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B9-0246/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de Oeigoeren in China (de 
“China Cables”)
(2019/2945(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over de situatie in China, in het bijzonder die van 18 april 
2019 over China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden1, die van 
4 oktober 2018 over de massale willekeurige detentie van Oeigoeren en Kazakken in de 
Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang2, die van 12 september 2018 over de stand van de 
betrekkingen tussen de EU en China3, en die van 15 december 2016 over de gevallen 
van de boeddhistische academie Larung Gar en Ilham Tohti4,

– gezien het besluit van zijn Conferentie van voorzitters om de Sacharovprijs 2019 toe te 
kennen aan Ilham Tohti, een Oeigoerse econoom die strijdt voor de rechten van de 
Oeigoerse minderheid in China,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de 21e Top EU-China op 9 april 2019,

– gezien de 37e Mensenrechtendialoog EU-China, in Brussel op 1 en 2 april 2019,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 12 maart 2019 getiteld 
“EU en China - een strategische visie” (JOIN(2019)0005),

– gezien de mondelinge verklaring betreffende punt 4 die de EU tijdens de 39e 
bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad op 18 september 2018 heeft afgelegd, en de 
verklaringen van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Finland en Canada, 
waarin zij hun bezorgdheid uiten over de willekeurige detentie van Oeigoeren in 
“heropvoedingskampen” in Xinjiang,

– gezien de gezamenlijke verklaring over de mensenrechtenschendingen in Xinjiang van 
de permanente vertegenwoordiger van het VK bij de VN namens 23 landen, waaronder 
14 lidstaten van de EU, in de VN-Commissie voor de uitbanning van 
rassendiscriminatie op 29 oktober 2019,

– gezien artikel 36 van de grondwet van de Volksrepubliek China, waarin het recht van 
alle burgers op vrijheid van religie en geloof wordt gewaarborgd, en artikel 4 van 
diezelfde grondwet, waarin de rechten van etnische minderheden worden bevestigd,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0422.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0377.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0343.
4 PB C 238 van 6.7.2018, blz. 108.
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16 december 1966, dat China in 1998 heeft ondertekend maar nooit heeft geratificeerd,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

– gezien de slotopmerkingen van de beoordeling van de VN-Commissie voor de 
uitbanning van rassendiscriminatie betreffende China,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de bevordering en de eerbiediging van de mensenrechten, democratie 
en de rechtsstaat de kern moeten blijven uitmaken van de langlopende relatie tussen de 
EU en China, in overeenstemming met de inspanningen van de EU om deze waarden in 
haar extern optreden uit te dragen en de interesse die China heeft geuit om zich in zijn 
eigen ontwikkeling en internationale samenwerking aan deze waarden te houden;

B. overwegende dat de situatie in Xinjiang, waar meer dan tien miljoen islamitische 
Oeigoeren Kazakken wonen, de afgelopen jaren snel is verslechterd, omdat het 
verkrijgen van absolute controle over Xinjiang tot topprioriteit is uitgeroepen, 
ingegeven door instabiliteit en de vermeende bedreigingen voor de veiligheid in 
Xinjiang door Oeigoeren, alsmede door de strategische locatie van de Oeigoerse 
Autonome Regio Xinjiang voor het Belt and Road Initiative (BRI),

C. overwegende dat er betrouwbare informatie is dat Oeigoeren en andere in hoofdzaak 
islamitische etnische minderheden in de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang het 
slachtoffer zijn van willekeurige detentie, foltering, ernstige beperking van de religieuze 
praktijk en cultuur, en van een geautomatiseerd bewakingssysteem dat zo ingrijpend is 
dat elk aspect van hun dagelijks leven wordt gecontroleerd (via 
gezichtsherkenningscamera’s, mobiele telefoonscans, inzameling van DNA, en een 
uitgebreide en opdringerige politieaanwezigheid),

D. overwegende dat de Chinese autoriteiten in 2014 het startsein hebben gegeven voor hun 
laatste “Strike Hard against Violent Extremism”-campagne, in het kader waarvan de 
grootschalige, internationaal met elkaar verbonden bedreigingen van terrorisme gebruikt 
worden ter rechtvaardiging van de vergaande beperkingen die opgelegd zijn aan, en de 
ernstige schendingen van de mensenrechten van de gemeenschappen van etnische 
minderheden in Xinjiang,

