
Kvävande förtryck
Kina  Provinsen Xinjiang täcker en sjättedel av Kinas yta. De flesta  
invånarna är muslimer. Inför OS i Peking har denna grupp målats upp 
som ett stort hot mot säkerheten. När SvD reser i Xinjiang är förtrycket 
påtagligt. Alla är rädda, få vågar tala med en utlänning. De vet att de  
kinesiska myndigheterna avrättar och fängslar oliktänkande och  
upprätthåller en hård kontroll. Sidorna xx–xx 9
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Hela Kashgar är avspärrat dagen innan den olympiska facklans färd genom staden. Vid Folkets torg, där ceremonin ska avslutas, råder strikt fotoförbud. Sekunder efter att bilden tas 
har jag ytterligare fyra poliser runt mig. Kinas rädsla för terrordåd mot OS är stor och de allvarligaste misstankarna är riktade hit mot Xinjiang.
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xinjiang Det är utegångsförbud  
i Kashgar. Alla affärer, restauranger, 
hotell, kebabgrillare och melonför-
säljare har tvingats stänga. Gatorna 
är tomma och i folkvimlets ställe står 
polis- och paramilitär beväpnade 
med påkar och pistoler. De uniforme-
rade männen står med ett tiotal me-
ters mellanrum längs vägarna och  
i klungor på fem-sex i gathörnen. Det 
ryktas att flera tusen personer har 
gripits inför denna dag. Enligt en 
människorättsorganisation i Hong-
kong ska tre personer ha avrättats. 
Rykten är allt som går att få. Inte ens 
korrespondenterna från de stora 
medieföretagen Reuters och AFP får 
några som helst intervjuer, vare sig 
med officiella representanter eller 
med vanligt folk. 

Officiellt är det en glädjens dag  

i Kashgar. Den olympiska facklan 
skall passera genom denna kinesiska 
avkrok med samma avstånd till Med-
elhavet som till Kinesiska sjön, 340 
mil från Peking. Facklan ska manifes-
tera nationell enighet i en del av folk-
republiken som är minst lika omtvis-
tad som den södra grannen Tibet. 
Jämfört med Tibet är det dock få  
i västvärlden som känner till situatio-
nen i Xinjiang. Och Kina gör allt för 
att det ska fortsätta just så. 

xinjiangs uiguriska autonoma region, 
som provinsen formellt heter, är en 
region där Kina styr över ett lapp-
täcke av folkslag, officiellt är 60 pro-
cent av de över 19 miljonerna invåna-
re etniska minoriteter som kirgiser, 
kazaker, tadzjiker, uzbeker, ryssar 
och hui.  Flest är de drygt 8 miljoner 

uigurerna; ett muslimskt folk som ta-
lar en turkisk dialekt. Xinjiang är 
 Kinas till ytan största provins och ut-
gör en sjättedel hela landytan, områ-
det gränsar till åtta länder, är hem åt 
Kinas största oljereserver och här 
provspränger Kina sina kärnvapen. 
Ekonomin är den starkaste innanför 
den rika kustremsan. 

Enligt kinesisk historieskrivning 
har Xinjiang varit en omistlig del av 
det kinesiska moderlandet sedan 
forntiden. Det är en sanning som de 
statliga historieskrivarna dock är en-
samma om att hävda. Utländska his-
toriker menar snarare att regionen  
– som saknar etniska, kulturella, reli-
giösa och språkliga likheter med öst-
ra Kina – har en mycket brokig bak-
grund baserad på handel, diplomati, 
krig och flyktiga statsbildningar. Mel-

lan maktcentra som Ryssland, Paki-
stan/Indien (tidigare Storbritannien) 
och Kina har Xinjiangs status i Cen-
tralasiens mitt alltid varit omtvistad. 
1949 införlivades området i Mao  
Zedongs Kina. 

Den olympiska facklan passerar, 
jag hålls inlåst på mitt hotell och näs-
tan hela befolkningen är förbjuden 
att vistas på gatan. En skara kineser 
och noga utvalda och kontrollerade 

”Jag får köra dig men jag får inte berätta  
vad jag tycker om livet och kineserna”

Några uigurpojkar spelar fotboll på Ouerdaxikegatan nära den gamla staden i Kashgar. Än så länge har de ett par skoltimmar i veckan på sitt 
modersmål, uiguriska som är nära släkt med turkiskan. För att nå högre utbildning måste de dock lära sig absolut perfekt kinesiska. 

