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Om rapporten  
 

Syftet med rapporten är att ge en analys över situationen i landet.  

Rapporten är i första hand ett stöd till Migrationsverkets strategiska och operativa 
ledning. Refererade källor är färre och författaren utgör en källa i sig. För fördjupad 
information vid handläggning av migrationsärenden hänvisas till den landinformation 
som Lifos producerar i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 
landinformation (2008).  

Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en 
viss fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga 
ställningstaganden. 
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1. Inledning 
 
1.1. Om rapporten 
Syftet med rapporten är primärt att ge stöd till strategiskt och operativt 
beslutsfattande inom Migrationsverket, men den kan även användas vid 
handläggning av migrationsärenden. Rapporten ger en översiktlig lägesbild 
och analys av situationen i Xinjiang samt möjlig utveckling.  
Informationen har hämtats från flera källor och endast uppgifter som kan 
tillskrivas särskild betydelse har refererats. För fördjupad information vid 
handläggning av migrationsärenden hänvisas till den landinformation som 
Lifos producerar i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 
landinformation (2008). 
 
 
1.2. Avgränsning/Syfte 
Denna rapport syftar i första hand att ge en överblick av uppgifter som 
nyligen presenterats avseende omfattningen av kinesiska övergrepp mot den 
uiguriska befolkningen i den autonoma provinsen Xinjiang i nordvästra 
Kina. Lifos vill särskilt uppmärksamma utvecklingen från 2017 och framåt 
men har valt att inkludera en kortare kontextuell introduktion. Det material 
som rapporten bygger på är i stora delar nyligen publicerad och är inte i alla 
delar helt samstämmig. Lifos bedömer dock att informationen i väsentliga 
delar är tillförlitlig och tyder på en mycket allvarlig situation med 
omfattande MR-övergrepp i Xinjiang. Dessa MR-övergrepp är enligt 
tillgänglig rapportering inte begränsade till uigurer utan drabbar även andra 
minoriteter i Xinjiang. Exempelvis finns uppgifter om att situationen för 
etniska kazaker, är likvärdig den som råder för uigurerna. Fokus för denna 
analys kommer dock i första hand att ligga på etniska uigurer. Lifos är också 
medvetna om att det finns en våldsbejakande uigurisk separatiströrelse och 
att etniska uigurer i relativt stort antal anslutit sig till globala våldsbejakande 
islamistiska organisationer i exempelvis Syrien. Detta uppfattas av Peking 
som ett reellt hot mot stabiliteten i Xinjiang och kinesiska intressen. Denna 
dimension kommer dock inte att avhandlas i denna rapport utan kommer att 
adresseras i kommande rapportering.       
 
1.3. Historisk bakgrund till konflikten 
Uigurer är en sunnimuslimsk folkgrupp som i huvudsak är bosatta i den 
autonoma republiken Xinjiang i nordvästra Kina men även i de 
Centralasiatiska republikerna Uzbekistan, Kazakstan och Kirgizistan. 
Antalet uigurer i Xinjiang uppskattas idag till cirka 10 miljoner medan runt 
300 000 lever i de centralasiatiska republikerna.1 Det uiguriska språket 
tillhör den turkiska språkgruppen och uigurer omnämns i kinesisk litteratur 
så tidigt som 200-talet men etablerade sig inte som en mer organiserad 
civilisation förrän på 700-talet då de etablerade ett konungadöme längs 

                                                 
1 Encyclopedia Britannica, 2018-09-04 
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Orhonfloden i dagen Mongoliet.2 Efter att ha invaderats av kirgizer drevs 
uigurerna söder ut till området runt Tien Shanbergen där de återetablerade 
sin statsbildning i ett område som idag är del av den kinesiska provinsen 
Xinjiang.34    
 
Under de senaste århundrandena har uigurerna saknat politisk enighet med 
undantag för en kort period i samband med att man revolterade mot Peking i 
mitten av 1930-talet.5  
 
