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Den Norske Uighurkomiteen
Den norske Uighurkomiteen er en frivillig organisasjon som har hoved oppgave å hjelpe
uigurene i Norge for effektivt integrering i norske samfunnet, veiledning i sosiale og
politiske spørsmål.
Den norske Uighurkomiteen ble stiftet 2003 og siden har vært i kontakt med ulike
menneskerettighetsorganisasjoner, institusjoner, politikere, forelesere for å belyse den
svært alvorlig situasjonen i Øst-Turkestan, dermed å bidra søkelys til de daglige
menneskerettigheters, ytringsfrihet og religionsfrihet brudd.
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Introduksjon og Bakgrunn
Uigurene er urbefolkningen i Øst-Turkestan som ligger i Sentral-Asia. Øst-Turkestan har
vært under okkupasjon av det kommunistiske Kina siden 1949. Det grenser til Kina og
Mongolia i øst, Russland i nord, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Afghanistan,
Pakistan og India i vest og sørvest og Tibet i sør.
Landmassene til Øst-Turkestan er større enn hele Vest-Europa. Det koloniale navnet er
"Xinjiang", som betyr "det nye territoriet" eller "den nye grensen." Kina utpekte Øst
Turkestan som en uigur autonom region i 1955, men i virkeligheten har Øst Turkestan
aldri blitt en sann autonom region.
Etter den kinesiske folketellingen i 2010 satte den kinesiske regjeringen antallet av uigur
befolkningen i Øst-Turkestan til 10.000.370, men noen uigur kilder satte den egentlige
befolkningen til rundt 20 millioner uigurer.
Den systematiske assimilering av uigurene som en del av den kinesiske regjeringens
nasjonale strategi har pågått i lang tid, men den har intensivert siden juli 2009, etter 5. juli
massakren som fant sted i Urumchi, hovedstaden i Øst-Turkestan, og har blitt til en etnisk
folkemord politikk siden Chen Quanguo tok kontor som sekretær for Det kinesiske
kommunistpartiet (KKP) i Øst-Turkestan.
I denne rapporten beskriver vi noen fakta om den etniske folkemord praksis en som
uigurene nå blir utsatt for i Øst-Turkestan.
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Omskoleringsleire
For øyeblikket er flere typer kontakter, inkludert pengeforsendelse mottak, mellom
uigurene i Øst-Turkestan og i Kina, og de i utlandet helt avskåret. De fleste uigurene i
utlandet kan ikke ringe og / eller sende tekstmeldinger til foreldre og søsken hjemmefra
på grunn av frykten for at deres kjære blir satt enten i fange eller i nazistiske "politiske
re-utdanning konsentrasjonsleirer".
Foreldrene og / eller nære slektninger til mange uigurer som bor i utlandet holdes enten i
fengsler eller i "re-education camps" i Øst-Turkestan, uten annen grunn enn at deres
slektninger er i utlandet. Vi har nylig lært fra noen kilder hjemmefra at antallet uigurer
som for tiden blir holdt i fengsler og i "re-education camps" er over 800.000. Dette er et
offisielt estimat, og det faktiske tallet kan være mye høyere enn dette.
Vi har også lært at uigurene som reiste til et av de 26 muslimske landene på den kinesisk
regjeringens liste og returnerte til Kina, uansett alder og kjønn, blir dømt til 10 års fengsel
Mange er arrestert straks de landet på en flyplass i Kina.
Vi har troverdig informasjon om flere saker som involverer faktiske ofre som nevnt
ovenfor. Den kinesiske eksil milliardæren Guo Wengui avslørte det kinesiske regimets
misbruk av uigurene og sa: "For å snakke ærlig, folk sier alltid at kinesiske borgere blir
behandlet som griser og hunder, men folkene i Xinjiang og Tibet har ikke engang
muligheten til å bli behandlet som griser og hunder. Jeg føler synd på dem. "
Den nåværende situasjonen er alvorlig skadelig for uigurenes psykiske helse og velvære i
utlandet. Noen studenter som studerer i utlandet har nådd et nivå av mental
sammenbrudd uten å kunne betale sine opplæringskostnader og levekostnader og uten å
kunne vite om foreldrene og / eller søsken fortsatt lever - de fleste uigurene i utlandet har
ikke kunnet kommunisere med foreldrene og / eller søsken i Øst-Turkestan i mer enn 8
måneder.
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Krav fra uigurer i utlandet
Uigurene utenfor Kina startet i 2018 med dyp frustrasjon, bekymringer, frykt og
depresjon, fordi de ikke har mulighet til å kjenne den nåværende statusen eller få nyheter
om foreldrene og søsken: Om de fortsatt er i live eller døde, og om de er i fengsel eller i
konsentrasjonsleirer.
Som en del av uigurene som studerer og bor i utlandet, ber vi den kinesiske regjeringen å
stoppe sin umenneskelige politikk som er tvunget på uigurene i Øst-Turkestan, Kina og i
utlandet. Har følgende krav til den kinesiske regjeringen til å:
1. Lukk de "politiske gjenopplæringsleirene" (reeducation camps); de er i strid med
Kinas relevante lover og relevante internasjonale lover og forskrifter;
2. Stopp politikken som forbyr uigurene i Øst-Turkestan å reise til et fremmed land
og uigurene i utlandet til å reise til Øst-Turkestan;
3. Garanter at uigurene i utlandet kan motta penger fra, sende penger til, og
kommunisere med sine foreldre og / eller søsken i Øst-Turkestan;
4. Stopp overvåkingen av uigurene som har slektninger i utlandet, og la dem
kommunisere med slektninger i utlandet;
5. Stopp overvåkingen og fjernkontrollen til uigurene som bor i utlandet;
6. Stopp å undersøke hjemmedatamaskinene og mobiltelefonene til alle uigurene
som bor i Øst-Turkestan;
7. Stopp vilkårlig søk i uiguriske hjem, og obligatorisk tildeling av Han-kinesiske
"slektninger" til hver uigur-familie.
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Millioner uigurer er holdt ulovlig i naziliknende
konsentrasjonsleirer
Mange medieorganisasjoner rundt om i verden har nylig rapportert at en stor del av den
uiguriske befolkningen i Øst Turkestan er arrestert og plassert enten i fengsler eller i
såkalte "re-education camps", mens barna blir holdt i utallige barnehjem i Øst-Turkestan.
Nylig har vi lært fra offisielle kilder i Øst-Turkestan at antallet av uigurer som for
øyeblikket holdes i disse nazistiske politiske "re-education" konsentrasjonsleirene, er
over 800 000. Det er et nummer kjent offisielt i Øst-Turkestan, men alle uoffisielle tallene
vi har fått fra ulike kilder, overstiger en million.
Ifølge den kinesiske folketellingen i 2010 var uigur-befolkningen i Øst-Turkestan
10.000.370 (https://en.wikipedia.org/wiki/Xinjiang). Dette betyr at ca. 10% av den
nåværende befolkningen i Øst Turkestan har blitt fengslet.
Forholdene til konsentrasjonsleirene er forferdelige fordi så stort antall uigurer er låst
inne i relativt små og overfylte rom. Vi er fortalt av flere personer som flyktet Kina nylig at
folk selv ikke kan legge seg ned om natten med ryggen på gulvet; i stedet må de sove
sidelengs med alle tilstøtende legemer som berører hverandre.
Vi

