858065; 8(06452)3-32-41 (Дмитро)
(06452)4-02-27- Інна Вікторівна

Одеса:0482)496-258(Олена), overline@ukr.net
Сімферополь: 8(050)2521256(Олександр);
8(0652)690937(Сергій); Simfdafa@ukr.net
Севастополь: 8(0692)54-69-02;
Євпаторія: 8(06569)53897(Генадій)
Чорноморськ: 8(065)58-91-830(Юрій)
Харків: 8(066)7196527(Юрій), lamaalem@yandex.ru
Самбір: 8(067)977-30-73,saniaba@ukr.net
Вінниця: 8(04322)359110(Ірина Михайлівна)

ВЕБСАЙТИ ФАЛУНЬ ДАФА:
http://w w w .ru.clearharmony.net;
http://w w w .fa luninfo.ru; http://www.fofg.org.ua
http://w w w .falundafa.ru
http://w w w .falundafa.spb.ru;
http://w w w .falundafa.org;
На сайті http://www.fofg.org.ua -“Друзі Фалуньгун” Ви можете висловити свою підтримк у
Фалуньгун. (E-mail: kyiv@fofg.org.ua)
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