M1321
Enskild motion

Motion till riksdagen
2016/17:1949
av Hans Rothenberg (M)

Kinesisk organhandel

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligt ska
agera gentemot Kina angående ofrivilliga och olagliga organtransplantationer i Kina
och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera
”organresor till Kina dvs. resor vars huvudsakliga syfte är att genomföra
organtransplantation” och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Det är ett dokumenterat faktum att statskontrollerad organhandel existerar i Kina. Enligt
den världsomfattande organisationen The Transplantation Society, TTS, görs i
storleksordningen 11 000 transplantationer på kinesiska kliniker vilka marknadsför sig
över hela världen för att erbjuda transplantationer. På internet finns det prislistor där
utländska spekulanter erbjuds en ny njure för 70 000 dollar och en lever för 120 000
dollar. I många fall kommer organen från avrättade fångar då landet saknar andra
system för donationer.
Vittnesmål bekräftar hur fångar avrättas och där kroppen raskt tas om hand för att
värdefulla organ sedan opereras ut och vidarebefordras till ett sjukhus där organköparen
väntar. Vårdkedjan är väl förberedd då fången redan är blodtestad och vävnadstypad:
Läkare assisterar vid ingreppen och ofta finns det en känd mottagare. Detta
skräckinjagande scenario är dessvärre verklighet och hanteringen strider mot allt vad
anständighet anbelangar.
Den allmänna bristen på organ innebär att en illegal handel på den svarta marknaden
existerar. Flera rapporter, bland annat från Amnesty, har visat att organhandeln
involverar många mellanhänder där läkare, vårdpersonal och myndigheter får ersättning
”under bordet”. Användandet av organ från fångar har även resulterat i vad man kallar
”transplantationsturism”. Trots att några positiva signaler kommit från Kina där landets
vice hälsominister offentligt deklarerat att man ska strama upp en rad regler, görs det
från övriga myndighetshåll högst begränsade insatser för att förhindra denna oetiska
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hantering av avrättades organ. Än mindre har den kinesiska regeringen tydligt tagit
avstånd från organhandeln som sådan.
Organhandel förekommer även i andra länder men med exemplet Kina blir det
särskilt tydligt hur handeln sker storskaligt och systematiskt. Därtill statligt
sanktionerat. Därför behövs det ett internationellt diplomatiskt tryck mot den kinesiska
regimen i syfte att denna verksamhet skall upphöra. Främst handlar det om att
undanröja förekomsten av organdonationer när givaren inte frivilligt medgivit sitt
samtycke samt när donatorn eller tredje part får ekonomisk vinning. Riksdagen bör
därför uppmana regeringen att tydligt agera gentemot Kina i denna fråga samt att
kriminalisera ”organresor” till Kina. Värdet av att Sverige och andra demokratiska
länder går före i denna fråga kan inte underskattas.
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