Kina bortom muren
DEl 1
SvD skildrar Kinas gränsområden  
i en serie med fyra reportage.  
idag: Förtrycket i Xinjiang.   
nästa avsnitt: Följ med till provinsen 
Inre Mongoliet där miljöförstöring har  
orsakat svår vattenbrist. 

KINA

MONGOLIET
KAZAKSTAN

AFGHANI-
STAN

PAKI-
STAN INDIEN

NEPAL

KIRGIZISTAN

TADZJIKISTAN

UZBEKISTAN Xinjiang

Tibet
500 km

Urumqui

Kashgar

Khotan

Kinas största  
minoritetsgrupp
Storlek: 1,6 miljoner 
kvadratkilometer (vilket 
är större än den totala 
ytan av Sverige, Norge, 
Danmark, Finland och 
Tyskland tillsammans). 
Befolkning: 19,5 miljo-

ner, 19 etniska minorite-
ter utgör officiellt cirka 
60 procent. Uigurerna är 
fler än 8 miljoner och 
därmed Kinas största 
minoritet. 

absolut största delen 
av området är obeboelig 
öken eller höga berg. 

Högsta punkt är K2 med 
8 611 meter över havet 
och lägsta punkt är re-
servoaren Aiding med 
155 meter under havet. 
Endast 4 procent av ytan 
utgörs av bördiga oaser 
och dessa rymmer hela 
95 procent av befolk-
ningen. 

7 Sidenvägen gick genom Xinjiang
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minoritetsfolk står finklädda längs 
facklans väg och ropar slagord och 
viftar med kinesiska och olympiska 
flaggor. ”För Kina, för Olympiaden, 
för Sichuan, för Kashgar!”. 

De ackrediterade pressfotografer-
na körs till bestämda fotopunkter. De-
ras bilder, med jublande folkmassor 
runt facklan, har lite gemensamt med 
den verkliga stämningen i Kashgar. 

Dagen efter får jag skjuts genom sta-
den av Omer. Han bubblar av ilska. 

– Vet du. Jag får inte prata med dig. 
Vi chaufförer är sedan en tid förbjud-
na att överhuvudtaget prata med ut-
länningar! Jag får köra dig men jag får 
inte berätta vad jag tycker om livet 
och vad jag känner för kineserna, jag 
kan bli straffad om de ser mig, men 
jag berättar ändå. Kineserna är djupt 
hatade här. 
Varför?

– Oj, oj, oj, min vän. En gång hade 
vi ett fint land här. Nu har kineserna 
tagit alltihop. De får ha sitt OS om de 
vill. Bara de inte tar ut eländet över 

oss. Här är fler militärer än turister 
nu, hur ska vi tjäna pengar? 

Omer kör mig till Keziduweigatan. 
Varuhuset jag ska besöka ser oansen-
ligt ut på utsidan, inuti är det betyd-
ligt mer imponerande. Huset som ti-
digare ägdes av affärskvinnan Rebiya 
Kadeer liknar en centralasiatisk vari-
ant på Gekås i Ullared. Allt från un-
derkläder, smycken och dunjackor till 
tv-apparater och spisar säljs på tre 
våningar och många tusen kvadrat-
meter till löjligt låga priser. 

– Rebiya Kadeer är vår ledare, alla 
känner henne och alla tycker om hen-
ne, säger Omer innan jag lämnar 
 bilen. Hans uttalande är definitivt 
straffbart. 

Kadeer är en av få uiguriska affärs-
kvinnor som skapat sig en verklig för-
mögenhet. Hennes lycka bestod  
i Sovjets fall 1991 och att fem nya 
”Stan-länder” skapades väster om 
Xinjiang samtidigt som Kinas pro-
duktion av billiga piratprodukter kom 
igång på allvar. Rebiya Kadeer blev 
mellanhanden som med de rätta kon-

takterna sålde billiga kinesiska mär-
kesvaror till nyrika stats- och affärs-
män i Centralasien. I mitten av 1990-
talet var hon mångmiljonär och räk-
nades som den sjunde rikaste 
personen i hela Kina. 

