STUUR EEN AMNESTY GROET
Augustus 2022
Mandaatsonderwerp: verdwijning
land: China
Yiliyasijiang Reheman is een islamitische Oeigoer uit de Chinese
provincie Xinjiang. Hij en zijn vrouw Mairinisha Abuduaini studeerden
in Egypte toen de Egyptische autoriteiten in juli 2017 op verzoek van
China 200 Chinees-Oeigoerse studenten oppakte. Later werd bekend
dat 16 van deze 200 op het vlieg-tuig zijn gezet naar Xinjiang en daar
opgenomen zijn in een heropvoedingskamp. Waarschijnlijk was
Yiliyasijiang een van hen. Zijn vrouw, die de zorg heeft voor twee
kleine kinderen, heeft sinds zijn verdwijning in juli 2017 niets meer van hem gehoord.
China houdt naar schatting een miljoen Oeigoeren, Kazakken en andere minderheidsgroepen (vooral
islamieten) gevangen in heropvoedingskampen in Xinjiang. De mensen worden daar onderworpen aan
politieke indoctrinatie en worden gedwongen hun geloof af te zweren. Ze zitten vaak maanden of zelfs
jaren vast, zonder rechtszaak. Gevangenen die weerstand bieden of te weinig ‘vooruitgang’ boeken
worden gestraft, onder andere door hen voedsel te onthouden, eenzame opsluiting of een pak slaag. Er
zijn berichten van doden in de kampen, onder meer door zelfdoding omdat gevangenen de wrede
behandeling niet aankonden.
Vorig jaar besteedden we ook al aandacht aan de verdwijning van Yiliyasijiang. Sindsdien is er helaas
nog steeds niets van hem vernomen.
Steun Yiliyasijiangs vrouw Mairinisha met een kaartje:

Enkele aanwijzingen voor verzending
• Stuur een groet ter bemoediging. Neem geen (politieke) standpunten in. (Yiliyasijiang is een groot
voetballiefhebber).
• Taal: Engels (zie voorbeeldgroet) of Chinees.
• Stuur een kaart in een envelop. Portokosten tot 20 gr.: € 1,55 (postzegel 'Internationaal 1').
VOORBEELDGROET
I hope you are well and wish you can reunite with your husband Yiliyasijiang Reheman soon!
(Ik hoop dat het goed met u gaat en wens u toe dat u spoedig verenigd zult zijn met uw man
Yiliyasijiang Reheman).
ADRES
(Yiliyasijiangs vrouw woont inmiddels met haar twee kinderen in Turkije)
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