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Geachte leden van de commissie Buitenlandse Zaken,
In een wereld die in rap tempo globaliseert, wordt onze aandacht gevestigd op wat zich geografisch
ver weg van Nederland en Europa afspeelt, maar waarmee we sterker zijn verbonden dan enkele
decennia geleden. China is ver weg maar door zijn invloed op economisch terrein heel dichtbij.
Producten van Chinese makelij zijn niet meer weg te denken onderdelen van ons dagelijks leven.
Daarmee is de vraag gewettigd onder welke omstandigheden deze producten tot stand komen.
Als OJCM (overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims) willen wij onze bezorgdheid aan u
overbrengen voor wat betreft één Chinese bevolkingsgroep: de Oeigoeren en de inperking van hun
vrijheden, waaronder hun geloofsvrijheid. Onze bezorgdheid betreft de vele berichten omtrent
willekeurige detentie, wijdverbreide surveillance en andere beperkingen, met name gericht op
Oeigoeren en andere minderheden in Xinjiang.
Niet alleen nuttige en noodzakelijke producten bereiken ons vanuit China, maar ook beelden en
berichten over verdelging van de Oeigoerse cultuur; over mensen die met geweld op treinen worden
geladen; baarden van religieuze mannen die worden geknipt; vrouwen die worden gesteriliseerd; en
het grimmige spook van concentratiekampen waarin leden van de Oeigoerse minderheid worden
ingesloten, gehersenspoeld, van hun organen worden beroofd, doden in hechtenis,
buitengerechtelijke executies en dwangarbeid.
De opkomst van China is indrukwekkend. China boekt enorme vooruitgang. Zo is het land erin
geslaagd om de afgelopen decennia honderden miljoenen mensen uit de armoede te halen en China
bekleedt een leidende positie in de familie van naties. Maar China behoort ook te worden
aangesproken om lessen te trekken uit haar eigen verleden.
Wij vragen u om de regering er bij China op aan te laten dringen dat China wordt bewogen om het
Oeigoerse volk en andere minderheden in de provincie Xinjiang te verlossen van etnische en
religieuze onderdrukking; gooi de deuren van de kampen open voor een volwaardig en onpartijdig
internationaal onderzoek; laat er actie worden ondernomen tegen de daders van deze
mensenrechtenschendingen; en laat er gezorgd worden voor gerechtigheid voor de slachtoffers en
hun families. Dit moet onmiddellijk beginnen.

Wij vragen u om de minister van Buitenlandse Zaken zich intensiever bezig te laten houden met de
onhoudbare toestand van de Oeigoeren en met meer inzet dit onderwerp te agenderen in de
Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, nu ons land hierin een zetel bekleedt. De minister zou
daar moeten bepleiten dat een internationale missie van onafhankelijke waarnemers naar de
provincie Xinjiang wordt gestuurd, geleid door de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, om de
feiten objectief te rapporteren.
Wij vragen u om de minister van Economische Zaken of van Internationale Handel een onderzoek in
te laten stellen met de vraag of kleding, mondkapjes en andere zaken die uit China worden
geïmporteerd door gewone Chinezen gemaakt worden of in de inmiddels wereldwijd bekende
Oeigoerse slavernijkampen en dus goedkoop geproduceerd worden. Kampen die inmiddels zo
uitgestrekt zijn dat ze uit de lucht waarneembaar zijn. We hebben als Nederland al eerder zaken
ondernomen en stappen gezet tegen mensonwaardige situaties in de kledingindustrie in Zuid-Oost
Azië en dat waren nog niet eens “slavenkampen”.
In navolging van de Britse oud-opperrabbijn en filosoof Lord Jonathan Sacks zeggen wij: dat mensen
in de 21ste eeuw worden vermoord, geterroriseerd, geslachtofferd, geïntimideerd en van hun
vrijheden beroofd vanwege de manier waarop ze God aanbidden, is een zaak van morele afschuw,
een politiek schandaal en een ontheiliging van het geloof zelf.
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