E. overwegende dat er betrouwbare rapporten zijn waaruit blijkt dat ten minste 
honderdduizenden, en mogelijkerwijs zelfs meer dan één miljoen, mensen worden of 
zijn vastgehouden in zogenaamde “politiekeheropvoedingskampen”, de grootste 
massale detentie van een etnische minderheidsgroep in de wereld anno 2019, 
overwegende dat er meldingen zijn van jonge kinderen die, zelfs als slechts één van de 
beide ouders in een interneringskamp zit, in staatsweeshuizen worden geplaatst,

F. overwegende dat de publicatie van de “China Cables” ondubbelzinnig heeft aangetoond 
dat de basis voor de repressieve maatregelen tegen de Oeigoeren, Kazakken en anderen 
gelegd is in een aantal toespraken van president Xi Jinping achter gesloten deuren met 
functionarissen tijdens een bezoek aan Xinjiang in april 2014,

G. overwegende dat de detentie en de vervolging van de Oeigoeren en andere islamitische 
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minderheden in Xinjiang velen heeft gedwongen de communicatie met hun familie en 
vrienden in het buitenland, waaronder Europa, stop te zetten uit angst voor represailles 
door de autoriteiten,

H. overwegende dat de regels inzake religieuze vraagstukken die in februari 2018 in 
werking zijn getreden, neerkomen op inperking van de activiteiten van religieuze 
groepen en hen dwingen zich meer te conformeren aan het partijbeleid, overwegende 
dat de nieuwe regels een bedreiging vormen voor mensen die in contact staan met 
religieuze gemeenschappen die in het land geen legale status hebben, overwegende dat 
religieuze gemeenschappen steeds meer onder druk komen te staan in China,

I. overwegende dat de Commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie van de 
Verenigde Naties de regering van de Volksrepubliek China in augustus 2018 ter 
verantwoording heeft geroepen voor de misstanden, waaronder de oprichting van 
kampen waar mensen op grote schaal willekeurig worden vastgehouden, in Xinjiang, 
overwegende dat Michelle Bachelet, de hoge commissaris voor mensenrechten van de 
Verenigde Naties, in september 2018, in haar eerste toespraak ooit als hoge 
commissaris, gewezen heeft op de “zeer verontrustende beschuldigingen van de 
grootschalige willekeurige detentie van Oeigoeren en andere islamitische 
gemeenschappen in zogenaamde heropvoedingskampen in Xinjiang”,

J. overwegende dat de interneringskampen in Xinjiang in rap tempo zijn uitgebreid na de 
benoeming - in augustus 2016 - van Chen Quanguo tot gouverneur van de regio,

K. overwegende dat de Chinese minderheidsgemeenschappen in de EU door de Chinese 
autoriteiten of personen die namens hen optreden, worden geïntimideerd en vervolgd,

L. overwegende dat China de afgelopen decennia vooruitgang heeft geboekt op het gebied 
van economische en sociale rechten, door het aantal armen met 700 miljoen te 
reduceren, maar volledig faalt wat het in acht nemen van elementaire internationale 
mensenrechtennormen en fundamentele vrijheden betreft,

M. overwegende dat het Amerikaanse Congres op 4 december 2019 de “Uyghur Human 
Rights Policy Act” heeft aangenomen, waarin de federale regering van de VS wordt 
opgeroepen onverwijld maatregelen te nemen ter bescherming van de mensenrechten en 
het optreden van de Chinese autoriteiten in de provincie Xinjiang te veroordelen, alsook 
de Oeigoeren die in de VS wonen bescherming te bieden tegen intimidatie en 
vervolging door China,

N. overwegende dat de EU in haar strategisch kader voor mensenrechten en democratie 
belooft om op alle onderdelen van haar extern optreden méér te doen voor het 
bevorderen van de mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, en de mensenrechten 
tot centraal punt te maken van haar betrekkingen met alle derde landen, waaronder haar 
strategische partners,

