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ىنویار مونوتپائ رۇغیۇئ ڭاجنىش 新疆维吾尔⾃治区

Ujgurská autonomnı́ oblast

Kořeny kon-liktu
- V minulos9 2× samostatný stát (1949 připojen k Číně)
- Odlišný jazyk, kultura, čínská neznalost regionu, odlišná etnika

11. 9. 2001
Válka pro9 terorismu 
(tři síly zla: terorismus, 
separa9smus a 
náboženský 
extremismus → 
spojováno s Ujgury

Represe 50. let
Hladomor, likvidace 
odpůrců, plánované 
přesuny obyvatel etnika 
Chan do Sin-ťiangu).

Kulturní revoluce 60. let
Zákaz ujgurské hudby, 
potlačování ujgur. kultury, 
zavírání mešit, dosazování 
Číně loajálních do úřadů).

70. léta 
postupné zmírnění 
tlaku v náboženské 
a kulturní oblas9

90. léta 
Rozpad SSSR (destabilizace 
regionu – separa9s9cké 
tendence – nejsou však 
jednotné)

Bombové útoky, zavírání 
mešit a náboženských škol 
(považováno za “líheň 
terorismu“).

2008 až 2009 
Eskalace násilí (nepokoje 
v Urumči – pokojná 
demonstrace lynč) 

Charakteristika území
- největší provincie Číny (sousedí s 8 státy)
- řídce obydlená oblast, neúrodná, nehos9nná, vzdálená od hlavní rozvojové oblas9 Číny
- mnoho etnických skupin (nepočetnější Ujgurové – sunitský islám, turkické etnikum
- konflikty s etnikem Chan

Proč je toto území pro Čínu důležité?
1) Nerostné bohatství (uhlı,́ ropa, zlato, uran, chrom, nikl atd.)
2) Transport (koridor na západ)
3) Regionální velmocenské postavení (ovlivňovánı́ politiky v okolnıćh státech)
4) Prostor pro rychle rostoucí populaci

Příčiny kon-liktu
1) Centralizace moci do Pekingu (malá míra autonomie)
2) Etnický a náboženský tlak na menšiny — prosazování komunis9cké 
ideologie diskriminace nepohodlných (často banální prohřešky)
3) Masová imigrace Chanů do Sin-ťiangu
4) Tvrdá asimilační poliXka ze strany Číny
odlišná kulturní a jazyková historie
5) Intervence v „re-edukačních“ zařízeních – nelidské podmínky, 
často bez obvinění

v současnosX: přibývá zalženost historickými událostmi

Současný stav
- Nárůst násilné trestné činnosX a brutality
- Výstavba policejních checkpointů
- Rozdělení měst na menší sektory (každý se svou policejní stanicí — sběr informací 

o občanech)
- Namátkové kontroly, omezená možnost pohybu (zatýkání, porušování lidských práv, 

intervence v převýchovných táborech)
- Kamerový monitoring (zaznamenávání polohy, snímání obličejů atd.)
- Obrovský sběr dat o obyvatelích (např. biometrické údaje při žádání o pas — DNA, 

vzorky krve, o9sky atd.
- SystemaXcké nabourávání ujgurské idenXty

Pilotní projektu “společenský kredit” — hodnocení obyvatel na základě jejich chování 
(ekonomického, společenského) A) Důvěryhodný

B) Normální
C) Nedůvěryhodný

Další vývoj
- S největší pravděpodobnosl nedojde k přilišné změně situace ve prospěch 

Ujgurů
- Oblast leží na okraji zájmů velkých velmocí
- Nikdo nemá přílišný zájem činit nátlak na Čínu (ta si na svém území bude 

dále dělat agresivní poli9ku vůči nepřizpůsobivým menšinám)
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