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1  

Migrationsverkets rättsavdelning har beställt en uppdatering av den landinformation som 
togs fram 2018 och låg till grund för en rättslig kommentar om uigurers och andra mus-
limska minoriteters situation i Kina.  

Tidigare underlag utgörs av Lifosrapport: Kina - situationen för uigurer och andra muslimska 
grupper (v. 1.0), publicerad 2018-10-30, och fokuserar framför allt på senare års myndighetsre-
pression mot den uiguriska minoriteten och andra muslimska grupper i den autonoma pro-

vinsen Xinjiang i nordvästra Kina, men även på situationen för dessa grupper i övriga Kina.  

Föreliggande rapport bör läsas tillsammans med det tidigare underlaget. Redovisningen här 
tar som utgångspunkt och disponeras utifrån de huvudsakliga slutsatser som dragits tidi-
gare, och den består av kortare översikter av ett urval av nyare skriftlig rapportering som syf-
tar till att bedöma om nämnda slutsatser alltjämt är giltiga eller om ny information föranle-
der några ändringar. Även ett antal andra relaterade aspekter av kinesisk policy och dess im-
plementering som inte berörs i tidigare rapport, uppmärksammas här. 

För mer information om och en djupare förståelse för långsiktig kinesisk minoritetspolitik 
och det sedan länge bekymmersamma människorättsläget i Kina i allmänhet och Xinjiang i 
synnerhet, hänvisas liksom tidigare till extern rapportering som bland annat finns publicerad 
i databasen Lifos. 

2  
 

I detta kapitel ges en uppdatering kring de huvudsakliga slutsatser som drogs i 2018 års 
landinformationsrapport. Varje avsnitt inleds med utdrag från denna rapport. 

2.1 Politiska omskolningslägers syfte 

Den slutliga politiska målsättningen förefaller vara att genom påtvingad assimilering omstöpa 
andra kulturella och religiösa identiteter och i förlängningen eliminera till kommunistpartiet alter-
nativa auktoriteter. 

Baserat på vad som blivit känt om situationen i Xinjiang genom nyare rapportering saknas 
anledning att dra någon annan slutsats än att kinesiska myndigheter har mycket långtgå-
ende målsättningar med sin förda politik. 

Forskaren Adrian Zenz ser på de politiska omskolningslägren som en del av ett större policy-

program genom vilket kinesiska myndigheter:  

simultaneously achieves at least five main goals in this core region of 

the Belt and Road Initiative (BRI): maintain the minority population in state-
controlled environments, inhibit intergenerational cultural transmission, 
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achieve national poverty reduction goals, promote economic growth along 
the BRI, and bring glory to the Party by achieving all of these four aims an a 

way that is ideologically consistent with the core tenets of Communist 
thought - using labor to transform religious minority groups towards a pre-

dominantly materialist worldview 1  

Newlines Institute for Strategy and Policy har i en rapport2, publicerad i mars 2021, pre-
senterat omfattande dokumentation och argumenterar för att de kinesiska myn-

.3 

2.2 Politiska omskolningslägers existens och omfattning 

Det får anses vara klarlagt att politiska omskolningsläger existerar och att internering av männi-
skor där sker i mycket stor skala. 

Sedan 2018 har ytterligare bevis tillkommit  en kombination av vittnesmål, läckta men även 
officiella myndighetsdokument, samt satellitfoton  som stärker den tidigare slutsatsen om 
interneringens omfattning. 

Amerikanska myndigheter bedömde i juni 2020 att fler än en miljon personer har internerats 
i Xinjiang. Amerikanska UD betonar samtidigt att det finns många uppskattningar från civil-
samhället om att antalet internerade är ännu högre.4 I en rapport uppdaterad i januari 2021 
återger den amerikanska kongressens utredningstjänst bedömningen att cirka 1,5 miljoner 
personer internerats mellan 2017 och 2020.5 