har

også

fra

noen

uigurer

som

nylig

mistet

sine

nære

slektninger i

konsentrasjonsleirene at et betydelig antall uigurer mister sine liv i disse leirene hver dag.
Pårørende av ofrene mottar deres lik fra de overfylte konsentrasjonsleirene. Men de
lokale myndighetene gir ikke tilbake likene til de yngre døde uigurene, i stedet bare
begraver de dem i nærliggende tomme felter. Det er mistanke for organhøsting. Dette er
bare

noen

av

de

mange

eksemplene

på

de

fryktelige forholdene i disse

konsentrasjonsleirene.
Hvordan ender de over en million mennesker i fengsler, konsentrasjonsleirer og
barnehjem? Det er ekstremt vanskelig å skaffe seg slik informasjon i Kina, men vi har klart
å få informasjon om enkelte tilfeller fra slektningene til de ofrene som bor utenfor Kina (se
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rapporten "Politisk forfølgelse av uigurene - Kort beskrivelse av enkelte tilfeller "På
http://freedomsherald.org/ET/unb/).
Uigurene er en av de eldgamle befolkningen som bor i hjertet av Asia. De har en lang og
stolt historie og en rik kultur. Gjennom historien har uigurene vært en stor bidragsyter til
verdensfred og velstand. På grunn av sin geografiske beliggenhet langs den berømte
Silkeveien, har de vært en stor styrke i kulturutvekslingen mellom øst og vest.
Vi tror sterkt på at uigurene er en uunnværlig del av det bredere internasjonale
samfunnet og vil fortsette å gi et slikt bidrag til verdens etniske og kulturelle mangfold i
fremtiden. På samme måte vil uigurene bidra til verdensfred og velstand, akkurat som de
har gjort tidligere. Derfor har uigurene all rett til å leve i fred med verdighet og
kontinuerlig blomstre som andre nasjoner på overflaten av vår moder Jord.
I de siste tiårene har den kinesiske regjeringen imidlertid forbudt det uiguriske språket fra
bruk på alle utdanningsnivåer i Øst-Turkestan, ødelagt uigur-litteraturen ved å forby og
brenne historiske og litteratur bøker skrevet på det uiguriske språket, begrenset,
kriminalisert og forsøkte å eliminere uigurenes religiøse tro og praksis, og systematisk
oversvømmet Øst Turkestan med Han-kinesiske innvandrere under argumentet at de vil
„utvikle Vesten“. På den måten har den kinesiske okkupasjonsmakten marginalisere
uigurene i deres eget hjemland.
Dersom vi ikke får hjelp umiddelbart fra De forente nasjoner og fra det internasjonale
samfunnet for å stoppe den kinesiske regjeringen fra det de gjør mot uigurene
Øst-Turkestan, vil uigurene fortsette å dø og forsvinne i store mengder i de kinesiske
konsentrasjonsleirene.
Derfor

