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Uigurernas situation

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att lyfta uigurernas situation i Kina
i internationella ekumeniska organisationer och i dessa även föreslå en granskning av
folkrättens tillämpning i Kina.

Motivering
Uiguriska autonoma regionen Xinjiang utgör en sjättedel av Kinas totala yta och är
landets största region. Invånarantalet är närmare 22 miljoner och uigurerna är den
största minoritetsgruppen. De utgör omkring 50 procent av befolkningen. Uiguriska
källor menar att det finns närmare 18 miljoner uigurer i Kina som helhet. Xinjiang är
rikt på kol, olja och mineraler som nickel, koppar, mangan och bly och har en stor
industrisektor. Inflyttningen av hankineser har varit omfattande under de senaste
årtiondena i takt med att utvinningen av bland annat olja och gas i den resursrika
regionen ökat.
Enligt Amnesty international har många uigurer i årtionden upplevt systematisk
etnisk och religiös diskriminering i Xinjiang (www.amnesty.se/aktuellt/krossadehjartan-krossade-liv-kina-uigurer-och-xinjiang). Från 2014 och framåt har regionen
sett en kraftigt ökad polisnärvaro och en tung övervakning. Under 2017 började saker
och ting att ta en ännu mer fruktansvärd vändning för uigurer, kazaker och andra
huvudsakligen muslimska folkgrupper i regionen. Sedan dess har uppskattningsvis
minst en miljon människor hållits godtyckligt frihetsberövade i så kallade omskolningsläger i Xinjiang, där de har utsatts för olika former av tortyr och misshandel,
politisk indoktrinering och påtvingad kulturell assimilering
(www.amnesty.se/aktuellt/kinas-fortryck-av-muslimer-i-xinjiang-ar-ett-brott-motmanskligheten).
Omvärldens reaktioner på förtrycket av uigurerna har varit svaga och främst
kommit från väst. Uigurerna får i princip inget stöd från andra muslimska länder.
Motionen innebär att kyrkostyrelsen ges i uppdrag att i internationella ekumeniska
organ lyfta frågan och även föreslå en granskning av hur de kinesiska myndigheterna
lever upp till folkrätten. Folkrätten består traditionellt sett av regler och principer som
reglerar hur stater förhåller sig till varandra men innehåller idag också mänskliga
rättigheter och internationell humanitär rätt.
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