Newlines Institute for Strategy and Policy, en USA-baserad oberoende tankesmedja med 
finansiering från bland annat Fairfax University of America, redogör för att det med start 2018 
har kunnat observeras att myndigheterna bygger en omfattande och mer permanent infra-
struktur med omskolningsläger. Fler än 380 platser där förvar antingen nyuppförts eller 
byggts ut har verifierats av forskare sedan 2017. Betydligt fler än hälften av dessa är kraftigt 
befästa och med en kapacitet för upp till 30 000 förvarstagna, men i rapporten ges även ex-
empel på ett förvar som uppskattas ha en kapacitet för 130 000. Av de nyuppförda eller ut-
byggda förvaren har 61 byggts eller är under uppbyggnad sedan juli 2019. Hänvisning görs 

                                                                 

1 Zenz, Adrian, Beyond the Camps: Beijing's Grand Scheme of Coercive Labor, Poverty Alleviation and 

Social Control in Xinjiang; Adrian Zenz - CECC Hearing Testimony, October 17, 2019, 2019-10-17, url 

(hämtad 2021-03-24), s. 1. 
2 Rapporten har som uttalad ambition att leda i bevis att myndighetskampanjen mot uigurer i Xinjiang ut-

gör ett pågående folkmord såsom begreppet definieras i konvention om förebyggande och bestraffning av 

brottet folkmord. Här kan noteras att det amerikanska utrikesdepartementet i sin senaste MR-rapport om 

Kina använder sig av begreppet folkmord: ”Genocide and crimes against humanity occurred during the 

year against the predominantly Muslim Uyghurs and other ethnic and religious minority groups in Xinji-

ang (USA. US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2020 - China, 2021-03-

31, url (hämtad 2021-04-09), s. 1. 
3 Newlines Institute for Strategy and Policy, The Uyghyr Genocide: An Examination of China’s Breaches 

of the 1948 Genocide Convention, mars 2021, url (hämtad 2021-03-24), s. 9. Se även s. 35–44 för en när-

mare redovisning.  

4 USA. US Department of State, 2019 Report on International Religious Freedom: China - Xinjiang, 

2020-06-10, url (hämtad 2021-03-24).  
5 Congressional Research Service, Uyghurs in China, 2019-03-06, url (hämtad 2021-03-24), s. 1.  

https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/Beyond%20the%20Camps%20CECC%20testimony%20version%20(Zenz%20Oct%202019).pdf
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45394
https://newlinesinstitute.org/wp-content/uploads/Chinas-Breaches-of-the-GC3.pdf
file:///C:/Users/SAL2EHO/Work%20Folders/LANDINFORMATIONSENHETEN/Kina/2021-%20uppdatering/,%20https:/www.ecoi.net/en/document/2031254.html
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/download/IF/IF10281/IF10281.pdf/
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till en studie enligt vilken det finns mellan 1 300 och 1 400 utomrättsliga omskolningsläger, 
exklusive fängelser, i Xinjiang. Uppskattningar av antalet frihetsberövade i de nyligen upp-
förda eller utbyggda lägren varierar mellan en och två miljoner, men exkluderar dem som 
tidigare formellt dömts i massinterneringen.6 Radio Free Europe/Radio Liberty hänvisar till 
The Australian Strategic Policy Institute, en tankesmedja grundad av australiska myndigheter, 
som kartlagt omskolningslägrens omfattning och är en av de källor som Newlines Institute 
for Strategy and Policy bygger sin redogörelse på. I september 2020 konstateras att nätver-
ket av läger är mer omfattande än vad omvärlden uppfattat och att det under senare tid 
skett en utbyggnad av antingen nya eller utbyggda läger.7  

Även andra typer av indikationer på interneringens omfattning presenteras av Newlines In-
stitute for Strategy and Policy. 2018 beordrade

en medlem av alla hushåll skulle erhålla yrkesutbildning, vilket är en omskrivning för utom-
rättslig internering, i minst tre månader. Tidigt 2018 gjorde Xinjiangs jordbruksdepartement 

.8 

Newlines Institute for Strategy and Policy uppmärksammar även att antalet formella åtal och 
fällande domar i Xinjiangs domstolar berörde 350 000 personer 2017 och 2018, medan mot-
svarande antal åtalade dessförinnan årligen var färre än 30 000.9 Även HRW konstaterar att 
det skedde en dramatisk ökning av antalet fällande domar i Xinjiang från och med 2017. En-
ligt HRW utgjorde domar där den åtalade dömdes till fem års fängelse eller mer 87 procent 
av alla domar 2017, men knappt 11 procent dessförinnan (jämförelseperioden definieras inte 
närmare).10 

2.3 Förhållanden i politiska omskolningsläger 

Vittnesmål om dåliga förhållanden och bruk av tortyr och andra former av fysisk och psykisk be-
straffning är i linje med vad som sedan tidigare är känt om kinesiska myndigheters agerande i 
Xinjiang. 