appellerer

vi

til

alle

de

internasjonale

samfunnet

og

menneskerettighetsorganisasjonene om ikke å ignorere den kinesiske regjeringens
forbrytelser mot menneskeheten - de forbrytelsene som for tiden blir begått mot det
uskyldige

uiguriske-folket.

Vi

appellerer

til

FN

og

andre

internasjonale

menneskerettighetsorganisasjoner om å be den kinesiske regjeringen om å frigjøre de 1
million uigurene, eller i det minste sende etterforskningsgrupper til Øst Turkestan for å
finne ut:
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● Hvor er fangene, konsentrasjonsleirene og barnehjemmene?
● Hvorfor er en millioner uigurer blitt arrestert, og hvor er de?
● Hva spiser de og hvor og hvor sover de?
● Hva gjør de på dagtid?
● Hva er deres nåværende helsemessige forhold?
● Hva er den nåværende dødeligheten blant fangene?
● Hva skjer med barna / søsken / foreldrene til folket i fengsler og
konsentrasjonsleirer?

Stort antall uigurer er „Prisoners of Influence“
Vi har uttalt at over 1 millioner uigurer, eller mer enn 10% av befolkningen i
Øst-Turkestan (referer til kinesisk folketelling 2010) for øyeblikket holdes ulovlig i
fengsler, nasjonalistisk politisk "re-education" -konsentrasjonsleirer og barnehjem.
Uiguriske arrestasjoner i store mengder har pågått i lang tid, men det intensiverte siden
juli 2009, etter den 5. juli massakren som fant sted i Urumchi, hovedstaden i
Øst-Turkestan, og har nådd et rekordnivå siden Chen Quanguo tok kontor som sekretær
for Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) i Øst-Turkestan.
Uigur-fangene kommer fra alle livets områder, som eksemplifisert i vår siste rapport med
tittelen "Uigurisk politiske forfølgelse - Kort beskrivelse av enkelte individuelle saker"
(http://freedomsherald.org/ET/unb/).
Men blant dem er det en spesiell kategori av mennesker, nemlig fremtredende uigurer
eller uigurer med innflytelse. De representerer en gruppe mennesker på ulike områder av
liv og yrke, som har fremtredende innflytelse blant uigurene, eller spiller ledende roller i
det uiguriske samfunnet eller i sitt eget yrkesområde, for eksempel intellektuelle,
forfattere, forelesere, poeter, nettsted eiere og administratorer, bedriftseiere, gründere,
ledende samfunnsaktivister, skuespillere, religiøse figurer, idrettsutøvere, og til og med
noen rike mennesker.
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De ligner veldig på samvittighetsfangene som er vanlige for Han-kineserne og de andre
etniske gruppene i Kina, inkludert uigurene. Men uigurene ble fengslet eller fanger i
konsentrasjonsleirer av en annen grunn, det vil si at de er kjente og / eller innflytelsesrike
blant sitt eget samfunn eller i sine egne fagområder. De er ikke fengslet på grunn av
politiske aktiviteter.
Hvis vi forestiller oss hele befolkningen i Øst Turkestan som en person, kan disse fangene
betraktes som hodet som den kinesiske regjeringen nå sakte kutter av.
Nylig har flere medier skrevet om arrestasjoner av flere fremtredende uigurer og ledende
uiguriske intellektuelle. De inkluderer Halmurat Ghopur (en ledende intellektuell),
Abdurehim Heyit (en berømt sanger og musiker), Yasinjan Moydin (en forretningsmann og
restauranteier som ble syk i fengsel og nylig døde på et sykehus), Ahmatjan Heyder (en
religiøs figur; ble sluppet ut av fengsel etter å ha blitt alvorlig syk, men døde kort tid
etterpå), Muhammed Salih (en religiøs leder og lærer, han gjorde den moderne
oversettelsen av den hellige koranen fra arabisk til uigurisk språk, han ble nylig plassert i
en konsentrasjonsleir og døde 24. januar. Hans to døtre og svigersønn ble også arrestert),
Hebibullah Tohti (returnert fra Egypt etter doktorgrad og dømt til 10 års fengsel kort tid
etterpå.
I tillegg er de rikeste uigurene i Kashgar, og noen uigurer som studerte i utlandet,
arrestert. Anklagene som ble nevnt var "å ha nasjonalistiske tendenser", "handle mot
staten", "å ha ekstremistiske eller politisk feilaktige synspunkter", og "å foreta uautorisert
privat

hajj

(pilegrimsreise

til

Mekka)".

