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Notater 

07.12.2018: Først utkast av rapporten er skrevet 

10.12.2018: Inkludert rapport fra økonomiavdelingen. Sendt ut til styremedlemmer 

14.12.2018: Korrigering 

16.12.2018: Godkjent av styremedlemmer. 

21.12.2018: Publisert for offentligheten.  
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Innledning 

Vi befinner oss i svært vanskelig tid. Vi mistet all kontakt med kjære som er en stor sorg                  

for alle oss. Samtidig har vi plikt å være sterke for å kunne hjelpe de som lider daglig i                   

hjemlandet vårt. Vi må fortsette kampen vår for rettferdighet og gi nye generasjonen de              

mulighetene som vi har ikke i Øst-Turkestan. Det er tid når vi må forene og bevege oss målrettet.                  

Vi i kommiteen skal gjøre vårt beste men vi trenger først og fremst deres støtte. Husk sammen                 

står vi sterkere. 

Bahtiyar Ømer, Styreleder 

 

 

 

Den norske Uighurkomiteen skal forberede årsrapport årlig for å gå gjennom årets            

gjennomførte aktiviteter, og samtidig gi medlemmer en bredere oversikt over organisasjons ulike            

aktiviteter. Rapporten er skrevet som en generell informasjonsformidling med aktuelle tall fra            

økonomiavdelingen. Mer detaljert intern rapport skal lagres i et arkiv.  

Dette dokumentet skal være et refleksjons utgangspunkt for gjeldende år og et fundament             

for kommende årets fokus.  

Adiljan Abdurihim, Sekretær 
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Årsrapport 2018 

Følgende dokument skal inneholde viktig informasjon om virksomheten til Den norske 

Uighurkomiteen (NUK) for gjeldende år, samt relevante rapporter fra økonomiavdelingen. 

 

Gjennomførte aktiviteter. 

Morsmål skole 

Siden 2017 har Kina ført hard politikk mot uigurene, hvor de har  satt å assimilere 

uigurene som hovedmål, gjennom totalforby  uigurisk språk, religionsfrihet, ytringsfrihet i det 

okkuperte Øst-Turkestan. Kulturelle aktiviteter ble svært begrenset. Derfor så NUK til seg å 

fremme undervisning av morsmål for yngre generasjoner i Norge. Samtidig som at NUK har 

nevnt 2018 som et “Morsmåls År” (ئانا تىل یىلى), ble det etablert morsmåls skoler som tar 

undervisning i morsmål søndager i Oslo, Sarpsborg, Moss, Fredrikstad, Skien og Bergen. I Oslo 

drives morsmåls skole i samarbeid med Uigurisk Islamsk Kultursenter (UIK). Oslo Morsmål 

Skole ble ledet av Semet Abla.  

Med stønaden fra Den norske Uighurkomiteen ble i år laget den aller første 

uigurisk-norsk ordbok av Bahtiyar Ømer.  

Resultat 

Den norske Uighurkomiteen har publisert en felles nettside til alle morsmåls skoler som             

er interesserte i å bruke den. Websiden skal settes i drift fra Januar 2019. Det ble bygd                 

Augmented Reality web app, som skal brukes i undervisningen. Aktiv bruk av denne teknologien              

planlegges fra neste år. En av de viktige stegene for å sikre bevaring av morsmål og muligheten                 
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for å lære norsk. NUK har publisert aller første uigurisk-norsk ordbok, som spiller en viktig rolle                

for integrering.  

Det er morsmålsundervisning for til sammen 48 elever på søndager i Oslo. Barna er              

fordelt i 4 grupper etter forskjellige aldersgrupper. Det antas at det er ca. 120 elever som får                 

uigurisk morsmålsundervisning i ulike byer (Oslo, Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Bergen og           

Skien) 

Oslo Morsmåls skole ble ledet av Semet Abla ut året 2018. Etter etableringen av en               

velfungerende struktur og fundamentalt lederskap, ble ansvaret enstemmig gitt til Gulnar Imam.            

Hun skal lede Morsmål Skolens undervisning i regi av NUK året 2019.  

 

Nettside, sosiale medier og NUK nettbasert plattform 

Siden nye styremedlemmer ble valgt til NUK, begynte vi aktiv bruk av sosiale medier og               

strukturering av nettsiden ble oppgradert. Komiteen har bidratt aktivt til belysning av            

situasjonen i Øst-Turkestan, og uigurene i eksil, årvis gjennom Facebook. Senere det ble også              

implementert bruk av Twitter. Foreløpig har vi satt på vent bruk av Instagram, på grunn av                

manglende kapasitet dette året.  