Hon var erkänd av Kinas regering och 
hade enskilda överläggningar med 
presidenten men när hon började en-
gagera sig i sociala projekt tog allt slut. 
1994 grundade hon de tusen mödrar-
nas organisation med syfte att bekäm-
pa heroinmissbruk hos unga uigurer. 
Drogproblemen i Xinjiang har ökat 
dramatiskt på senare år och har bland 
annat fört med sig en kraftig ökning  
i hiv/aids. Xinjiang, med långt över 
60 000 hiv-positiva, har snabbt blivit 
den provins som har den högsta ande-
len smittade och i vissa regioner be-
räknas 89 procent av sprutnarkoma-
nerna ha smittats efter att ha delat 
sprutor. De missbrukande är nästan 
utan undantag nationella minoritets-
folk och de statliga insatserna för vård 
och rehabilitering är minimala. 

Kadeers kampanj var dock inte 
statligt sanktionerad och 1999 greps 
hon och dömdes till åtta års fängelse 
formellt för att ha ”läckt statshemlig-
heter” då hon skickat lokala tidnings-
artiklar till sin make i USA. Hon satt 
två år i isoleringscell och släpptes till 
exil i USA 2005, där hon nu är ordfö-
rande för organisationen World Uyg-
hur Congress. Två av hennes söner 
sitter i fängelse i Kina. 

När jag träffade henne i Stockholm 
innan min resa menade hon att Kina 
begår ett fullskaligt kulturellt folk-
mord i Xinjiang. 

– Om du som uigur inte ger upp din 
religion, språk, kultur och historia 
blir du totalt diskriminerad i alla de-
lar av samhället. Vår kultur är döds-
dömd som allt annat än en turist-
attraktion. 

Jag tar bussen åt sydöst från Kash-
gar mot Khotan, en annan av den 
gamla sidenvägens mer berömda 

Kina fick USa:s stöd  9

Kina återtog  
kontrollen 1949
xinjiang är sedan mer 
än 2 000 år en viktig 
länk på Sidenvägen 
mellan Europa och Asi-
en. Kina har haft långa 
perioder av kontroll 
men också kämpat om 

makten med bland  
annat uigurer, uzbeker, 
tibetaner, mongoler, 
ryssar och britter. På 
1700- och 1800-talen 
gjordes Xinjiang (vars 
namn betyder ”nya ter-
ritoriet”), liksom Tibet 
och Mongoliet, till del 
av Kinas sista kejsar-

dynasti: Qing. När Qing 
föll 1911–1912 utropade 
Mongoliet och Tibet 
självständighet medan 
Xinjiang hade fullt upp 
med inre och yttre  
stridigheter. 

Två olika stater utro-
pades under namnet 
Östturkestan i delar av 

 dagens Xinjiang under 
1933–1934 och 1944–
1949, Kashgar var  
huvudstad i den första 
och Gulja i den andra. 

Kina återtog kontrol-
len 1949 och delar av 
det andra Östturke-
stans regering dog i en 
mystisk flygolycka på 

väg mot förhandlingar  
i Peking. Både Stalin 
och Mao har misstänkts 
för att ha störtat planet. 

1955 blev regionen  
en provins i Kina. Kinas 
strategi i Xinjiang har 
växlat mellan hårt för-
tryck och relativ kultu-

rell öppenhet på 1980-
talet. 

Motståndet mot Kina 
är betydligt mer splitt-
rat än i exempelvis 
 Tibet och det saknas  
en enande kraft, som 
liksom Dalai Lama skul-
le kunna förhandla med 
Kinas regering.  SVD

Rebiya Kadeer 
besökte Stock-
holm i april i år. 
Läs SvD:s  
intervju: 
• www.svd.se
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arabisk skrift på  
ett mynt från 1949.

Alla religiösa aktiviteter är statligt kontrollerade i Xinjiang. Nära moskén Imamasen i Taklamakanöknen norr om 
Khotan ber och gråter en grupp pilgrimer. 

För att gå in i Id Kah moskén i Kashgar måste man vara minst  
18 år gammal. 

En lokal vaktstyrka vilar inför fackelfärden i Kashgar. I de uiguriska gränderna i Kashgar leker pojkarna krig, och en liten flicka poserar som fotomodell. 