Noen

slike

rapporter

finner

du

på

http://freedomsherald.org/ET/unb/.
Tidligere fikk fengslingen av den uiguriske professoren Ilham Tohti bred dekning i de
internasjonale media. Imidlertid forblir de fleste tilfeller av denne typen fortsatt
ubemerket og urapportert, selv om en slik handling fra den kinesiske regjering har
ødeleggende innvirkning på det uiguriske samfunnet og på livene til hele den uiguriske
befolkningen i Øst-Turkestan og i utlandet.
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Vi har fått informasjon om mange flere tilfeller av at innflytelsesrike og / eller
fremtredende uigurer er fengslet fra folk som nylig har flyktet fra Kina, men vi tør ikke
referere flere saker i denne rapporten.
Årsaken er at den kinesiske regjeringen for tiden bruker en av deres gamle taktikker til å
undertrykke hele befolkningen i Øst Turkestan, nemlig "ikke bare kutte gresset, men også
ødelegge røttene" (斩草除根). Basert på denne taktikken, dersom den kinesiske
regjeringen mistenker lojaliteten til en uigur, arresterer de ikke bare denne personen, men
også familiemedlemmer og slektninger. Det er ikke uvanlig at uigur familier har mistet mer
enn 10 utvidede familiemedlemmer til fengsler, konsentrasjonsleirer og barnehjem. Flere
eksempler på slike tilfeller er presentert i ovenfor nevnte rapport.
Vi er blitt gjort kjent med at det kinesiske regimet i Øst-Turkestan har utstedt
"arresteringsplaner", og ferdig trykte domstolsbeslutninger med to tomme ark, det første
for navnet og det andre for fengsels perioden for „fremtidig kriminalitet“ og levert
skjemaene til lokale myndigheter og flyplass administratorer. Disse dokumentene er
utstedt fra toppen på provins regjeringsnivå ned til lederne av alle landsbyer.
Ifølge slike retningslinjer er uigurer som "begått" forbrytelser delt inn i 3 kategorier:
1. 6 måneder til 3 års fengselsperiode (副 管 på kinesisk). Folk som tilhører denne

kategorien er vanlige, uskyldige som blir arrestert for å fylle kvotene som er
bestemt fra toppen. For eksempel, i 2017,utstedte politiet i Urumchi en ordre om å
arrestere 3000 uigurer og kasakhere i denne kategorien innen en uke. Dette ble
rapportert av Radio-Free Asia (USA).

2. 7 - 10 år fengselsperiode: For personer som har slektninger i utlandet, som har
lagret forbudt innhold i deres smarttelefoner, og aktivister.
3. 10 - 15 år fengselsperiode (强 管): For folk som kommer tilbake fra utlandet, som

med tvang ble returnert fra utlandet, "politiske kriminelle", og folk med religiøs
kunnskap.