Resultat 

Det er regelmessig publisering av artikler på norsk i nettsiden vår. I gjennomsnitt ble det               

publisert 8 artikler månedlig i gjennomsnitt dette året. Totalt har det vært 65750[1] besøk til               

nettsiden, siden 09.05.2018 (statistikken begynte denne datoen) frem til og med 06.12.2018.            

Nettsidene drives både på norsk (www.uigurene.no) og uigurisk (uyghur.uigurene.no). Det er           

separat nettside for morsmåls skole (anatil.uigurene.no) og UIK (uik.uigurene.no). I tillegg har vi             
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administrasjonsverktøy for rapportering og registrering av data. Beta-versjonen av verktøyet for           

sekretariat har vært i testbruk siden September 2018. Dette systemet ble laget for å effektivt få                

oversikt over de aktivitetene til organisasjonen. 

Det ble publisert over 450 innlegg, 73 video, 18 events på Facebook og nesten samme               

antall på twitter brukeren vår. Hovedmålet av innlegg er norsk, men en del av dem er på                 

uigurisk, eller begge deler. 

Perhat Yakup, nestleder for NUK har spilt viktig rolle å holde nettsiden på uigurisk              

oppdatert og fremdeles engasjerer flere i å skrive både politiske, ikke politisk relaterte innlegg. 

 

Database for de internert uigurer og andre i Øst-Turkestan.  

I samarbeid med World Uyghur Congress (WUC), har NUK begynt aktivt samling av             

data fra uigurer i utlandet, om de som ble internert i de såkalte politiske “omskoleringsleirene”               

av kinesiske myndigheter, for å kunne formidle faktum til relevante organisasjoner. 

Resultat 

Under dette arbeidet ble det først opprettet en database for å samle alle relevante data.               

Rapporten med liste av de forsvunnede, ble først formidlet til relevante organer i Brussels, Belgia               

i April, senere til organer i Geneve, Sveits i November. Ifølge siste statistikken er det til sammen                 

rundt 300 mennesker som har registrert data hos oss. De dataene registreres gjennom nettside, i               

første omgang, som senere flyttes til en sikret PC uten internett tilkobling. Registrerte data til               

nettsiden slettes fortløpende. Ikke minst, generering av rapport og forespørsel på dette, skal skje              

på skriftlig måte. Dataen bevares og håndteres av NUK og et samtykke gis av WUC.  
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Rapport 

Den norske Uighurkomiteen gjør sitt beste for å levere viktige rapporter og relevante             

dokumentasjoner for å belyse eskaleringen av situasjonen i Øst-Turkestan.  

Resultat 

Semat Abla, Seniorrådgiver leverte en grundig rapport om et svært viktig dokument som             

var bakgrunnen av den alvorlige situasjonen som uigurene i Øst-Turkestan befinner seg i. Denne              

rapporten ble levert til alle relevante organer og partier.[13] 

Dilshat Turdiev, frivillig student som bidro til arbeidet av NUK har levert et dokument              

basert på Internasjonal Lovbrudd, angående situasjonen i Øst-Turkestan. [13]  

Det ble meldt og levert et referat til PST angående trusler og overvåking av uigurer i                

Norge av kinesiske myndigheter. Semet Abla er primærkontakt i dette. Dessverre ble det ikke              

mye ytterlige kontakt der, men vi håper på å etablere bedre kommunikasjon i fremtiden.  

Sekretariat Avdelingen 

Det ble vedtatt at det skal etableres NUK Sekretariat avdeling for å avlaste svært              

belastende arbeid. Sekretariat avdelingen er ansvarlig for all kommunikasjon med ulike           

organisasjoner, partier, Stortinget og regjeringen. Ikke minst, alt papirarbeid, inkludert drift av            

norsk nettside, er et av de mange daglige ansvarsområder. Derfor ble det sett at Sekretæren bør få                 

utvide og etablere en komplett avdeling. 