7 Sidenvägen gick genom Xinjiang
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 oaser. Körbanan löper mellan Takla-
makanöknens sanddyner åt norr och 
Kunlunbergens taggiga siluett mot 
Tibet i söder. I byarna växer vin-
druvor och vattenmeloner. Vägen går 
helt nära prefekturen Kizilsu med 
staden Baren där det den 5 augusti 
1990, ett drygt år efter massakern 
runt himmelska fridens torg i Peking, 
inträffade vad som kan ha varit en 
ännu blodigare men effektivt nedtys-
tad massaker. Uppgifterna om anta-
let döda i Baren uppskattas från drygt 
20 till uppemot 3 000. Flera faktorer 
tyder på en hög dödssiffra. Precis 
som inför massakern i Peking flögs 
till exempel kinesiska trupper in från 
andra delar av Kina för att delta  
i upprensningen. 

Av Peking förklarades upploppen 

som välplanerade försök att skapa en 
egen stat men motivet till upploppen 
är oklart. Klart är att massakern  
i Baren ledde till att uigurernas mot-
stånd radikaliserades och under 
1990-talet genomfördes en rad våld-
samma attentat mot Kina. 1995 och 
1997 dödades eller försvann flera 
hundra uigurer som protesterat i stä-
derna Khotan och Yining, i februari 
1997 sprängdes tre bomber i provins-
huvudstaden Urumqi och en månad 
senare sprängdes en buss i centrala 
Peking. Attentatet skylldes på uigu-
riska grupper. Kina lanserade nu 
kampanjen ”Slå hårt, maximalt tryck” 
för att krossa separatismen i Xin-
jiang. Enligt Amnesty Internationals 
efterforskningar avrättades minst 210  
uigurer mellan 1997 och 1999. 

Efter den 11 september 2001 fick 
Kinas politik i Xinjiang stöd av den 
tidigare kritikern USA. Nationalistis-
ka uiguriska grupper godkändes in-
ternationellt som terrorister och en 
av organisationerna, Eastern Turke-
stan Islamic Movement, ETIM, för-
klarades som terrororganisation av 
FN och påstods ha nära band till al-
Qaida. Totalt har 22 uigurer hållits 
fångna på Guantànamo, flertalet är 
friskrivna från misstanke och fem 
har utlämnats till Albanien, 17 hålls 
fortfarande fångna eftersom inget 
land vill ta emot dem. ETIM:s blotta 
existens är dock ifrågasatt, liksom 
banden till al-Qaida och Usama bin 
Ladin. 

– Jag tvivlar på att uigurer i någon 
större skala har lierat sig med al-Qai-

da. Uigurerna är muslimska nationa-
lister, de strävar efter självbestäm-
mande i Xinjiang, medan al-Qaida 
har helt andra religiösa mål. De har 
olika inriktning och kommer inte alls 
överens. Kinas problem är inte, som 
de själva hävdar, fanatiska muslimer 
utan att de diskriminerar sina etniska 
minoriteter i Xinjiang, säger Gardner 
Bovingdon från Indiana University  
i USA som är en av västvärldens le-
dande experter på regionen. 

Efter åtta timmars resa når jag Kho-
tan. En brun matta av finkornig sand 
ligger nästan ständigt över staden. 
Sanden letar sig in i ögon och mellan 
tänderna. Nu är jag i hjärtat av Xin-
jiangs minoritetsområden. Officiellt 
är nästan 97 procent av befolkningen 
här uigurer och BNP per person är 
bara en sjundedel mot i Urumqi. Ett 
faktum som kan bekräfta vad uigurer 
i exil hävdar: Att Xinjiangs rikedo-
mar som kommer av den goda till-
gången på olja, stenkol, järn, uran och 

”Om du som uigur inte ger upp din religion,  
kultur och historia blir du diskriminerad”

Söndagsbasaren i Khotan är berömd som en av de mest färgstarka längs hela södra                          Sidenvägen. Men nu är det lugnt. I mars genomfördes våldsamma kravaller med uppemot 1 000  
deltagare just här. Flera personer kan ha dödats. Det vara bara en i en lång rad, ofta                           våldsamma, protester i en stad där 96 procent av invånarna är uigurer. 

