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I 2006 ble det avslørt at organer tas i stor skala fra uvillige 
Falun Gong-utøvere for transplantasjoner ”på bestilling 
- for profitt” i kinesiske sykehus - for salg til velstående 
kinesere og utlendinger. Titusener er blitt fratatt organer 
som hjerte, lunger, lever, nyrer og hornhinne – i levende 
live. EU-parlamentet har krevd tiltak for at dette øyeblikke-
lig skal opphøre. Det samme har Kongressen i USA, Parla-
mentet i Canada og flere andre gjort.

Forbrytelsene med tvungen organhøsting ble kjent etter 
en uavhengig granskning av to canadiere, tidligere parla-
mentsmedlem og statssekretær David Kilgour og menne-
skerettighetsadvokat David Matas. Deres rapport ”Bloody 
Harvest” ble publisert i 2006, og er senere oppdatert, sist 
i 2016 i samarbeid med den undersøkende journalisten 
Ethan Gutmann. Det bekreftes at organer fortsatt tas fra 
levende samvittighetsfanger i Kina, i hovedsak fra Falun 
Gong utøvere – i svært stort antall. Les rapporten her: 
http://endtransplantabuse.org/an-update

Organer tas fra levende mennesker

Det nytter, du kan hjelpe!

Informer andre!
La ikke gode menneskers taushet 
være en hjelp for regimet i Kina

Falun Gong Norge
Norsk forening for Falun Dafa

www.FalunDafa.no, info@falundafa.no
Internasjonalt: www.falundafa.org

Hvorfor blir Falun Gong forfulgt?

Kinas tidligere stats-sjef 
Jiang Zemin tok Fa-

lun Gongs popularitet i alle 
samfunnslag som en trussel 
mot sin egen maktposisjon 
og status. Med påstand-
er om at Falun Gong truet 
Det kinesiske kommunist-
partiet og landets stabi-
litet opprettet han i juni 
1999 en Gestapo-lignende 
enhet, 610-kontoret, med 
oppdrag å "utrydde Falun 
Gong på tre måneder". I juli 
samme år drev han gjen-
nom et forbud mot Falun 
Gong.

Partiet brukte, da som nå, hele sitt propaganda-ap-
parat til å spre løgner og fabrikkerte historier for 
å vende folk mot Falun Gong. I utlandet har de 
kinesiske ambassadene brakt propagandaen videre til 
organisasjoner, næringsliv, politikere og andre.

Brutal og systematisk forfølgelse

Forfølgelsen finner sted overalt i det kinesiske sam-
funnet. Utøverne blir holdt i fengsler, mentalsyke-

hus, tvangsarbeids og omskoleringsleirer. De fratas sine 
borgerrettigheter, deres eiendeler beslaglegges og de, 
så vel som deres barn og familie, mister jobbene og blir 
utelukket fra skoler og universiteter.

Utøverne får valget mellom å gi opp sin tro eller å 
bli utsatt for hjernevask, mental og fysisk tortur, bl.a. 
elektrosjokk, også mot intime kroppsdeler, skålding, 
forfrysning, søvnmangel etc. Kvinner utsettes også 
for voldtekt og tvungen abort. Kriminelle innsatte får 
belønning for å mishandle Falun Gong-utøvere.

Hundretusener  Falun Gong-utøvere er arrestert bare 
fordi de vil leve etter gode verdier. Nesten 4.000 døds-
fall etter tortur og mishandling er så langt dokumentert 
i detalj, men antallet som er torturert til døde  er langt, 
langt større.



Falun Gong i og utenfor Kina
Takket være metodens gode resultater for helse og 
relasjoner, spredte Falun Gong seg raskt fra person til 
person. Tusener av Falun Gong-utøvere samlet seg til 
øvelser i parker og andre steder over hele Kina.

Statlige undersøkelser viste at antallet utøvere økte raskt. 
I 1998, bare 6 år etter at metoden ble introdusert, var det 
mer enn 70 millioner utøvere i Kina. Metoden fikk mange 
utmerkelser, stor anerkjennelse på helsemesser og positiv 
omtale av myndighetene i Kina. 

Falun Gong ble først undervist utenfor Kina i 1995 og 
utøves i dag i over 100 land. Metoden har også i vestlige 
land fått mange utmerkelser for sine positive effekter for 
så vel individ som samfunn.

Hva er Falun Gong?
Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en kulti-
veringsmetode, basert på eldgammel lære og tilpasset 
en moderne livsstil. Metoden har fem enkle øvelser, og 
man foredler seg i hverdagen ved å leve etter verdi-
ene: 
Sannhet – å være sann
Medfølelse – godhet, barmhjertighet
Toleranse – utholdenhet, tålmodighet
Kultivering betyr å forbedre seg som medmenneske, 
gjøre mer for andre, heve sin moral, bli fri fra begjær 
og leve etter Falun Gongs verdier.

Utøverne veiledes gjennom bøker og forelesninger. 
Vansker og kontroverser i hverdagen gir mulighet til å 
slippe dårlige sider som misunnelse, sjalusi, grådighet 
og egoisme. Dette er krevende og fordrer utholdenhet.

Falun Gong, introdusert i 1992 av grunnleggeren Li 
Hongzhi, ble på kort tid den største og mest anerkjente 
qigong-metoden i Kina. Mange forteller at Falun Gong 
har gitt mer energi, god helse, velvære og en økt 
forståelse om seg selv og livet på et dypere plan.

Øvelse 3:
Myke bevegelser som 
renser kroppen og til-
fører ny energi.

Øvelse 1:
Grundleggende strekk- 
og avspenningsøvelse 
som åpner opp energi-
blokkeringer.

Fem enkle og kraftfulle øvelser
Øvelsene er enkle og lette å lære og passer for alle aldre. 
Man kan gjøre øvelsene alene eller i gruppe, når som 
helst og hvor som helst, alt på en gang eller fordelt over 
tid. 

Introduksjonsboken Falun Gong, som 
beskriver metoden og de fysiske 
øvelsene, anbefales for nybegynnere. 

Zhuan Falun er den mest omfattende 
og viktigste boken.

Bøkene er oversatt til ca 40 forskjellige 
språk. 

Bøker, forelesninger, øvelsesmusikk og 
øvelsesvideo kan lastes ned gratis fra 
websidene. Papirutgave av bøkene selg-
es også i vanlige kanaler.

Øvelsessteder:
På Falun Gongs øvelsessteder kan du få gratis in-
struksjon. Mer info på hjemmesiden.

Øvelse 2:
Stillestående øvelse som 
høyner energinivået, styr-
ker bevisstheten og gir 
kontakt med din dypere 
bevissthet.

Hvis du vil lære mer?