Når en uigurisk "kriminell" blir arrestert bestemmer en lokal myndighetsfullmektig først
hvilken kategori den „kriminelle" tilhører, fyller ut en ferdig trykket dom nevnt ovenfor, og
gir dommen til den "kriminelle" på stedet.
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For eksempel, siden 2016 presset KKP-regimet i Øst-Turkestan foreldrene til
Uyghur-studentene som studerer i ulike deler av verden, og bruker ofte fengsel
betingelser som en trussel. Som et resultat gikk noen ukjente antall uiguriske studenter
(tallet er i tusenvis av våre estimater) tilbake til Øst-Turkestan for å redde foreldrene
deres fra problemer. Imidlertid ble mange av disse studentene dømt til 3 - 7 års fengsel
vilkår og ble tatt til fengsler direkte fra Urumchi flyplass ved retur. I mange tilfeller hadde
foreldrene deres aldri sett dem etter å ha kommet hjem fra utlandet. De forsvunnet bare i
Øst-Turkestan eller et annet sted i Kina.
Ifølge opplysninger til en nær venn som snakket med oss, bestemte Behtiyar, en uigur i
20-årene, å besøke sine foreldre og andre slektninger i Kashgar sommeren 2016. For å
unngå problemer, og fordi potensielle straffer er mye strengere i Kashgar enn i Urumchi,
bestemte han seg for å beskytte seg mot alle de potensielle problemene ved å ha sin
smarttelefon "ryddet opp" på et politisk "svart marked" i Urumchi.
Politiet tjenestemenn der ba ham om å betale 500 yuan (mer enn 80 dollar) for tjenesten.
Han betalte dem og trodde han hadde gjort smarttelefonen "trygg" for å reise til Kashgar.
Han ble grundig sjekket etter at han gikk av flyet i Kashgar, inkludert hans smarttelefon.
På den tiden fortalte en politimann at han fant forbudt innhold i Behtiyars telefon,
inkludert et bilde av den tyrkiske presidenten Erdogan og et annet bilde av et tyrkisk
nasjonalflagg.
Politiet ringte Behtiyars foreldre og fortalte dem at de skulle betale politiet 30.000 yuan
for å få sønnen tilbake, ellers vil deres sønn bli fengslet. Det tok 3 dager for Behtiyars
foreldre å komme opp med slike penger. Da de endelig kom til flyplassen med pengene,
fortalte politiet at sønnen deres likevel ble arrestert, gitt et fengsel på 7 år og sendt til
fengsel hvis sted var ukjent for dem. Behtiyar var ganske enkelt forsvunnet på denne
måten.
Personen som fortalte oss den ovennevnte virkelige historien, fortalte oss også at et
forbudt innhold som finnes i en persons smarttelefon resulterer i minst 7 års fengsel. Det
er i tråd med Bahtiyars 7 års fengselsperiode.
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Behtiyar er ikke en fremtredende uigur eller en ledende intellektuell. Han er bare en
gjennomsnittlig uigur. Men vi forteller den ovennevnte historien, slik at det er mulig å
forstå hvordan fengselsstraffer nå lett deles ut til uskyldige uigurer i Øst-Turkestan.
Det var en ung uigurisk kroppsbygger i Sør Øst-Turkestan. Han var kjent for
uigur-ungdommen med sin velutviklede og veldig flotte kropp. Han er god i bodybuilding,
men ikke kjent for noe annet. Imidlertid regnet den kinesiske regjeringen han som en
mistenkt på grunn av hans innflytelse blant de unge uigurene. En dag kom politiet med en
falsk anklage mot ham og kastet ham i fengsel for en femårig fengselsperiode. I
Øst-Turkestan er fengsling av en innflytelsesrik uigur-figur like enkelt som det.
Det vil si at å være fremtredende eller være innflytelsesrik blant uigurene er en alvorlig
kriminalitet i Øst-Turkestan, og tusenvis av uskyldige uigurer blir fengslet og arrestert for
en slik «forbrytelse». Det er en del av årsakene til at over 1 million unge og voksne uigurer
for tiden blir holdt i fengsler eller i konsentrasjonsleirer, og deres små barn er i barnehjem.
Den engelskspråklige tjenesten til Voice of America (VOA) rapporterte at "Nylig har USAs
utenriksminister Rex Tillerson gjort oppmerksom på økte begrensninger på uigurenes
evne i Kina til å uttrykke og praktisere sin religion.
Det amerikanske utenriksdepartementets årlige menneskerettighetsrapport har også
fremhevet undertrykkelsen av uigurenes frihet til tale, bevegelse, forening- og
forsamlingsfrihet.
"US Congressional Executive Commission on China“ uttalte i sin pressemeddelelse 2017
følgende:" Kommisjonens 2017 årsrapport fremhevet de intensiverte restriksjonene på
religionsfrihet og undertrykkende sikkerhetskontroller, særlig i etniske minoritets
regioner, inkludert “Xinjiang Uyghur Autonome Region” (XUAR). (Øst Turkestan).
Situasjonen har bare blitt ytterligere forverret siden rapportens utgivelse i oktober.
I

dag

uttrykker

senator

Marco

Rubio

og

representanten

Chris

alarm

om

menneskerettighets krisen i Xinjiang.
Vi takker USAs regjering , samt regjeringer i andre land og ulike internasjonale
organisasjoner, som har støttet oss, for deres støtte til det uiguriske folket.
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I mellomtiden appellerer vi til De forente nasjoner, utenlandske myndigheter og andre
internasjonale menneskerettighets- og humanitære organisasjoner om å kreve at den
kinesiske regjeringen betingelsesløst frigjør de tusenvis av uiguriske fangene.

Chen Quanguos kriminalitet mot humanitet i Øst
Turkestan
Chen Quanguo er den kommunistiske partisekretæren for Øst Turkestan. Han ble
forfremmet til dette vervet i august 2016, etter å ha styrt en annen tungt undertrykt
region - Tibet. Siden da har han påbegynt en serie utenomrettslige repressive tiltak mot
det

uiguriske

folket,

og

ideologiske

utrensninger

mot

såkalte

"to-ansikter"