7 maRS: 
Två personer varav en 19-
årig uigurisk kvinna (som 
kan ha burit pakistanskt 
pass) blir påkomna med fle-
ra flaskor bensin ombord på 
ett flygplan mellan Urumqi 
och Peking. De misstänks för 
att ha försökt störta planet 
som nödlandar i Lanzhou. 

2� maj:
En han-kinesisk kvinna  
knivhuggs av uigurer på en 
skönhetssalong i Urumqi. 
Fem misstänkta dödas och 
två skadas när polisen  
ingriper. De skadade erkän-
ner i förhör att de startat ett 
heligt krig för att döda kine-
ser. 

jUni:
En moské i distrikten Keping 
rivs efter att ha utövat ”ille-
gala religiösa aktiviteter”. 

8 jUli: 
15 personer, varav fem kvin-
nor, dödas eller arresteras 
vid tillslag mot ett ”trä-
ningsläger för terrorister”. 

9 jUli: 
Två uigurer avrättas och 15 
andra döms till långa fängel-
sestraff för att ha verkat 
inom organisationen ETIM  
i Kashgar. De skall ha tillver-
kat granater och innehaft 16 
kilo sprängmedel. Samma 
dag dödas fem personer vid 
en polisräd mot en lägenhet. 

10 jUli: 
En officiell rapport meddelar 
att 82 misstänkta terrorister 
gripits under året. De sägs 
komma från fem grupper 
som ”konspirerar för att sa-
botera OS”. Polisen har gjort 
tillslag mot 41 ”illegala reli-
giösa skolor” och ”tränings-
läger för jihad”.

1� jUli: 
China News Service medde-
lar att Peking-OS löper den 
största risken för terrordåd 
”i olympiadernas historia”.

Säkerhetspådraget  
i Peking är mycket stort  
under OS, bland annat finns 
ett missilsystem runt de 
större arenorna. 
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I takt med att myndigheterna försöker förbjuda slöjor och göra uigurer och andra folkslag mindre 
muslimska svarar de med de enda de kan – att ännu starkare manifestera sin tro. 
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guld till största delen tillfaller inflyt-
tade han-kineser från östra Kina. 

I Urumqi har andelen han-kineser 
gått från knappt 50 till över 80 pro-
cent på 60 år. I hela provinsen har an-
delen under samma tid ökat från offi-
ciellt 6 till drygt 40 procent, flera de-
mografer menar att de nu i själva ver-
ket är i majoritet. 

närvaron av en västerlänning tas 
emot med stor skepsis i Khotan. Jag 
tvingas testa fyra hotell, alla officiellt 
godkända för utlänningar, innan en 
hotellvärd slutligen vågar ge mig ett 
rum för natten. Jag är dock förbjuden 
att använda något av stadens många 
internetkaféer. En av ägarna, en et-
nisk kines som är genuint trevlig, be-
klagar och förklarar förbudet med att 
två tyskar gripits då de ”använt inter-
net på fel sätt”. Poliser patrullerar 
överallt och det är svårt att få till ens 
den kortaste pratstund med befolk-
ningen. 

– Jag kan bli gripen om någon ser 

att jag pratar med dig, förklarar en 
man som bjuder mig att sitta vid hans 
bord och äta frukostnudlar. 

Och sedan äter under total tyst-
nad. 

– Det är stora klyftor här och stora 
problem som vi inte ska prata om för 
då sviker vi staten, säger Dolkun. Vi 
sitter bredvid varandra på en gatu-
servering utanför den stora basaren 
där en ung kvinna langar fram utsök-
ta piroger och grillspett av välkryd-
dat lammkött. 

ingen av dem jag pratar med kan var-
ken bekräfta eller dementera de upp-
lopp som ska ha inträffat just här vid 
basaren den 23 mars i år, två veckor 
efter de våldsamma kravallerna  
i Tibet. Protesten ska enligt Radio 
Free Asia ha utlösts när en affärsman,  
Mutallip Hajim, försvunnit hos poli-
sen och hans döda kropp plötsligt 
lämnats tillbaka till familjen med or-
der om snabb begravning och att de 
inte berättade för någon om hans död. 

Separata rapporter från Radio Free 
Asia, Time och South China Morning 
Post berättar hur mellan 500 och 
1 000 personer, framförallt kvinnor, 
tågade genom staden till den stora 
 basaren. De protesterade mot Hajims 
dödsfall och krävde att åter få bära 
sina slöjor vars användning hade för-
bjudits. Enligt rapporterna mötte de 
polis och militär och uppskattningar-
na om antalet döda och gripna varie-
rar kraftigt. 