Resultat 

Vi har fått etablert kontakt med flere ulike partier og stortingsrepresentanter. Ikke minst             

kommunikasjon mellom Raftostiftelsen, Amnesty International og andre relevante institusjoner         

ble holdt aktivt. Vi har formidlet relevante rapporter, meldinger, informasjon til alle relevante i              
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løpet av dette året. Vi tror det har bidratt til suksessen i en rekke debatter og initiativ fra                  

politikere i det siste [2][3][4][5][6][7]. 

Det ble holdt flere møter med partiledere, utenriksdepartement og         

menneskerettighetsorganisasjoner som Norske PEN og Komiteen til forsvunnede forfattere. Det          

har spilt svært viktig rolle at situasjonen av uigurene ble tatt av de Norske PEN ved anledningen.                 

[8][9] 

Fra begynnelsen av September ble det mobilisert rundt seks frivillige ungdommer, som i             

dag er i Sekretariat avdelingen. Avdelingen ble delt etter ansvarsområder, arbeidsoppgaver og            

lokasjon. Nadir Abla og Muetter Musa tar over aktiviteter i Bergen som skal ha hovedfokus på å                 

etablere godt samarbeid med Raftostiftelsen og andre relevante organisasjoner. Tumaris Semet,           

representant i Trondheim skal være en kontaktperson med representanten til Sametinget i            

Trondheim. Umaj Gapparova er kommunikasjonsansvarlig. Pezilet Perhat er ung frivillig som           

skal gjennomføre relevante aktiviteter i Gjøvik.  

 

Sametinget og Samisk Hus i Oslo  

Deltagelse i Sametinget sitt plenum i Juni i år, har vært en god erfaring for å lære hvordan                  

samer jobber daglig for å bidra til utvikling og bevaring av sin kultur, og spesielt sitt språk. Vi                  

har etablert en god dialog med urfolket i Norge. Fortsettelsen skal være et tett samarbeid med                

Samisk hus i Oslo. Det er allerede samtaler for kommende felles kulturelle arrangementer neste              

år. 
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Resultat 

Medlemmer fra Den norske Uighurkomiteen fikk muligheten til å delta plenum i            

Sametinget og møte både representanter i Sametinget og Presidenten. Det ble gitt grundig             

informasjon om situasjonen til uigurene i hjemlandet. Vi fikk detaljert informasjon om hvordan             

Sametinget jobber daglig, fikk besøke NRK Sapmi for å se på hvordan den brukes for               

språkutvikling og andre viktige aktiviteter.  

WUC og NUK 

NUK samarbeider med WUC i de fleste politiske aktiviteter. Det er svært viktig at NUK 

kan bidra til å styrke internasjonal politikk gjennom å delta i lokal politisk aktivitet her i Norge. 

NUK skal fremover se mulige samarbeidsområder og fortsette styrke vårt arbeid for å være 

stemme til de undertrykte uigurer i Øst-Turkestan. 

Resultat 

Den norske Uighurkomiteen, WUC, NED og Rafto organiserte felles konferanse          

16.03.2018 om Språk og kinesisk assimilasjonspolitikk i Øst-Turkestan som fortsatt med training            

for unge uiguriske aktivister. [10] 

NUK tok ansvar for å opprette database for alle registrerte som holdes uten noe rettslig               

grunn i de såkalte politiske “omskoleringsleirene” og fengsler. Les mer i øvrige avsnitt. 

NUK jobber hardt og spilte viktige roller i reklamering av demonstrasjonen i Brussels             

den 27.04.2018. Vi bidro i design, video publisering og relevant informasjonsformidling. 

WUC medlemmer har gjort et veldig godt arbeid som bidro til en effektiv forberedelse av               

ulike møter og briefing. Det var svært viktig for NUK å kunne bruke de ressursene og                
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kunnskapen fra WUC sin side for å effektivisere vårt arbeid og være et forent stemme               

internasjonalt.  

I slutten av september fikk vi offisielt besøk av Dolkun Isa, Presidenten for World              

Uyghur Congress til Norge. Det ble organisert viktige møter med politikere,           

menneskerettighetsorganisasjoner her i Norge. Ikke minst, fikk Dolkun Isa sammen med           

styrelederen av NUK Bahtiyar Ømer, og andre medlemmer besøke flere norske byer for å møte               

landsmenn og andre relevante organisasjoner. Det har vært en god mulighet for komiteen å få               

anledningen til å møte norske uigurer og høre deres ideer og tanker, tilbakemeldinger og støtte.               

Det ble foretatt besøk til Oslo, Bergen og Stavanger. 

