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Resolucija Evropskega parlamenta o stanju človekovih pravic v Xinjiangu in 
tamkajšnjih policijskih kartotekah
(2022/2700(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij in poročil o razmerah na Kitajskem, zlasti 
tistih, z dne 17. decembra 2020 o prisilnem delu in položaju Ujgurov v avtonomni 
ujgurski regiji Xinjiang1 ter z dne 19. decembra 2019 o položaju Ujgurov na Kitajskem 
(kitajski dokumenti)2,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. 
decembra 1966,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2020/19983 in Sklepa Sveta (SZVP) 2020/199 z dne 
7. decembra 20204 o omejevalnih ukrepih proti hudim kršitvam in zlorabam človekovih 
pravic,

– ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah iz leta 1989,

– ob upoštevanju 36. člena ustave Ljudske republike Kitajske, ki vsem prebivalcem 
zagotavlja pravico do svobode veroizpovedi, in 4. člena, ki jamči pravice etničnih 
manjšin,

– ob upoštevanju člena 144(5) in člena 132(4) Poslovnika,

A. ker bi moralo biti spodbujanje in spoštovanje človekovih pravic, demokracije in načel 
pravne države v središču odnosov EU s Kitajsko ter v skladu z zavezo EU, da bo pri 
svojem zunanjem delovanju podpirala te vrednote, in z zavezo Kitajske, da jih bo 
vključila v svoj razvoj in mednarodno sodelovanje;

B. ker so Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev in več mednarodnih medijskih 
hiš, vključno z BBC, španskim El Pais, francoskim Le Monde in nemškim Der Spiegel, 
dobili vpogled v policijske kartoteke iz Xinjianga;

C. ker so odgovorne kitajske oblasti zanikale obtožbe o množičnih in strukturnih kršitvah 
človekovih pravic v Xinjiangu;

D. ker so v policijskih kartotekah iz Xinjianga podrobno dokumentirane – prvič tudi s 
številnimi fotografijami – razsežnosti sistematične, okrutne in samovoljne represije v 

1 UL C 445, 29.10.2021, str. 114.
2 UL C 255, 29.6. 2021, str. 60.
3 UL L 410 I, 7.12.2020, str. 1.
4 UL L 410 I, 7.12.2020, str. 13.
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avtonomni ujgurski regiji Xinjiang;

E. ker ti dokumenti dokazujejo zavestno vlogo, dejavno podporo in neposredno vpletenost 
osrednje vlade v Pekingu, vključno z Xi Jinpingom in Li Keqiangom, ter vodilnih 
uradnikov avtonomne ujgurske regije Xinjiang v zvezi s politiko množičnega zapiranja 
v taborišča v Xinjiangu; ker dokumenti kažejo tudi, da je predsednik Xi Jinping 
zavestno in dejavno podpiral kampanje za „prevzgojo, odločen pregon in odpravljanje 
terorizma“ v Xinjiangu, kot tudi nenehne izdatke za nove centre za pridržanje in osebje 
za obvladovanje pritoka zapornikov;

F. ker so organizacija Uyghur Tribunal ter drugi verodostojni, neodvisni preiskovalni 
organi in raziskovalne organizacije ugotovili, da hude in sistemske kršitve človekovih 
pravic Ujgurov in drugih etničnih turških ljudstev na Kitajskem pomenijo mučenje, 
hudodelstvo zoper človečnost in genocid5; ker so ameriška vlada in zakonodajni organi 
v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, v Belgiji, Franciji, Litvi, na 
Češkem in Irskem prišli do podobnih ugotovitev;

G. ker različne nevladne organizacije že od leta 2017 poročajo, da Kitajska izvaja 
množično pridržanje Ujgurov, Kazahov in drugih pretežno muslimanskih etničnih 
skupin v Xinjiangu;

H. ker je treba grozodejstva nad Ujguri obravnavati v okviru širše represivne in nasilne 
notranje ter zunanje kitajske politike;