– Sluta fråga, du kommer inte få 
några svar, säger en taxichaufför som 
under en hel dag skjutsar mig på 
ökenvägarna kring Khotan. 

Om han vet något om vad som hänt 
så tänker han inte berätta det för en 
utländsk journalist. 

En som gärna pratar helt öppet är 
 Anwar. Han säger att han jobbar som 
assistent på ett företag och vill bjuda 
mig på middag för att skaffa utländ-
ska vänner. Anwar är uigur och han 
säger att det visst finns spänningar 

mellan folken i Xinjiang men att allt  
i det stora hela är väldigt bra. 

– Ekonomin har blivit bättre för 
alla och uigurer och andra minorite-
ter får verkligen leva ut sina kulturer. 
Polisen gör ett bra jobb i att stävja 
eventuella oroligheter. 

Vi äter kinesisk wokad kyckling 
och äter ris. Anwar säger att han är 
troende men inte praktiserande mus-
lim. 

– Islam är mer upplyst här än  
i Afghanistan till exempel. 

På väg tillbaka till hotellet förstår jag 
Anwars egentliga syfte med att bjuda 
mig på middag. Han är hallick och vill 
sälja prostituerade uiguriska kvin-
nor. 

– Dom är mycket fina, perfekta 
kroppar. Väldigt populära. 
 maRcUS HaRalDSSon

utrikes@svd.se 

Fotnot: Samtliga personnamn i denna artikel, 

utom de internationellt kända, är fingerade

Söndagsbasaren i Khotan är berömd som en av de mest färgstarka längs hela södra                          Sidenvägen. Men nu är det lugnt. I mars genomfördes våldsamma kravaller med uppemot 1 000  
deltagare just här. Flera personer kan ha dödats. Det vara bara en i en lång rad, ofta                           våldsamma, protester i en stad där 96 procent av invånarna är uigurer. 

Flera femstjärniga hotell kantar huvudgatan i Urumqi. Här tas provinsens stora 
oljeintäkter omhand och slussas vidare till östra Kina. 80 procent av befolkning-
en är nu han-kineser. 

Journalisten och fotogra-
fen marcus Haraldsson, 
som skrivit reportaget, 
har följt utvecklingen  
i Kina genom flera resor. Förra året utkom 
han med boken En linje över Kina. Den 
handlar om hur han cyklade tvärs över 
Kina 1999, och sedan gjorde om samma 
resa sju år senare. Byarna han återvände 
till hade genomgått en total förändring. 

Han-
kineser

Kazaker 
6,7

Hui 4,6
Uigurer

40,6
45,2

Procent

Befolkning
i Xinjiang

Övriga 2,9

Källa: National Bureau 
of statistics of China

1950 var ande-
len han-kineser  
i Xinjiang bara  
6 procent. Precis 
som i Tibet är den 
stora kinesiska  
inflyttningen en 
omstridd fråga. 

7 Fakta

7 Några händelser i Xinjiang som har rapporterats i kinesiska medier

Läs reportage 
från jordbäv-
ningsområdet:
• SvD.se

0 SvD.se

När OS-facklan passerat upphör fotoförbudet runt Mao-statyn i Kashgar.  
Uppklädda kineser poserar med sina familjer. 

adil Hakimjan 

Uppmärksammat 
fall i Sverige
Uiguren Adil Hakimjan 
har nyligen uppmärk-
sammats i Sverige. Han 
tillfångatogs av bönder 
när han reste i Afghanis-
tan 2001, och såldes till 
amerikansk militär som 

betalade pengar för alla 
misstänkta al-Qaida-
 anhängare. Senare togs 
Hakimjan till fånglägret 
Guantánamo på Kuba 
där han hölls fängslad i 
fyra år. En amerikansk 
militärdomstol friade 
honom från alla miss-
tankar, men han kunde 

inte sändas tillbaka  
till Kina. Han flögs istäl-
let till Albanien men tog 
sig till Sverige där han 
har en syster. Den 19 
juni avslog dock migra-
tionsverket hans ansö-
kan om att få stanna, 
ett beslut som nu kom-
mer att överklagas.  SVD
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