På 1950-talet påbörjades en omfattande inflyttning av Han-kineser till 
Xinjiang. Ekonomiska och kulturella faktorer ledde till etniska spänningar 
mellan uigurer och Han-kineser i form av protester och våldsamheter. I juli 
2009 kulminerade våldsamheterna och det rapporteras att nästan 200 
individer (i huvudsak Han-kineser) dödades och runt 1700 skadades i 
samband med omfattande kravaller. Efter 2009 ökade antalet våldsdåd 
relaterade till konflikten i Xinjiang ökat i form av bland annat mord och 
självmordsattacker både i provinsen och andra delar av Kina. Kinesiska 
myndigheter har sedan dess succesivt ökat polisiär och militär närvaro i 
Xinjiang och arresterat, fängslat och avrättat misstänkta separatister.6 Även 
om konfliktdimensionerna idag måste betraktas som komplexa är de flesta 
bedömare överens om att det i grund och botten handlar om den kinesiska 
statens strävan att kontrollera minoriteterna i Xinjiang och säkra sitt 
inflytande bland annat genom att uppmuntra inflyttning av Han-kineser i 
området. Han-kineser har gynnats ekonomiskt och kulturellt av den 
kinesiska staten. Stora infrastrukturprojekt har lett till en attraktiv 
arbetsmarknad i Xinjiangs storstadsområden där de kvalificerade jobben 
tillsatts med unga välutbildade Han-kineser samtidigt som staten försvårat 
tillträde till arbetsmarknaden för uigurer och succesivt minskat 
möjligheterna till utövande av religion och kultur.7    
 
2. Särskilda aspekter av senare tids utveckling 
 
2.1. Restriktioner i religionsutövning 
Från och med slutet av 2016/inledningen av 2017 har en sedan tidigare 
mycket begränsad religionsfrihet i Xinjiang blivit föremål för ytterligare 
restriktioner. Utöver nationell lagstiftning har myndigheterna i Xinjiang 
begränsat muslimers religionsfrihet på regional nivå. Myndigheterna 
motiverar restriktionerna genom att relatera dessa till ”the three evils” – 
etnisk separatism, religiös extremism och våldsam terrorism. En regional 
                                                 
2 Ibid. 
3 Xinjiang annexerades av Kina på 1700-talet men stabil kontroll över regionen etablerades 
inte förrän 1949. Enligt kinesiskt narrativ har Kina alltid haft en historisk territoriell rätt till 
Xinjiang.  
4 Encyclopedia Britannica, 2018-08-09 
5 Brophy, David, 2016, sid. 145ff. 
6 Encyclopedia Britannica, 2018-09-04 
7 BBC, 2014-09-16 
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antiextremismlag från april 2017 förbjuder en lång rad religiösa uttryck och 
beteenden. Vaga formuleringar och centrala begrepp som inte definieras 
innebär att lagstiftningen kan tillämpas med stor godtycklighet och en hög 
grad av oförutsägbarhet.8 Enligt Human Rights Watch har begränsningarna i 
religionsfrihet kommit att bli så omfattande i Xinjiang att praktiserandet av 
islam i praktiken har förbjudits, även om takten och graden i 
implementeringen av alla restriktioner varierar lokalt.9 
  
2.2. Massövervakning 
Av ett flertal källor att döma har kontrollen och övervakningen av 
befolkningen i Xinjiang, och då i första hand den uiguriska men även andra 
turkisk muslimska delar av befolkningen, ökat. Kinesiska myndigheter 
förefaller ha tagit övervakningen till en ny och tidigare oöverträffad nivå10, 
där systemet utgörs av en kombination av administrativa åtgärder, digitala 
system och angiveri.11 Det finns delar av detta system som tillämpas brett i 
hela landet, men de mer långtgående åtgärderna är begränsade till Xinjiang 
och den muslimska befolkningen där. 
 
Sedan slutet av 2016 rapporteras uigurer och andra turkisk-muslimska 
grupper ha tvingats lämna i sina passhandlingar till myndigheterna.12 
Åtgärden bör enligt Lifos mening ses som ett sätt att kontrollera och 
begränsa delar av befolkningens rörelsefrihet, men får genom sin 
utformning även till följd att ytterligare information om berörda invånare 
samlas in. Att få tillbaka sitt pass och ges tillstånd att lämna landet beskrivs 
av källorna som en komplicerad och utdragen process där krav på att lämna 
DNA-prov och annan biometrisk data ställs. 
 