1. najostreje obsoja dejstvo, da je ujgurska skupnost v Ljudski republiki Kitajski 
sistematično zatirana z nasilnimi ukrepi, vključno z množičnimi deportacijami, politično 
indoktrinacijo, ločevanjem družin, omejevanjem verske svobode, kulturnim 
uničevanjem in obsežnim nadzorom;

2. izjavlja, da verodostojni dokazi o ukrepih za načrtno preprečevanje rojstev in ločevanje 
ujgurskih otrok od družin pomenijo hudodelstvo zoper človečnost in predstavljajo resno 
nevarnost, da bo storjen genocid; poziva kitajske oblasti, naj prenehajo izvajati vladne 
programe prisilnega dela in množične prisilne sterilizacije in naj nemudoma prenehajo 
izvajati vse ukrepe za preprečevanje rojstev med ujgurskim prebivalstvom, vključno s 
prisilnimi splavi ali sankcijami proti kršitvam nadzora rojstev;

3. izraža resno zaskrbljenost zaradi pretiranih in samovoljnih zapornih kazni, izrečenih 
zaradi obtožb terorizma ali ekstremizma, zaradi česar je bilo po podatkih policijskih 
kartotek iz Xinjianga leta 2018 pridržanih 22.000 oseb, kar je 12 % odraslega 
ujgurskega prebivalstva v okrožju Konašeher6; izraža zaskrbljenost zaradi domnevnih 

5 https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf;
https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-
a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf;
https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-
genocide-convention/
https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-
uyghurs
6 https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/xinjiang-michelle-bachelet-china-uyghur/ 

https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf
https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf
https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf
https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/
https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/
https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-uyghurs
https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-uyghurs
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/xinjiang-michelle-bachelet-china-uyghur/
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obtožb o sistematičnih posilstvih, spolnih zlorabah in mučenju žensk v kitajskih 
prevzgojnih taboriščih;

4. poziva kitajsko vlado, naj takoj opusti prakso samovoljnih pridržanj Ujgurov in 
pripadnikov drugih turških ljudstev brez obtožnice, sojenja ali obsodbe zaradi kaznivih 
dejanj, naj zapre vsa taborišča in centre za pridržanje, naj pridržane osebe takoj in 
brezpogojno izpusti ter naj ujgurske otroke, ki so bili prisilno preseljeni v državne 
internate, združi z njihovimi starši;

5. opozarja, da je Kitajska ratificirala Konvencijo OZN proti mučenju in drugim krutim, 
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki absolutno in brezpogojno 
prepoveduje mučenje in druge krute, nečloveške ali poniževalne kazni ali ravnanje;

6. poziva kitajske oblasti, naj nemudoma in brezpogojno izpustijo ujgurskega raziskovalca 
in dobitnika nagrade Saharova za leto 2019 Ilhama Tohtija in zagotovijo, da bo medtem 
imel redne in neomejene stike z družino in odvetniki, ki jih bo sam izbral;

7. znova poziva kitajske oblasti, naj neodvisnim novinarjem, mednarodnim opazovalcem 
in preiskovalnim organom, zlasti nosilcem mandata v posebnih postopkih Sveta OZN za 
človekove pravice in posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, omogočijo 
prost, dejanski in neoviran vstop v avtonomno ujgursko regijo Xinjiang in v centre za 
pridržanje, da bi preverili kitajske trditve, da ti centri ne obstajajo več;

8. želi spomniti na predloge za posebno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice 
oziroma nujno razpravo o vse slabših razmerah na področju človekovih pravic na 
Kitajskem ter sprejetju resolucije o uvedbi mehanizma za spremljanje in poročanje, k 
čemur je pozvalo več sto organizacij civilne družbe z vsega sveta;