Det finns rikligt med nyare rapportering  från initierade källor om missförhållanden, tortyr 
och andra övergrepp som förekommer i politiska omskolningsläger. Tillgänglig information 
bygger i hög grad på vittnesmål och det är svårt att närmare slå fast omfattning och utbre-

delse. I förhållande till tidigare rapportering bör särskilt förekomsten av sexuellt våld mot 
kvinnor lyftas fram. 

Enligt Newlines Institute for Strategy and Policy har ett stort antal personer dött eller dödats i 
polisförvar eller då de varit internerade. I rapporten preciseras inte närmare i vilken omfatt-
ning. Äldre och framträdande religiösa företrädare lyfts fram som särskilt sårbara. Bruket av 
tortyr mot frihetsberövade beskrivs som systematiskt och internerade utsätts för sexuellt 

våld, inklusive våldtäkter, och annan illabehandling och förnedring. Baserat på vittnesmål 

                                                                 

6 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 22 f.  

7 Radio Free Europe/Radio Liberty, China Expanding Detention Camp Network In Xinjiang, Researchers 

Say, 2020-09-24, url (hämtad 2021-03-24).  
8 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 22 f.  

9 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 22 f.  

10 Human Rights Watch. HRW, China: Baseless Imprisonments Surge in Xinjiang, 2021-02-24, url (häm-

tad 2021-03-24). 

https://www.ecoi.net/en/document/2038088.html
https://www.ecoi.net/en/document/2046079.html
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görs detaljerade beskrivningar av sexuellt våld, tortyrmetoder och annan illabehandling och 
det konstateras att till synes helt harmlösa beteenden och obetydliga omständigheter kan 
leda till grava konsekvenser.11 Även The Rights Practice, en brittisk organisation som fokuse-
rar på att främja mänskliga rättigheter och lindra fattigdom, uppmärksammar förekomsten 
av våldtäkter och sexuellt våld. Organisationen konstaterar att det saknas information för att 
kunna dra slutsatser kring hur utbrett det är, men bedömer det som underrapporterat och 
pekar särskilt på det faktum att lägren är oreglerade och att polisen där har oinskränkt makt. 
Givet att lägren drivs lokalt bedömer organisationen det som troligt att situationen i detta 
avseende varierar.12 

Enligt Newlines Institute for Strategy and Policy är uiguriska kvinnor exponerade för systema-
tiska former av sexuellt våld även utanför lägren och både i och utanför lägren utsätts kvin-
nor för bl.a. tvångssteriliseringar och aborter13 (se mer nedan). 

Internerade i politiska omskolningsläger utsätts dagligen för indoktrinering. De tvingas titta 
på kommunistpartiets propaganda, ropa slogans för partiet, sätta eld på bönemattor eller äta 
fläskkött. Vidare tvingas internerade rutinmässigt att skriva och presentera självkritik och be 
om ursäkt för eller ta avstånd från aspekter av sin identitet och historia.14 

Enligt vittnesmål innebär förhållandena i omskolningslägren i övrigt att de internerade för-
vägras adekvat mat, hygien, klädsel och vård och att lägren är överbefolkade.15 

Denna bild av rådande förhållanden bekräftas även av andra källor, såsom amerikanska UD.16 
Utan att närmare precisera innebörden finns det enligt HRW indikationer på tillämpning av 

17 

2.4 Kriterier för internering 

Svårigheter att fullt ut förutsäga myndigheters agerande föreligger eftersom grunder för det-
samma sällan deklareras. En rad omständigheter som används som kriterier av kinesiska myndig-
heter för att avgöra om en person ska interneras i omskolningsläger är dock återkommande:  

 

 

  

  

                                                                 

11 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 26 ff.  

12 The Rights Practice, Invisible Pain – Sexual and gender-based violence in Xinjiang, november 2020, url 

(hämtad 2021-03-24), s. 9 
13 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 28 f. 

