
DWANGARBEID
Tegen het einde van 2019 kondigde China aan dat 
alle gedetineerden van de heropvoedingskampen 
- die eerder nog werden ontkend! - gegradueerd 
waren en dat hen betekenisvol werk was gegeven.

Er is echter geen enkel bewijs dat dit werkelijk het 
geval is. Het tegendeel lijkt eerder waar: er is informatie 
naar buiten gekomen dat degenen die ‘vrij zijn gelaten’ 
gedwongen zijn om een contract te tekenen voor een 
baan in een fabriek elders in het land; afgescheiden van 
hun familie, waar ze nog steeds 24 uur per dag in de 
gaten worden gehouden en niet de vrijheid hebben om 
te vertrekken.

In maart 2020 werd een rapport gepubliceerd waaruit 
bleek dat Oeigoeren werden overgebracht naar fabrie-
ken in Oost China die worden gebruikt door wereld-
wijde merken, waaronder Nike en Apple, en aan het 
werk werden gezet "onder omstandigheden die sterk 
suggereren dat er sprake is van dwangarbeid." 

Westerse consumenten − ook Nederlandse − zijn direct 
bij de misstanden betrokken, want de kans is volgens 
mensenrechtenorganisaties groot dat ze in (katoenen) 
kleding lopen die door gedwongen arbeid van 
Oeigoeren is geproduceerd. 
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https://www.breitbart.com/asia/2020/03/02/study-nike-apple-bmw-among-83-brands-using-chinese-muslim-slave-labor/
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/994240/kamer-wil-actie-tegen-opsluiting-oeigoeren


DE GEVOLGEN

Er is geen enkele Oeigoer die niet is getrof-
fen door deze trieste gebeurtenissen.

Het trauma van het verliezen van dierbaren,
de voortdurende stress van het jarenlang niet 
weten waar familieleden verblijven, het ver-
lies van gezinnen die uitelkaar zijn gehaald, 
kinderen die opgevoed worden door het re-
gime in plaats van door liefhebbende ouders, 
haat en bitterheid door geleden misbruik en 
onrecht, de hopeloosheid over de toekomst, 
posttraumatisch stressstoornis waar velen aan 
lijden of zullen aan gaan lijden... 

Dit zijn allemaal diepe noden waar Oeigoeren 
momenteel, of in de komende jaren, zo niet 
de rest van hun leven, mee te maken hebben.

Bid dat Chinese volgelingen van Jezus 
hun Oeigoerse buren zullen liefhebben 
en zullen helpen om in deze noden 
te voorzien.
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https://www.codastory.com/authoritarian-tech/china-oppression-uyghurs-history/


MACHTHEBBERS
& HEERSERS

De gedachten van de koning
zijn als waterstromen

in de macht van de HEER,
Hij leidt ze waarheen Hij maar wil.

Spreuken 21:1

U doet recht
aan wezen en verdrukten.

Geen mens kan hen
nog uit het land verjagen...
Wie het geweld liefhebben,

haat Hij. Rechtvaardig is de HEER,
Hij heeft rechtvaardigheid lief. 

Ps. 10:17-18, Ps. 11:5-7
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