Medlemmer av NUK deltok i flere viktige møter organisert av WUC. Bahtiyar Ømer,             

Perhat Yakup, Omersjan Bakieyev, Semet Abla og Helchem Mamatimin deltok i de fleste av              

dem for å være stemmen til NUK og styrke kommunikasjon ikke kun med WUC men andre                

uiguriske organisasjoner i verden. Dette gitt oss en bredere nettverk og støtte i vårt felles arbeid.  

 

Barna og Kvinner  

Barna og kvinner spiller sentral roller for de uigurene, siden de er de viktigste del av 

fremtiden. Den norske Uighurkomiteen har som et av de hovedmålene å gi mulighet til kvinner 

for  å delta i daglig diskusjon og arbeid i kommiteen. Ikke minst, spiller yngre generasjonen en 

av de viktige rollene som vi har svært stor fokus på. 
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Resultat 

Den norske Uighurkomiteen har økt antall medlemmer i styre fra en kvinne til tre som               

samsvarer ca 40%. Dersom antall kvinnelige medlemmer i alle avdelinger i komiteen skal             

komme i beregningen, vil antallet av de kvinnelige bli til 8, som ca. er 65%.  

Det er flere unge som stadig engasjeres i arbeidet til komiteen og her er vi interessert i å 

involvere flere i fremtiden. 

Helchem Mamatimin engasjerte seg aktivt i å mobilisere uiguriske kvinner, og sammen            

med Pategul Ghopur ble de aktive støttespillere for “One Step, One voice”, 15.03.2018             

demonstrasjonen som ble organisert i ulike land i verden på samme dag. Nå engasjere Pategul               

Ghopur seg aktivt blant de kvinnene i forskjellige aktiviteter med gode formål. 

Helchem Mamatimin deltok i ulike arrangementer til komiteen og ofte var representanten 

til kvinner i internasjonale konferanser, møter og arrangementer.  

Sammen med uiguriske morsmåls skole, ble det organisert Noruz feiring for barn, og senere              

sammen med UIK, sommerfest for å feire religiøs høytid. Ikke minst, har det vært kulturelle               

feiringer som for eksempel “Doppa Dagen” 05.05.2018. 

Som avsluttning for dette året og feiringen av “Morsmål Året”, det ble organisert fest til               

elever og foreldre og alle som var villig til å delta i arrangement.  

Den kvinnelige gruppen som ble opprettet av de frivillige kvinnene for å styrke             

aktiviteter til NUK, har organisert flere kulturelle aktiviteter og bidro til å organisere ulike møter.               

Les mer. 
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Konferanse og andre arrangementer.  

12.08.2018 ble det holdt info-stand om uigurisk kultur. “Uigurisk Kultur i Fare” info standen ble               

plassert foran Stortinget og har tiltrukket mange forbipasserende. Det ble spilt live-musikk og             

visst frem ulike tradisjonelle drakter og objekter til interesserte. Det var et svært godt initiativ fra                

kvinnegruppa. 

I slutten av 2. september ble det organisert en Konferanse sammen med strategi forsker              

og historiker Dr. Erkin Ekrem. I tillegg ble det organisert workshop for styremedlemmer av              

NUK sammen med Dr. Erkin Ekrem. 

Kulturkveld i Stavanger og møter med eksilmiljøet i Bergen og Oslo.  

Adiljan Abdurihim Sekretær for NUK deltok i paneldebatt organisert av CMI Bergen            

Resource Center og Raftostiftelsen. [11] [12] 

Helchem Memetimin deltok i Konferansen i Washington Universitet i USA.  

WUC sine årlige møter og konferanse.  

Sekretariat avdelingen deltok på konferansen “China behind the Media” arrangert i regi            

UiO. Det var anledningen å møte både internasjonale og nasjonale forskere interessert i             

uigurenes situasjon.[14] 
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Økonomi 

Denne delen gir oversikt over økonomien til komiteen, presentert av          

økonomiavdelingen. Utgiftene er kategorisert, og er presentert under hver enkelt kategori, etter            

hva de penger brukt på. De som vil ha detaljert innsyn i økonomien kan be NUK om dette.                  

Skriftlig henvendelse med fullt navn og mobilnummer må sendes til info@uigurene.no. Husk at             

du må ha vært medlem i NUK i minst 6 måneder og ha betalt kontingent, for å kunne få innsyn i                     

detaljert beskrivelse av utgifter og inntekter.  