Det finns ett omfattande nätverk av säkerhetskontroller runtom i Xinjiang: 
på gatorna i städer, vid tågstationer, flygplatser och på landsvägar.13 Vid 
säkerhetskontrollerna finns tillgång till polisens databaser i vilka personer 
flaggas och där restriktioner för personers rörelser kan noteras.14 Trots 
rigorösa kontroller och restriktioner kopplade till människors rörelsefrihet 
och resor finns rapportering om enskilda fall där man ändå har lyckats 
lämna landet legalt även efter att man har hamnat i myndigheternas 
sökljus.15   
 

                                                 
8 Se exempelvis Human Rights Watch, 2018-06-21; Amnesty International, 2018-07-09, 
sid. 12; US Department of State, 2018-05-29; Radio Free Europe/Radio Liberty, 2017-04-
01 
9 Human Rights Watch, 2018-09-09, sid. 71ff. 
10 Amnesty International, 2018-07-09, sid. 13 
11 Se exempelvis Human Rights Watch, 2018-09-09, sid. 74ff.; Human Rights Watch, 
2018-06-21 
12 Human Rights Watch, 2018-06-21; Amnesty International, 2018-07-09, sid. 11; UN 
Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2018-08-30, sid. 8. 
13 Se exempelvs EurasiaNet, 2018-04-30 
14 Human Rights Watch, 2018-09-09, sid. 58ff. 
15 Al-Jazeera, 2018-09-10 
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Uppgifter från flera källor talar för att kinesiska myndigheter i Xinjiang 
försöker säkerställa att ingen invånare använder sig av krypterade 
utlandstillverkade applikationer för mobil kommunikation, utan enbart 
inhemska applikationer som saknar kryptering och integritetsgarantier. 
Åtskilliga vittnesmål finns om att slumpmässiga kontroller av individers 
mobiltelefoner görs för att säkerställa att en ny obligatorisk 
säkerhetsapplikation har installerats.16 
 
Uppgifter finns, från flera håll, om att invånare i Xinjiang uppmanas att 
informera myndigheterna om vissa typer av beteenden hos både grannar, 
bekanta och anhöriga.17 Det förekommer också åtskilliga vittnesmål om att 
hembesök av lokala myndighetsföreträdare hos uiguriska familjer, i syfte att 
kontrollera och indoktrinera, är vanligt, såväl frekventa men kortare besök 
som att myndighetsföreträdare i praktiken flyttar in hos familjer.18  
 
Enligt Amnesty använder kinesiska myndigheter i Xinjiang den senaste 
teknologin (inklusive DNA, biometri och ansiktsigenkänning) tillsammans 
med big data-plattformar som aggregerar och analyserar alla typer av 
information för att spåra grupper som hotar den ”sociala stabiliteten”.19 
 
2.3. Politiska omskolningsläger 
Mest uppmärksamhet i den senaste tidens utveckling i Xinjiang har dock 
politiska omskolningsläger fått. Dessa läger förekommer i rapporteringen 
med olika benämningar (t.ex. ”education centers”, ”re-education camps”, 
”political education centers”).  
 
Det kan vara av vikt att här göra en distinktion mellan de politiska 
omskolningsläger och de personer som hålls frihetsberövade där och fall där 
etniska uigurer, många gånger på lösa grunder, dömts för separatist-, 
extremism-, eller terroristbrott. Det senare har varit utbrett sedan lång tid 
tillbaka och förekommer fortfarande.  
 
Samtliga här refererade källor konstaterar att frihetsberövandet av personer 
som placeras i politiska omskolningsläger sker godtyckligt, utan laglig 
grund, utan att några egentliga brottsanklagelser riktas mot dem, utan att 
saken prövas i domstol och utan att frihetsberövandet tidsbestäms. 
 