uiguriske-tjenestemenn, samt uigurer som har høy respekt og / eller har stor innflytelse i
sin egen profesjonelle felt eller karriere. ("to-ansiktet" er et begrep som regimet bruker til
å beskrive uigurer som ikke villig følger retningslinjene og viser tegn på "mislighold.").
Hans regime behandler nå alle uigurene som kriminelle, og alle uigurene med religiøs tro
som terrorister.
Vi har blitt informert om at Chen Quanguos regime utsteder "arrestordre", og
ferdigtrykte tiltaler til lokale myndigheter og flyplass administratorer og tildeler kvoter til
alle distriktene i Øst Turkestan om hvor mange personer som skal arrestere innenfor en
gitt periode.
Enkelte detaljer om slik ulovlig og umenneskelig praksis er presentert i avsnitt tre i denne
rapporten. Ved hjelp av slike administrative prosesser utenfor Kinas rettssystem har
Chens regime arrestert titusenvis av uigurer, for det meste menn i alderen 18-50 år, de
siste to årene. Som et resultat av dette har massevis av kvinner blitt "enker", og et stort
antall barn blitt "foreldreløse".
De uiguriske samfunnene mister sine mannlige innbyggere overalt, og uiguriske gårdsbruk
mister sine mannlige arbeidere. Alle som besøker Øst Turkestan kan i dag se "gater uten
uiguriske menn" overalt.
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I tillegg til den ovenfor nevnte elendigheten har Chens regime tildelt Han-kinesiske
"slektninger" til de fleste uigur familiene i alle byer i og rundt Øst-Turkestan, som skal bo
sammen med uigurer og overvåke og kontrollere dem. Vi har fått informasjon om noen
tilfeller der kinesiske mannlige "slektninger" seksuelt misbrukte uigur mødre og / eller
deres døtre foran mødrene. Da de kvinnelige uigur ofrene klaget til lokale myndigheter
om dette, ble de også arrestert og anklaget for å "forårsake forstyrrelser".
Chens lokale regjering har plassert mellom 50 000 og 100 000 uskyldige uigurer i fengsel,
og et langt større antall uigurer i naziliknende konsentrasjonsleirer. Totalt antall
overstiger nå en million, noe som utgjør mer enn 10% av den totale befolkningen i Øst
Turkestan (ifølge Kinas 2010-folketelling). Denne millionen av uiguriske menn og kvinner
behandles på svært umenneskelige måter, både i fengsler og i konsentrasjonsleirer.
I fengsler blir disse uskyldige "fangene" torturert på en måte som folk som lever i et
sivilisert samfunn ikke kan forestille seg. Torturen omfatter for eksempel vannceller, å
brenne kvinners ofre i ansiktet og på kroppen med sigaretter og forteller dem "Ring din
Gud for å redde deg". Noen blir hengt ved håndleddene, slått med politikøller, elektriske
batonger eller andre gjenstander, sparket, eksponert for vedvarende kulde, blendet med
et varmt og sterkt lys, tvunget til å opprettholde en stressposisjon i lengre perioder,
langvarig søvnmangel og mangel på, vann og mat, plassert i såkalte "tigerstoler" i flere
dager, og påført håndjern og ben strykejern. I de fleste tilfeller har slike overgrep resultert
i dødsfall, fysiske og / eller psykiske funksjonshemminger.
For eksempel har vi lært følgende fra et uigur offer som nylig ble løslatt fra et fengsel og
fortalte sine nære venner hva han hadde gått gjennom i fengselet, selv om han visste faren
for at han kan bli henrettet for å avsløre så tett beskyttet informasjon:
Han kjente ikke reglene da han først kom i fengselet, og ble slått av vaktene med køller for
hva han gjorde. Han måtte si "Jeg er en terrorist" hver gang da vakten slo ham, ellers fikk
han enda flere treff. Da han ba om tillatelse til å gå på toalettet, måtte han si "Jeg er en
terrorist, og jeg vil gjerne bruke toalettet". Vaktene slo ham om han ikke spurte på den
måten.
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Hans høyre hånd ble bundet til venstre ankel med en metallobjekt hele tiden: i løpet av
dagen, under spising, når han brukte toalettet og under søvnen, slik at høyre hånd berørte
hans venstre ankel hele tiden. Det var umulig for ham å stå rett selv en gang i løpet av
dagen. Etter å ha bodd på denne måten i mer enn ett år, var hans kropp helt deformert
eller fysisk deaktivert. Han var blitt en person som bare kan krype, men kan ikke stå rett
og gå.
For øyeblikket er det svært sjelden i Øst-Turkestan at en uigur fange komme ut av fengsel
som en vanlig person som før han eller hun ble fengslet. Vi har hørt mange tilfeller der
uigurer som kom ut av fengsler døde kort tid etterpå fordi noen av deres indre organer
manglet.
Omurbek Ali ble født og vokste opp i Øst-Turkestan, og ble statsborger i Kasakhstan for
12 år siden. Han ble arrestert 26. mars 2017 da han dro til Pichan County i Øst-Turkestan
for å besøke foreldrene sine etter å ha gjennomført en offisiell virksomhet i Urumchi. Han
ble holdt i flere konsentrasjonsleirer og fengsler, og ble endelig frigitt 4. november 2017.
Han ble intervjuet tre ganger den 23.-25. Januar 2018 av Radio Free Asia (RFA) (https: //
www.rfa.org/english/news/uyghur/kazakh-01302018161655.html). ‘
Følgende fortalte han til RFA:
"Jeg reiste frem og tilbake mellom Kasakhstan og Xinjiang siden jeg ble en kazakh
statsborger for 12 år siden. Jeg hadde aldri blitt medlem av noen organisasjon, aldri utført
noen politisk aktivitet, og aldri hjulpet noen som kunne tilhøre noen slags organisasjoner.
Jeg jobbet i et reisebyrå fra 2016 til 2017. Jeg dro til Urumchi for å delta på et 2-dagers
forretningsmøte i mars 2017. Etter møtet dro jeg til Pichan County 25. mars 2017 for å
besøke foreldrene mine. Min plan var å gå tilbake til Kasakhstan 27. Mars.
Klokka 10.00 neste dag kom fem politimenn som bar uniformer til foreldrenes hjem og
arresterte meg med begrunnelsen "du er mistenksom". De hadde ikke noen juridiske
dokumenter med seg, for eksempel en arrestordre. Etter å ha tatt meg til en lokal
politistasjon, belastet de meg med flere "forbrytelser", inkludert "skremmende
organisering og beskyttelse av terrorister".
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Jeg ble forhørt i ca. 2 timer i politistasjonen. Da var jeg i håndjern, hodet mitt og ansiktet
var dekket med en svart sekk, og jeg ble fraktet til en større politistasjon i Pichan. Der tok
politiet fingeravtrykk og blodprøver, og gjennomførte grundige fysiske undersøkelse på
kroppen min, uten å ta av håndjernene og den svarte sekken på hodet mitt. Jeg var redd,
og trodde at de kanskje begynte å ta mine indre organer snart.
Senere samme dag ble jeg plassert i et fengsel. Det var rundt 15 unge uiguriske menn i
cellen min, alle med metallkjeder på sine hender og føtter. Før jeg gikk til fengselscellen,
hadde jeg alle klærne tatt bort og erstattet av et sett med fengsel uniform. Etter å ha bodd
8 dager i fengselscellen, ble jeg tatt til Karamay (en av de største byene i Nord
Øst-Turkestan), fortsatt iført håndjern og kjedet.
Jeg ble fratatt søvn i to dager før politiet startet deres forhør av meg. Siden den dagen til
midten av juni gjorde jeg alt, inkludert å spise, sove og bruke toalettet, i en fengselscelle
med min høyre fot knyttet til en seng med en tung metallkjede. Kjeden var mindre enn en
meter lang, så jeg hadde ikke plass til å bevege meg rundt. "
"Under mott 8 måneders fengselsopphold mistet jeg 40 kg vekt og fikk flere sykdommer,
inkludert høyt blodtrykk. Jeg trodde jeg ville dø i fengselet. "
"Jeg ble tatt ut av fengselet til et politisk re-utdanningssenter den 4. november 2017, og
ble gitt politisk utdanning i 20 dager før jeg ble sendt til Kasakhstan."
Nylig har Abdurahman Hasan, en uigurisk-forretningsmann fra Kashgar, som for tiden bor
i Tyrkia, appellert til den kinesiske regjeringen ved å si "Kina: Drep min mor og min kone i
stedet! Jeg vil betale for kulene ", etter å ha hørt om de umenneskelige torturene som
hans mor og hans kone blir utsatt for i to forskjellige konsentrasjonsleirer i Øst-Turkestan.
Han ble intervjuet Radio Free Asia.
Som vi har beskrevet ovenfor, har Chen Quanguo og hans regime satt minst 10% av
uigur-befolkningen i Øst-Turkestan i fengsler og konsentrasjonsleirer. Samtidig
torturerer regimet disse uigurene på slike umenneskelige måter at de enten kommer til å
dø i fengsler eller konsentrasjonsleirer, dør kort tid etter at de blir løslatt, eller blir
permanent deaktivert, fysisk og / eller psykisk.
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Vi mener at det Chen Quanguo og hans regime gjør med uigur-folket kan betraktes som
forbrytelser mot menneskeheten. Vi appellerer til De forente nasjoner, utenlandske
myndigheter og andre internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og humanitære
organisasjoner om å kreve at Chen Quanguo straks må slutte å begå slike forbrytelser mot
uigur folket i Øst-Turkestan.