Siden Rena Tursun og Helchem Mamatimin tok over økonomiavdelingen dette året, har            

vi sett store endringer. Det ble innført strukturert arbeid for rapportering.  

Det ble opprettet Vipps, PayPal konto for donasjoner. Økonomiavdelingen prøver på best            

mulig måte å holde strukturert rapportering på både utgifter og donasjoner gitt til NUK. Det ble                

lansert web basert månedlig rapportering som skal tas i aktiv bruk fra neste år. Det forventes                

store endringer for bedre innsyn og rapportering fra 2019. Ikke minst skal Sekretariat avdelingen              

i samarbeid med IT og Økonomi avdelingen prøve slå sammen rapporteringstjeneste for bedre             

rapportering fra 2019.  

Det er viktig å nevne at styremedlemmer har bidratt økonomisk selv, som vi er svært               

takknemlige for. Første året med å betale frivillig 500 NOK månedlig som senere ble redusert til                

200 NOK. 

Ulike donasjoner fra andre som vil være anonyme er et av store bidragene som vi vil                

takke for. For det siste stor takk for de faste medlemmer som årvis støtter organisasjonen.  

  

mailto:info@uigurene.no
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Utgifter 

Følgende er utgifter for år 2018 gruppert ifølge type i samme gruppe. 

 

PERIOD KATEGORY BESKRIVELSE TOTALT (NOK) 

Hele året Publikasjoner web side Det er fast utgifter for å få publisert 
artikler på norsk i web siden. 

12750  

Jan Donasjon til World Uyghur 
Congress 

Det ble vedtatt at vi bidrar med 
donasjon til World Uyghur Congress 
for støtte deres svært aktivt arbeid. 

8600 

Feb, Apr, 
Juli 

Demonstrasjon Total summen brukt vedrørende 
demonstrasjoner i Norge og 
utlandet. 

2305,9 
2045,68 

2112,9 

Feb, Mars, 
Juni, Sep 

Arrangementer Kulturelle og andre arrangementer 
organisert for uigurer i Norge. 

2760 
5520 
6500 
817,5 

4055,29 
5520 

301,17 

Mars, Mai, 
Juni, Aug 

Worksop og Konferanse  8074,5 
3383,12 

12753,86 
6930 
5000 

Mars Morsmål Skole Utgifter relatert morsmål skole sin 
utvikling og verktøy kjøp, 
bokpublisering 

3554,76 

Mai, Juni Innkjøp av varer Hovedsakelig ble det kjøpt inn 
kulturelle og reklamerende varer. 

2881,2 
6144,2 

Okt IT Utgifter relatert innkjøp av verktøy 
for IT avdeling. 

2795 
 

  TOTALT: 104805,08 

 

12.12.2018 Det ble kjøpt laserskriver for morsmål skole i Oslo for gave fra 
World Uyghur Congress som ble donert i Mars 2018. 

3102,00 
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Refleksjon 

Vi har sett at bruk av nye teknologier hjelper organisasjonen å jobbe både strukturert og               

effektivt. Vi har sett godt arbeid med nasjonale aktører, men fortsatt ser at kompleksiteten av               

situasjonen av uigurer i sin helhet krever mange ressurser og tid som komiteen sliter å løse, på et                  

god måte. Derfor er organisasjonen avhengig av å finne nye faste økonomiske midler for å               

gjennomføre framtidige aktiviteter. Vi ser at donasjoner fra folk kan dekke en del av de utgiftene                

men for å utføre bredere og effektivt arbeid er det ikke nok. Fremdeles de fleste av de utgiftene                  

til reise og andre små bruk ble dekket av styremedlemmer selv. Konkrete steg og endringer må                

gjøres for å styrke organisasjonen økonomisk. 

Det er gledelig at komiteen kunne mobilisere en del frivillige som bidrar i det daglige               

aktiviteter av organisasjonen. Vi håper på at neste år vi gjør mer innsats for å doble de frivillige                  

blant unge. 

Ut fra 13 totalt planlagte aktiviteter det ble utført 10 aktiviteter. Det er godt å merke at                 

tallet inkluderer ikke de mange aktiviteter som dukket opp underveis. Det er en god fremgang               

men likevel trenger vi bedre planlegging og grundig vurdering.  
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Høydepunkter i bilder 
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