9. obžaluje, da kitajske oblasti visoki komisarki OZN za človekove pravice Michelle 
Bachelet med obiskom na Kitajskem in v avtonomni ujgurski regiji Xinjiang niso 
dovolile nenadzorovanih stikov z neodvisnimi organizacijami civilne družbe in 
zagovorniki človekovih pravic ter vstopa v centre za pridržanje, zato ni bila priča 
celotni razsežnosti taborišč za politično prevzgojo v Xinjiangu; obžaluje, da komisarka 
med svojim obiskom ni jasno zahtevala odgovornosti kitajske vlade za kršitve 
človekovih pravic Ujgurov;

10. poziva visoko komisarko, naj nemudoma objavi dolgo pričakovano poročilo o kršitvah 
človekovih pravic v Xinjiangu, ki se bo opiralo na razpoložljive, obširne in vse 
številnejše dokaze o obsegu in resnosti kršitev človekovih pravic, ki so jih zagrešile 
kitajske oblasti;

11. poziva države članice in podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko, naj hitro sprejmejo dodatne sankcije proti visokim 
kitajskim uradnikom, kot so Chen Quanguo, Zhao Kezhi, Guo Shengkun in Hu Lianhe, 
pa tudi proti drugim posameznikom in subjektom, ki so vpleteni v sistematične kršitve 
človekovih pravic v avtonomni ujgurski regiji Xinjiang;

12. poziva Svet, naj kršitve človekovih pravic v Xinjiangu obravnava na naslednjem 
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zasedanju Evropskega sveta, države G7 in G20 pa pozove, naj se prav tako posvetijo tej 
temi;

13. poziva EU in njene države članice, naj v skladu s konvencijo OZN o preprečevanju in 
kaznovanju genocida sprejmejo vse potrebne ukrepe za odpravo teh grozodejstev in 
zahtevajo odgovornost za storjena kazniva dejanja, tudi prek mednarodnih 
mehanizmov;

14. priznava, da je odnose med EU in Kitajsko vse bolj zaznamujeta gospodarska 
konkurenca in sistemska tekmovalnost; priznava, da so voditelji EU na nedavnem vrhu 
EU-Kitajska opozorili na hude kršitve v Xinjiangu, in poudarja, da je treba to vprašanje 
še naprej izpostavljati ob vsaki priložnosti in na najvišji ravni;

15. spodbuja EU in države članice, naj nujno opredelijo in ublažijo tveganja, povezana s 
kitajskim vmešavanjem v tujini; ostro obsoja vse oblike zatiranja v drugih državah in 
poskuse utišanja kitajskih oporečnikov in predstavnikov ujgurske skupnosti, ki 
prebivajo na tujem;

16. ponovno poziva države članice EU, naj začasno prekinejo izvajanje pogodb o izročitvi s 
Kitajsko in Hongkongom;

17. poziva kitajske oblasti, naj vsem Ujgurom, ki želijo zapustiti Ljudsko republiko 
Kitajsko, dovolijo, da to storijo;

18. poziva Komisijo, naj predlaga prepoved uvoza vseh izdelkov, proizvedenih s prisilnim 
delom, in izdelkov kitajskih podjetij, za katera je znano, da izkoriščajo prisilno delo; 
ponovno izraža podporo ambiciozni direktivi o primerni skrbnosti podjetij glede 
trajnostnosti;

19. znova poziva EU in države članice, naj preverijo, ali subjekti, ki delujejo na notranjem 
trgu EU, neposredno ali posredno sodelujejo pri vzpostavljanju sistemov množičnega 
nadzora v Xinjiangu, upravljanju ali gradnji centrov za pridržanje manjšin v tej 
pokrajini ali pri izvajanju transakcij z osebami, za katere veljajo sankcije zaradi kršitev 
zoper Ujgure in druge manjšinske skupine v Xinjiangu; poudarja, da bi bilo treba, če se 
bo izkazalo, da to drži, sprožiti trgovinske ukrepe, onemogočiti sodelovanje pri javnih 
naročilih ter naložiti sankcije;

20. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam 
in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, visoki 
komisarki OZN za človekove pravice ter vladi in parlamentu Ljudske republike 
Kitajske.