14 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 29.  

15 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 30 f.  

16 USA. US Department of State.  

17 Human Rights Watch. HRW, China: Big Data Program Targets Xinjiang's Muslims, 2020-12-09, url 

(hämtad 2021-03-24).  

https://www.rights-practice.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=475641a4-18f3-481f-9286-96f830c0a5ce
https://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45086
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Ovan kriterier kan inte betraktas som en uttömmande uppräkning. Det identifierade kinesiska po-
licymålet samt dess lokala implementering innebär att även andra omständigheter kan föranleda 
att en individ internernas. 

Samtliga kriterier för internering som finns med i den tidigare uppräkningen bedöms alltjämt 
vara aktuella men bör kompletteras baserat på nyare information. Detta gäller i synnerhet kri-
terier som kan kopplas till kinesiska mål vad avser födelsetal. 

HRW använder sig av två läckta myndighetsdokument, som utgörs av listor med tusentals 
namn och personlig information samt orsak till internering, i en rapport från 2020 där den 
kinesiska polisens användnin
ring beskrivs. HRW:s analys av vad som  överensstäm-
mer i stort med de slutsatser som tidigare dragits men innehåller även kriterier relaterade till: 
familjeplanering; olika, preciserade, aspekter av religionsutövning; att ha fler barn än vad 
som tillåts i den kinesiska politiken för familjeplanering; att gifta eller skilja sig i strid med offi-
ciella legala krav; att använda misstänkt mjukvara (exempelvis Skype); att resa (både inom 

oder); att exempelvis använda mobiltelefonnummer som inte är registrerat i ens namn eller 

audiovisuellt material; att ha släktingar som ingår i en grupp som betraktas som terrorister; 
att tidigare ha varit föremål för myndighetsåtgärder, såsom att ha varit frihetsberövad eller 
dömd för politiska eller icke-

t opålitlig; att vara ung (född efter 1980-talet); att bete sig allmänt 

18 

Newlines Institute for Strategy and Policy använder sig av samma läckta dokument och kon-
staterar att dessa ger den mest heltäckande inblicken i de mekanismer som styr cyklerna av 
förvarstagande och tvångsarbete i Xinjiang. Organisationen lyfter särskilt fram kopplingen 
mellan interneringskampanjen och åtgärder för att begränsa de uiguriska födelsetalen och 
pekar på att de vanligaste anledningarna till förvar eller internering är just brott mot födelse-

policy  en iakttagelse som även återges av The Rights Practice19  
20  

                                                                 

18 Human Rights Watch. HRW, 2020-12-09. 

19 The Rights Practice, s. 6 f. 

20 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 24, 32 f. 
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2.5 Andra muslimska grupper i Xinjiang 

Det går inte att i interneringskampanjen i Xinjiang identifiera några avgörande skillnader mellan 
uigurers och andra muslimska gruppers situation. 

Liksom tidigare är det framför allt situationen för den uiguriska minoriteten som uppmärk-
sammas, men det framgår av nyare rapportering att även andra muslimska grupper i Xinji-
ang, däribland gruppen hui samt etniska kazaker och kirgiser, interneras.21  

2.6 Uigurer i övriga Kina och utomlands 

Det finns talrik rapportering om uigurer som vistats temporärt i övriga Kina och som har tvingats 
att återvända till sina hemorter i Xinjiang och blivit föremål för internering. Folkbokföring i övriga 
Kina förefaller inte utgöra ett effektivt skydd mot att återsändas till Xinjiang. 

Detsamma gäller enligt denna bedömning uigurer bosatta utomlands. 

Det saknas i här refererad rapportering information som ändrar denna slutsats. 

2.7 Andra muslimska grupper i övriga Kina 

Lifos [nu Migrationsanalys] är inte bekant med några uppgifter om att individer ur andra mus-
limska minoriteter än uigurer som är folkbokförda i övriga Kina har skickats till Xinjiang och inter-
nerats i omskolningsläger. 

Även om det inte kan uteslutas att det förekommer att sådana åtgärder vidtas, kan konstate-
ras att det i här refererad rapportering saknas information som ändrar denna observation.  