1. veroordeelt met klem het feit dat honderdduizenden Oeigoeren en etnische Kazakken 
naar politieke “heropvoedingskampen” worden gestuurd op basis van de analyse van 
gegevens die worden verzameld via een systeem van “voorspellend politietoezicht”, 
onder meer wegens reizen naar het buitenland of veronderstelde te grote religieuze 
devotie; beklemtoont dat detentie in elke vorm, wanneer toegepast in overtreding van de 
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fundamentele regels van het volkenrecht, de vervolging van individuen of groepen op 
etnische, culturele of religieuze gronden, en andere onmenselijke daden resulterend in 
groot lijden of ernstige verwonding, wanneer gepleegd als onderdeel van een 
wijdverbreide of stelselmatige aanval op burgers, onacceptabel zijn binnen het 
internationale wettelijke kader;

2. verzoekt de Chinese autoriteiten de Oeigoerse wetenschapper Ilham Tohti onmiddellijk 
en onvoorwaardelijk vrij te laten, en hem, parallel hieraan, toe te staan dat hij zonder 
enige beperking contact kan hebben met zijn familie en de advocaten van zijn keuze, en 
te garanderen dat hij geen slachtoffer wordt van foltering of mishandeling; dringt aan op 
een snel, doeltreffend en onpartijdig onderzoek naar de vermeende foltering van Ilham 
Tohti, en op het ter verantwoording roepen van de verantwoordelijken;

3. verzoekt de Chinese autoriteiten in de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang informatie 
te verstrekken over de verblijfplaats en de medische conditie van diegenen die zich in 
detentie bevinden en hen onmiddellijk vrij te laten indien er geen bewijs voorligt van 
enige criminele activiteit; dringt er bij de Chinese autoriteiten op aan onmiddellijk een 
einde te maken aan de willekeurige detentie, zonder enige vorm van tenlastelegging, 
proces of veroordeling voor strafbare feiten, van leden van de Oeigoerse en Kazakse 
minderheid en van Tibetanen, alle kampen en detentiecentra te sluiten, en de 
gedetineerden onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten; roept de Chinese 
autoriteiten eens te meer op journalisten en internationale waarnemers, waaronder de 
hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en de mandaathouders “Special 
Procedures” van de VN-Mensenrechtenraad, vrije, betekenisvolle en ongehinderde 
toegang tot de provincie Xinjiang te geven;

4. geeft uiting aan zijn diepe bezorgdheid over de berichten dat Oeigoeren in het 
buitenland door de Chinese autoriteiten worden geïntimideerd om hen ertoe aan te 
zetten om als informant op te treden tegen andere Oeigoeren, om naar Xinjiang terug te 
keren of om te zwijgen over de situatie daar, waarbij soms familieleden gevangen 
worden gehouden; verzoekt de Commissie en alle EU-lidstaten deze berichten 
onverwijld te onderzoeken, de bescherming van de leden van de diaspora van Xinjiang 
te waarborgen, en de behandeling van asielaanvragen van Oeigoeren en andere etnisch-
Turkse moslims te bespoedigen; is verheugd over het besluit van Duitsland en Zweden 
om de terugkeer van alle etnische Oeigoeren, Kazakken of andere etnisch-Turkse 
moslims naar China op te schorten, gezien het risico op willekeurige detentie, foltering 
en andere vormen van mishandeling;

5. merkt bezorgd op dat het essentiële belang van “langetermijnstabiliteit” in Xinjiang 
voor het welslagen van het “BRI” ertoe heeft geleid dat reeds lang bestaande 
controlestrategieën werden geïntensiveerd onder toepassing van diverse technologische 
innovaties en een snelle verhoging van de uitgaven voor binnenlandse veiligheid, en dat 
antiterreurmaatregelen worden aangewend om protest en dissidenten te criminaliseren 
via de toepassing van een ruime definitie van ‘terrorisme’; is bezorgd over de 
maatregelen die de Chinese staat neemt om een ‘alomvattend toezicht’ op de regio te 
verzekeren, zoals de installatie van het elektronisch toezichtsysteem “Skynet” in grote 
stedelijke gebieden, de installatie van GPS-trackers in alle motorvoertuigen, het gebruik 
van gezichtsherkenningsscanners op controlepunten, op treinstations en bij tankstations, 
en het inzamelen van bloed door de politie in Xinjiang om de DNA-database van China 
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verder uit te breiden; is daarnaast bezorgd over het feit dat China dergelijke 
technologieën ook exporteert naar autoritaire regimes elders in de wereld;