Oklarheter råder kring vilka kriterier som används av kinesiska myndigheter 
för att avgöra om en person ska hållas i förvar i ett omskolningsläger, men 
ett antal omständigheter är återkommande i rapporteringen och pekar mot 
att situationen är godtycklig och att även de till synes mest oförargliga 
beteenden eller uttryck kan väcka myndigheternas intresse och föranleda 
drastiska åtgärder. Exempel på ”kriterier” som förekommer i 

                                                 
16 Amnesty International, 2018-07-09, sid. 13; Human Rights Watch, 2018-09-09, sid. 
74ff.; UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2018-08-30, sid. 8 
17 US Department of State, 2018-05-29  
18 Amnesty International, 2018-07-09, sid. 13; Human Rights Watch, 2018-09-09, sid. 78ff 
19 Amnesty International, 2018-07-09, sid. 13 
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rapporteringen: egen eller anhörig(a)s utlandsvistelse(r), kontakter i 
utlandet, andra former av kopplingar till andra länder, att ha dubbelt 
medborgarskap; att ha påkommits med att be, innehav av religiös litteratur, 
att ha praktiserat islam, att ha artikulerat religiösa uttryck (såsom dagliga 
hälsningssätt); att vid kontroll ha ertappats med mjukvara för 
kommunikation som tillverkats av utländska företag i sin mobiltelefon.20 
 
Politiska omskolningsläger etableras i exempelvis tidigare skolor, 
produktionsanläggningar och fängelser men det rapporteras även om att 
myndigheterna bygger, och fortsätter bygga, nya anläggningar. I lägren 
tillämpas militär disciplin och de frihetsberövade utsätts för politisk 
indoktrinering. Övervakningen av de frihetsberövade kan beskrivas som 
massiv. Utförliga vittnesmål om bristfälliga förhållanden och trängsel samt 
tortyr och andra allvarliga former av fysiska och psykiska bestraffningar 
finns.21  
 
Oklarheter råder kring omfattningen av de politiska omskolningslägren och 
kring hur många personer som frihetsberövats i dem. Human Rights Watch 
uppger i juni 2018 att myndigheter i Xinjiang har tagit åtminstone 
tiotusentals uigurer i förvar i ”political education centers”.22 I en skrivelse 
en dryg månad senare uppger organisationen att dess utredningar visar att 
hundratusentals personer har frihetsberövats i sådana anläggningar runtom i 
Xinjiang.23 I september bedömer organisationen att uppskattningar24 om att 
antalet frihetsberövade i lägren uppgår till cirka en miljon är trovärdiga.25 
Amnesty anger i juli 2018 att antalet drabbade, som ett minimum, räknas i 
tiotusentals men redogör även för att andra källor uppskattar antalet till 
hundratusentals. I sammanhanget redogör Amnesty även för rapportering i 
media enligt vilken lokala myndighetsföreträdare i Xinjiang uppgett att man 
givits order om att ta 40 procent av den uiguriska befolkningen i sitt område 
i förvar.26 Amerikanska utrikesdepartementet uppger i maj 2018, i en 
rapport som avser förhållandena i Kina under 2017 och med hänvisning till 
”human rights groups and others”, att hundratusentals uigurer tvångsvist 
skickats till ”re-education camps”.27 Enligt rapporter har lokala 
myndighetsföreträdare i Hotan bekräftat att de har getts målet av högre 
myndigheter att skicka närmare hälften av områdets befolkning till ”re-
education camps” och att detta gäller i hela Xinjiang.28 FN konstatarer att 
det inte finns några officiella uppgifter kring hur många individer som 
befinner sig i förvar eller som har tvingats att tillbringa perioder av 
varierande längd i politiska ”re-education camps”, men redogör för att 
                                                 