3  

3.1 Tvångssteriliseringar och andra övergrepp mot kvinnor 

Newlines Institute for Strategy and Policy bedömer att det finns betydande bevis för att kine-
siska myndigheter systematiskt genomför ett program som syftar till att förhindra uiguriska 

g, i synnerhet i uigurdominerade områden, och dokument från 2019 visar myn-
digheternas planer för att genomföra massteriliseringar av kvinnor på landsbygden i uigu-
riska regioner. I två regioner ska kampanjen ha omfattat 14 respektive 34 procent av alla gifta 
uiguriska kvinnor bara under 2019. I ett urval som gjorts i Turkiet bland uiguriska kvinnor i 

                                                                 

21 Se exempelvis EurasiaNet, After tentative start, Kazakhstan is obliterating Xinjiang activism, 2021-02-

22, url (hämtad 2021-03-24); Nederländerna. Ministry of Foreign Affairs, Country of origin information 

report China, 2020-07-01, url (hämtad 2021-03-24), s. 64; Freedom House, Freedom in the World 2021 - 

China, 2021-03-03, url (hämtad 2021-03-24); USA. US Department of State. 

https://www.ecoi.net/en/document/2046190.html
https://lifosintern.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=44893
https://www.ecoi.net/en/document/2046493.html
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exil var 25 procent av dem steriliserade, många av dem omedvetna om att de genomgått 
någon sådan procedur.22 

Det rapporteras att uiguriska kvinnor kallas till obligatoriska gynekologiska undersökningar 
där spiraler tvångsmässigt sätts in. De spiraler som används är utformade på sådant sätt att 
endast statligt godkända kirurger kan ta bort dem. 2018 skedde 80 procent av alla insätt-
ningar av spiraler i Kina i Xinjiang. 2019 var myndigheternas plan att minst 80 procent av alla 
kvinnor i fertil ålder i södra Xinjiang skulle ha genomgått sterilisering eller getts spiral. Från 
interneringsläger vittnas likaså om tvångsinsättning av spiraler, om tvångsaborter, om injekt-
ioner av okända preparat som stoppar menstruationscykeln och har svåra biverkningar samt 
om sparkar mot magar under förhör.23  

Resultatet av dessa långtgående åtgärder tillsammans med den massiva interneringen är 
drastiskt minskade födelsetal och reducerad befolkningstillväxt i olika delar av Xinjiang, me-
nar Newlines Institute for Strategy and Policy.24 

Även andra källor rapporterar om dessa långtgående myndighetsåtgärder.25 Enligt BBC om-
fattas inte enbart uiguriska kvinnor av åtgärderna, utan även andra etniska minoriteter i Xinji-
ang. 

3.2 Tvångsarbete i Xinjiang eller andra delar av Kina 

Adrian Zenz identifierar i en rapport från 2019 tre typer av  som kinesiska 
myndigheter använder för att placera människor i tvångsarbete eller i vart fall icke-frivilligt 

arbete26 i industrier. Enligt Zenz är ambitionen att en stor majoritet av vuxna uigurer och 
andra etniska minoriteter i Xinjiang ska omfattas. Systemet implicerar att barn placeras på in-
stitutioner fulltid eller i vart fall dagtid samt innebär att de drabbade befinner sig i statskon-

trollerade miljöer som möjliggör politisk indoktrinering och förhindrar religionsutövning.27 I 
kort sammanfattning identifieras följande tre flöden. För det första tvingas personer som är 
internerade i politiska omskolningsläger att arbeta i lägren eller på intilliggande fabriker. De 

dustri.28 För 
arbetet endast är en del tillsammans med indoktrinering och militärdisciplin) och därefter 

                                                                 

22 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 31 f. 

23 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 32. 

24 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 33. 

25 The Rights Practice, s. 11ff.; BBC News, China forcing birth control on Uighurs to suppress popula-

tion, report says, 2020-06-29, url (hämtad 2021-03-24); Radio Free Europe/Radio Liberty, Report: China's 

Birth-Control Policy On Uyghur Women May Amount To 'Genocide', 2020-06-29, url (hämtad 2021-03-

24). Dessa källor bygger i hög grad på Zenz, Adrian, Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: 

The CCP’s Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang, 2020-06-28, url (hämtad 2021-03-24).  
26 Zenz använder sig av motsvarande begrepp på engelska men definierar inte explicit skillnaden mellan 

dem närmare. Migrationsanalys tolkning är det förekommer en variation i vilken grad av tvång som an-

vänds. 
27 Zenz, Adrian, 2019-10-17, s. 1. 