Innsamling av DNA fra uigurer
Det uiguriske folket begynte å leve under den statlige politikken for etnisk diskriminering
og assimilering etter at vårt hjemland, Øst-Turkestan, ble okkupert av kommunistiske
kinesere i 1949. Over tid forandret det kommunistiske regimet måten å behandle
uigurene på, og startet med en alvorlig undertrykkelse, og uigurene har siden den gang
levd som andreklasses borgere i sitt eget hjemland.
Den kinesiske regjeringen har imidlertid styrket sin repressive politikk mot uigurene og
gjort den til en ren statsterror siden juli 2009, etter 5. juli massakren som fant sted i
Urumchi, hovedstaden i Øst-Turkestan, og en slik statsterrorisme har nådd sin topp etter
at Chen Quanguo utpekt som sekretær for Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) i
Øst-Turkestan.
Under Chen Quanguos regime blir alle uigurer nå behandlet som kriminelle, og alle
uigurer med religiøs tro blir nå behandlet som terrorister. Et av de fremtredende
aspektene ved slike behandlinger er innsamlingen av DNA-data fra hele den uiguriske
befolkningen i Øst-Turkestan uten juridisk beskyttelse og uten kjennskap til hvilke DNA
som er samlet inn.
Det ble rapportert av ulike medier i 2017 at regjeringen i Øst-Turkestan har brukt mer
enn 10 millioner dollar til å kjøpe 12 DNA-sekvenser for å teste og analysere DNA-prøver.
Noen av dem er "neste generasjon" DNA-sekvenser, som kan brukes til å bestemme
forfedre, øyenfarge og andre fysiske egenskaper fra genetiske prøver. Flere biologer
16