6. vindt het uiterst zorgwekkend dat er berichten circuleren over de inzet - in de 
toeleveringsketen van Europese ondernemingen die zaken doen in Xinjiang - van 
dwangarbeiders uit de interneringskampen, alsook over samenwerking met de Chinese 
organen die betrokken zijn bij het grootschalige toezicht op of de detentie van 
Oeigoeren; verzoekt de particuliere sector zijn rol in Xinjiang tegen het licht te houden 
en een einde te maken aan de zakelijke banden indien zou blijken dat deze direct of 
indirect bijdragen tot de mensenrechtenschendingen;

7. verzoekt de Chinese autoriteiten met klem alle mensenrechtenvoorvechters, -activisten 
en -advocaten, en journalisten en opstellers van verzoekschriften die vanwege hun inzet 
voor de mensenrechten gevangen zitten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten, 
en de repressie waarvan zij het slachtoffer zijn, in de vorm van detentie en intimidatie 
(waaronder door justitie), te stoppen; beklemtoont verder dat de Chinese autoriteiten 
moeten waarborgen dat al diegenen die incommunicado worden gehouden onmiddellijk 
contact met hun familieleden en advocaten kunnen opnemen, en dat de omstandigheden 
van alle personen in detentie moeten voldoen aan de normen in het document “Body of 
Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 
Imprisonment” in resolutie 43/173 van 9 december 1988 van de Algemene Vergadering 
van de VN, waaronder aan hetgeen daarin staat over de toegang tot medische zorg;

8. verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten alle nodige maatregelen te nemen om 
de Chinese regering ertoe te brengen de kampen te sluiten en een eind te maken aan alle 
mensenrechtenschendingen in Xinjiang; verzoekt de EU en haar lidstaten deze 
boodschap bij elke gelegenheid en op het hoogste niveau aan de Chinese regering over 
te brengen; betreurt het dat de aanpak en de instrumenten die de EU tot nu toe heeft 
gebruikt niet hebben geresulteerd in concrete vooruitgang op het vlak van de 
mensenrechten in China, en dat de mensenrechtensituatie de afgelopen tien jaar enkel 
verslechterd is; verzoekt de nieuwe Commissie met klem een alomvattende EU-
strategie te ontwikkelen en toe te passen, teneinde wat de mensenrechtensituatie in 
China betreft daadwerkelijke vooruitgang te boeken;

9. onderstreept dat de EU en China in hun gezamenlijke verklaring aan het einde van de 
21e Top EU-China hebben bevestigd dat alle mensenrechten universeel, ondeelbaar, 
onderling afhankelijk en aan elkaar gerelateerd zijn;

10. verzoekt de EU, haar lidstaten en de internationale gemeenschap samen te werken om 
passende exportcontrolemechanismen in te voeren, teneinde China de toegang te 
ontzeggen tot technologieën die worden gebruikt om de grondrechten te schenden;

11. herhaalt dat het belangrijk is dat de EU in elke politieke en mensenrechtendialoog met 
de Chinese autoriteiten de mensenrechtenschendingen in China, en met name de situatie 
van de minderheden in Tibet en Xinjiang, ter sprake blijft brengen, in overeenstemming 
met de belofte van de EU om in haar contacten met China eensgezind, krachtdadig en 
ondubbelzinnig op te treden; herhaalt dat China er in de context van zijn permanente 
hervormingsproces en steeds prominentere rol op het wereldtoneel voor gekozen heeft 
aan het internationale mensenrechtenkader deel te nemen door zijn handtekening te 
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zetten onder een breed scala van internationale mensenrechtenverdragen; roept er 
derhalve toe op het gesprek met China aan te gaan om het land ertoe te brengen zich te 
houden aan deze toezeggingen; beklemtoont daarnaast dat de Chinese autoriteiten in het 
bijzonder door moeten gaan met de nationale hervormingen die nodig zijn voor de 
ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 
1966, dat China in 1998 heeft ondertekend;

12. dringt erop aan het hele scala aan instrumenten, met inbegrip van gerichte sancties, 
indien deze geëigend en doeltreffend worden geacht, in te zetten tegen de Chinese 
functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en ten uitvoer leggen van 
het beleid van massale detentie van Oeigoeren en andere etnisch-Turkse moslims in 
Xinjiang, alsook voor het plannen van de massale inperking van de vrijheid van 
godsdienst, de bewegingsvrijheid, en andere rechten in de regio;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, en de regering en het parlement van de 
Volksrepubliek China.