20 Human Rights Watch, 2018-07-30; Human Rights Watch, 2018-06-21; Amnesty 
International, 2018-07-09, sid. 10; UN Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination, 2018-08-30, sid. 7; Human Rights Watch, 2018-09-09, sid. 36 
21 Human Rights Watch, 2018-09-09, sid. 36, 47ff. 
22 Human Rights Watch, 2018-06-21 
23 Human Rights Watch, 2018-07-30 
24 Jamestown Foundation, 2018-05-15 
25 Human Rights Watch, 2018-09-09, sid. 2 
26 Amnesty International, 2018-07-09, sid. 10 
27 US Department of State, 2018-05-29 
28 Ibid 
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uppskattningarna kring antalet förvarstagna varierar mellan tiotusentals till 
uppemot en miljon.29 
 
2.4. Återvändande och återsändande 
Slutligen bör påminnas om att det finns riklig rapportering, både mer 
aktuell30 och äldre, om kinesiska myndigheters påtryckningar mot 
medborgare i utlandet att återvända. Påtryckningarna kan utövas genom hot 
mot individer i utlandet, men även mot deras kvarvarande anhöriga. I 
sammanhanget kan noteras uppgifter om att myndigheterna i Xinjiang 
upprätthåller en lista över länder som betraktas som särskilt ”problematiska” 
eller ”känsliga”.31 Vidare förekommer en rad kända (och sannolikt ännu fler 
okända) fall där kinesiska myndigheter utövat påtryckningar mot andra 
länder för att förmå dem att återsända uigurer med kinesiskt 
medborgarskap.32 Återkommande i de källor som här refererats är uppgifter 
om att personer som återvänt på egen hand efter hot och påtryckningar eller 
som återsänts av andra länder har försvunnit eller placerats i politiska 
omskolningsläger.33 
 
3. Lifos bedömning 
Uppgifterna om ytterligare restriktioner i religionsfrihet, förstärkt och 
systematisk övervakning av befolkningen samt etablerandet av politiska 
omskolningsläger och storskaligt frihetsberövande av uigurer (men även 
andra muslimska minoriteter) i Xinjiang, ska ses mot bakgrund av redan 
tidigare kända förhållanden som under lång tid präglats av bl.a. långtgående 
diskriminering, statlig repression och frekventa tillslag mot misstänkta 
uiguriska separatister där statlig våldsanvändning i form av exempelvis 
tortyr har tillämpats. 
 
Även om det förekommer stora variationer mellan källor, och hos samma 
källor över tid, vad gäller uppskattningar om hur många människor som 
befinner eller har befunnit sig i politiska omskolningsläger, får det enligt 
Lifos mening anses vara klarlagt att sådana läger existerar och att 
tvångsplacering av människor där sker i stor skala. Redovisade skillnader i 
uppskattningar av skalan kan ha flera förklaringar – metodologiska och 
definitionsmässiga men även, sannolikt framför allt, bristande tillgång till 
information. Vittnesmål om dåliga förhållanden och bruk av tortyr och 
andra former av fysisk och psykisk bestraffning är i linje med vad som 
sedan tidigare är känt om kinesiska myndigheters agerande i Xinjiang. 

                                                 
29 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2018-08-30, sid. 7 
30 Se exempelvis Amnesty International, 2018-07-06; Amnesty International, 2018-06-21 
Amnesty International, 2018-07-09; Foreign Policy, 2018-04-03 
31 Human Rights Watch, 2018-09-09, sid. 4, 14f, 56 
32 Human Rights Watch, 2018-06-21; Amnesty International, 2018-07-09, sid. 11; US 
Department of State, 2018-05-29 
33 För äldre rapportering, se även Landinfo 2011-03-08: ”Bildet tyder på at retur av 
uighurer med eller uten opposisjonell eller asylrelatert historikk kan få følger som avhør, 
arrest, tortur og forsvinninger.” 
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Det ligger i det slutna samhällets natur att det kan finnas svårigheter att fullt 
ut förutsäga myndigheters agerande eftersom grunder för detsamma sällan 
deklareras. Det är dock av stor vikt att här understryka att uppgifter om att 
kopplingar till utlandet – egna eller anhörigas utlandsvistelser, kontakter 
med personer i utlandet etc. – återkommande identifieras av källor som ett 
kriterium för att frihetsberöva och placera en person i politiskt 
omskolningsläger. 
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