28 Zenz, Adrian, 2019-10-17, s. 7–14. 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-53220713
https://www.ecoi.net/en/document/2032333.html
https://jamestown.org/wp-content/uploads/2020/06/Zenz-Internment-Sterilizations-and-IUDs-UPDATED-July-21-Rev2.pdf?x68805
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anställning, troligen oftast på icke-frivillig basis.29 För det tredje etableras by-baserade satel-
litfabriker där den lokala befolkningen anställs.30 En mindre detaljerad men i allt väsentligt 
överensstämmande bild tecknas i  redogörelser av Amy K. Lehr31, från Human Rights Initia-
tive vid Center for Strategic and International Studies (CSIS), respektive Nury Turkel32, ordfö-
rande för Uyghur Human Rights Project. 

Även i Newlines Institute for Strategy and Policys rapport beskrivs att ett system för långva-
rigt tvångsarbete för uigurer i och utanför interneringsläger har etablerats. Uigurer förs till 
bomullsfält eller fabriker i närheten av eller långt ifrån (även utanför Xinjiang) internerings-
lägren. Byggande av fabriker sker parallellt med den snabba expansionen av interneringslä-
ger, samtidigt som myndigheterna 2018 skickade mer än en halv miljon personer från tre ui-
gurregioner till tvångsarbete på bomullsfält. Enligt tidigare nämnda läckta myndighetsdoku-

33 

3.3 Tvångsomhändertagande av barn 

Sedan 2017 har kinesiska myndigheter byggt ett omfattande nätverk av internatskolor och 

riska barn omhändertas. Indikativt för omfattningen är att kommunistpartiet hade som mål 
2020 att varje kommun i Xinjiang (över 800) ska ha ett eller två barnhem. Antalet omhänder-
tagna barn ökade med över 75 procent mellan 2017 och 2019, från knappt 500 000 till drygt 
880 000. Vissa län i Xinjiang har mottagit kvoter för hur många barn som ska institutional-
iseras. Ofta handlar det om barn vars båda föräldrar har internerats eller är tvångsarbetare. 

Barnhemmen rapporteras vara överfulla och präglas av inhumana förhållanden.34 Ameri-
kanska UD hänvisar till ett kinesiskt policydokument från 2017 enligt vilket närmare 40 pro-
cent av alla 

sina familjer och placerats på internatskolor.35 Även HRW uppmärksammar företeelsen men 
konstaterade i september 2019 att antalet barn i Xinjiang som placerats på internatskolor el-

ler andra institutioner utan föräldrars medgivande är okänt.36 

  

                                                                 

29 Zenz, Adrian, 2019-10-17, s. 7, 14–20. 

30 Zenz, Adrian, 2019-10-17, s. 7, 20–23. 

31 Lehr, Amy K., Statement before the Congressional-Executive Commission on China “Forced Labor in 

Xinjiang and Implications for Global Supply Chains”; A Testimony by: Amy K. Lehr, Director, Human 

Rights Initiative Center for Strategic and International Studies (CSIS); October 17, 2019 , 2019-10-17, url 

(hämtad 2021-03-24).  

32 Turkel, Nury, Hearing: Forced Labor, Mass Internment, and Social Control in Xinjiang; Congres-

sional-Executive Commission on China October 17, 2019; Testimony of Nury Turkel, Chairman of the 

Board, Uyghur Human Rights Project, 2019-10-17, url (hämtad (2021-03-24) 
33 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 25 f. 

34 Newlines Institute for Strategy and Policy, s. 34. 

35 USA. US Department of State. 

36 Human Rights Watch: China: Xinjiang Children Separated from Families, 2019-09-15, url (hämtad 

2021-03-24).  

https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/Lehr%20Testimony%2010-17-19%20final.pdf
https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/Turkel%20CECC%20Oct%2017%20Testimony_%2010152019%20version.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2016497.html
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