
SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Elyas er glad i fotball, og kona Marinisha elsker musikk. 
Du kan f.eks. fortelle om ditt favorittfotballag eller et 
band du er glad i. Døtrene deres er 2 og 3 år gamle og 
vil synes det er gøy med tegninger. De bor sammen med 
moren i Tyrkia.

Send gjerne et bilde av det du har laget til Mairinisha på 
Facebook: facebook.com/mansura.elyas.9

Forslag til melding: 
We are thinking of you and your husband Yiliyasijiang 
Reheman. We hope that he will be released soon.

NB! Kinesiske myndigheter anklager uigurene for å være 
separatister eller terrorister som vil løsrive seg fra Kina 
og danne en egen stat, Øst-Turkestan, og bruker dette 
som påskudd for forfølgelsen. Bruk derfor ikke flagg eller 
tegn som symboliserer Øst-Turkestan.

UTRYKK DIN STØTTE PÅ TWITTER 
Forslag til melding: 
#YiliyasijiangReheman, an Uyghur student missing 
since 2017, is feared to be imprisoned in #Xinjiang. Call 
on the authorities in #China to release him immediately 
and ensure that he is reunited with his young family.

SKRIV ET BREV I PROTEST!
Henvend deg til: Kinas president, Xi Jinping.  
Tiltaleform: Your Excellency.

AMNESTY INTERNATIONAL KREVER AT 
KINESISKE MYNDIGHETER:
• Gjør det kjent hvor Yiliyasijiang “Elyas” Reheman 

befinner seg.
• Sikrer at han får tilgang til en advokat som han 

selv har valgt og at han får ha kontakt med kona 
Mairinisha.

• Løslater Elyas og lar han bli gjenforent med familien.

Les mer og se forslag til brevtekst på:
amnesty.no/aksjon/elyas

Send brevene til:
Amnesty i Norge, Att: Elyas 
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

Våren 2017 trappet kinesiske myndigheter opp masse-
forfølgelsen av uigurer og andre etniske minoriteter i 
regionen Xinjiang-Uigur. De krevde at andre land tvangs-
sendte uigurske studenter tilbake til Kina.

I Egypt ble Yiliyasijiang Reheman, med kallenavnet 
«Elyas», og rundt 200 andre uigurske studenter arrestert 
som følge av presset fra Kina. Trolig ble 16 av disse sendt 
tilbake til Kina.

Kona til Elyas, Mairinisha, var også student ved Al-Azhar-
universitetet. Hun var bare 19 år da Elyas ble arrestert.

HAR ALDRI MØTT DATTEREN
Fire uker etter arrestasjonen ble familiens andre datter 
født. Den lille jenta har fremdeles ikke truffet faren sin. 
De første månedene etter arrestasjonen hørte Mairinisha 
fra Elyas, men så ble det stille. Nå vet hun ikke hvor han 
er. Hun vet bare at han ble sendt til Kina og fengslet der.

Mairinisha frykter at Elyas kan være dømt til flere års 
fengsel, slik andre uigurer er blitt etter opphold i utlandet. 
Hun er redd for at han holdes i en av de beryktede 
“politiske omskoleringsleirene”. I disse leirene kan det 
sitte opptil en million uigurer og andre minoriteter, hoved-
sakelig muslimske. Der blir de presset til å gi avkall på 
sin tro og kultur. 

SYSTEMATISK UNDERTRYKKING AV UIGURER
Kinesiske myndigheter har lenge drevet en systematisk 
politikk for å undertrykke uigurenes kultur, språk og 
religiøse tradisjoner. Situasjonen har blitt betraktelig 
verre siden starten av 2017. De som mistenkes for 
«ekstremistiske holdninger» kan arresteres og sperres 
inne i interneringsleirer uten lov og dom. De kan også bli 
tiltalt for terrorisme og dømt til lange fengselsstraffer. 
«Ekstremistiske holdninger» kan for eksempel være å 
dekke til hodet, å ha langt skjegg eller å ikke 
drikke alkohol.

Kinesiske Yiliyasijiang «Elyas» Reheman studerte 
ved Al-Azhar-universitetet i Egypt. Sommeren 2017 
ble han arrestert av egyptiske myndigheter og 
tvangsreturnert til Kina. Nå vet ingen hvor han er.
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