Den norske Uighurkomiteen

anslår at det nye utstyret kan brukes til å profilere opptil 10.000 DNA-prøver om dagen
og flere millioner om året hvis den brukes i full kapasitet.
Vi har hørt fra flere vitner som flyktet fra Kina nylig og også fra noen kinesiske medier at
delstatsregjeringen allerede har startet innsamlingen av DNA-prøvene fra et stort antall
uigurer, og at de kinesiske myndighetene planlegger å fortsette denne prosessen inntil
DNA-en prøver av alle uigurer er samlet inn.
Mange land bruker DNA-fingeravtrykk for å løse og forebygge forbrytelser, men de fleste
uigurene som bor i utlandet er ekstremt bekymret for hvordan DNA blir samlet inn i
Øst-Turkestan.
I mars 2017 fortalte kinesiske statsmedier om et 4-måneders program, hvor 17,5
millioner mennesker - som hovedsakelig var uigurer - ble gitt helsekontroller, inkludert
blodprøver. I fjor viste andre rapporter at de fleste av de som gjennomgikk disse
undersøkelsene, hadde blitt tvunget til å gjøre det.
Hele den uiguriske befolkningen i Øst-Turkestan er for tiden under angrep fra alle
retninger av det kommunistiske kinesiske regimet. En grunn er at Øst-Turkestan er et
sentralt strategisk punkt i Kinas "One-belt, One-Road (OBOR)" -initiativ, og hele
befolkningen i Øst Turkestan har blitt en ulempe for dette initiativet.
Det er ikke klart hvor eller når dette slutter, eller om det ender i det hele tatt. Over 10%
av den uiguriske befolkningen i Øst Turkestan holdes for øyeblikket ulovlig i fengsler,
nazistiske politiske "re-education" konsentrasjonsleirer og barnehjem.
Vi er fortalt at det største byggeprosjektet for tiden i Øst Turkestan er bygging av nye
fengsler og nye konsentrasjonsleirer på hele territoriet. Noen internasjonale
organisasjoner som Human Rights Watch advarer om at samlingen av uigurenes DNA kan
brukes som en måte for myndighetene å intensivere deres politiske kontroll.
USAs senator Marco Rubio (R-FL), har nylig reist bekymringer overfor Thermo Fisher
Scientific, et amerikansk selskap som leverer DNA-sekvenseringsutstyr til Kina, angående
virksomheten i Øst Turkestan. Men fordi uigurene ikke har noen juridisk representasjon
17

Den norske Uighurkomiteen

og praktisk talt ingen institusjonell støtte i Kina, kan den kinesiske regjeringen i praksis
har ubegrenset mulighet til å gjennomføre alle typer menneskelige eksperimenter på det
uiguriske folket.
Derfor er mange uigurer som bor i utlandet bekymret for at uigurenes biodata kan brukes
til noe verre, for eksempel å selektivt høste uigurenes organer, ettersom tusenvis av
uigurer allerede er forsvunnet bak "den svarte porten".
Vi appellerer til FN, utenlandske regjeringer og alle internasjonale humanitære og
menneskerettighetsorganisasjoner for å kreve at den kinesiske regjeringen stopper
innsamlingen av DNA og de andre biologiske dataene til hele den uiguriske befolkningen,
og avslører for verden hva de virkelig gjør med uigurenes DNA-data som de allerede har
samlet inn.

Sluttsbemerking
Vi legger stadig nye opplysninger / innhold til denne rapporten. Vennligst besøk
http://freedomsherald.org/ET/unb/ for en oppdatert versjon. Besøk også det norske
nettstedet www.uigurene.no.
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