
UIGURISK MODELL FRIHETSBERÖVAD

VAD KAN DU GÖRA?

Uiguren Merdan Ghappar har inte haft kontakt med omvärlden 
sedan mars i år. Då lyckades han få tag på sin mobil i det intern-
eringscenter han hölls i Xinjiang i Kina, och skickade en film som 
visar hans lilla cell, smutsiga kläder, och hans hand fastkedjad 
i metallsängen till sin familj. Filmen delades av BBC i början av 
augusti och har fått stor spridning världen över. 

Kinesiska myndigheter bemötte kritiken med att Merdan hålls un-
der tvångsåtgärder då han enligt dem ska ha attackerat sjukvård-
spersonal. Nu är vi mycket oroade för Merdans hälsa och att 
han riskerar att utsättas för tortyr eller annan grym behandling. 
Amnesty kräver att Merdan omedelbart ska släppas fri eller åtalas 
för ett internationellt erkänt brott, och att han ska få komma i 
kontakt med sin familj och få det juridiska stöd han har rätt till. 

Skriv brev till säkerhetsdirektören i staden Kuqa där Merdan hålls frihetsberövad!  Ni kan också dela 
filmen på Merdan på era sociala medier så att den fortsätter få spridning världen över, och uppmana 
andra att göra samma sak. 
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BAKGRUND

FÖRTRYCKET MOT UIGURER I KINA

Merdan Ghappar, 31, är en uigurisk modell för Taobao, en av de största kinesiska onlinebutikerna. 
Han lämnade Xinjiang 2009 för att jobba i den östra delen av Kina. Han arbetade i Foshan, Guang-
dong-provinsen. I Foshan dömdes Merdan till 16 månaders fängelse för att ha sålt cannabis. Han 
återupptog sitt modellarbete efter att han släpptes i slutet av november 2019. I januari 2020 fördes 
han tillbaka till Xinjiang av kinesiska myndigheter, och enligt honom hålls han isolerad på ett center 
för att minska smittspridningen av Covid-19.

BBC delade filmen och meddelandena som Merdan lyckats få ut till sin familj den 4 augusti. Först 
sa kinesiska myndigheter att det var “fake News”, men senare återkom de med en skrivelse till BBC 
där de förklarade varför Merdan hålls fastlåst. Enligt brevet ska Merdan ha attackerat sjukvårdsper-
sonal och varit en fara för sin och andras hälsa.

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53650246
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53809345

Förtrycket mot uigurer har pågått länge, men sedan 2017 har det eskalerat. I mars 2017 antog Kina 
en förordning för att “minska extremifiering”. Förordningen förbjuder en rad  beteenden som anses 
vara extrema, till exempel är det förbjudet att “sprida extremistiska tankar”, tala illa om eller vägra 
att titta på offentliga radio- och TV-program, bära burkor, ha ett “onormalt” skägg, motsätta sig na-
tionell politik, samt att publicera, ladda ner, lagra eller läsa artiklar, publikationer eller audiovisuella 
material som innehåller ”extremistiskt innehåll”. 

Uppskattningsvis omkring en miljon människor har blivit separerade från sina familjer och inlåsta i 
“omskolningsläger” I Xinjiang, främst uigurer men också andra muslimska minoriteter. Varför en förs 
dit vet en ofta inte, inte heller hur länge en ska hållas frihetsberövad. Kinesiska myndigheter nekade 
fram till 2018 att dessa läger fanns, sedan dess har det hävdats att det är frivilliga center med fokus 
på yrkesutbildning och att göra personerna till “nyttiga medborgare” genom att ge dem förutsättning-
ar för att få jobb. Vittnesmål från lägren berättar dock om misshandel, matbrist och isoleringsceller. 
Kina har nekat tillträde till internationella observatörer till lägren, ett krav som bland annat framförts 
av Amnesty. Utanför lägren har omfattande massövervakningssystem av uigurer byggts upp, rädslan 
och tystnaden är utbredd. Många uigurer som lever i exil, även i Sverige, kan inte längre få kontakt 
med familjemedlemmar, antingen för att de hålls i läger eller för att de inte vågar tala med någon i 
utlandet på grund av risken att då försvinna i lägren. 

Läs mer här: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/china-up-to-one-million-detained/



ADRESS

EXEMPELBREV

Director Wang Xiaoming
Kuqa County Public Security Bureau
Jiefang Lu, Kuqa Shi
842000 Xinjiang Uyghur Autonomous Region
People’s Republic of China

Dear Director Wang:

I am writing to express my concern about Merdan Ghappar, a Uyghur model who has currently been 
placed under “compulsory measures”. He was taken away in January 2020 in Foshan, Guangdong 
Province, and has not been seen or heard from since March 2020.

Messages from Merdan Ghappar that have circulated publicly on social media include distressing de-
tails and photos describing his poor detention conditions. He described overcrowding, poor hygiene, 
insufficient COVID-19 protection measures and screaming from a presumed interrogation room. A 
self-taken video from March 2020 showed him shackled to a bed in a room. No one has seen or 
heard from him since then. 

I do not find it reassuring that Xinjiang authorities disclosed limited details about Merdan Ghappar’s 
situation only after his case was raised by the international media. According to their written state-
ment, Merdan Ghappar was transferred to his hometown Kuqa by the authorities. He is apparently 
being held under “compulsory measures” for assaulting health care workers and was handcuffed to 
his bed to stop him from self-harm and over-reaction against police.

I am concerned that Merdan Ghappar remains in detention solely because of the videos and mes-
sages he sent. With no access to his family, or a lawyer of his choice, I am also gravely concerned 
about his condition and wellbeing, as I fear he is at risk of torture or other ill-treatment in violation 
of international law.

I therefore call on you to:
- Release Merdan Ghappar or charge him promptly with an internationally recognized criminal of-
fence and not for the peaceful exercise of his human rights and try him in line with international fair 
trial standards;

- Pending his release, disclose Merdan Ghappar’s whereabouts, allow him access to his family and a 
lawyer of his choice, and ensure he is not subjected to torture and other ill-treatment.

Yours sincerely,


