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Útdráttur 
 

Hér á eftir verður fengist við málefni etnískra minnihlutahópa innan alþýðulýðveldisins Kína. 

Úígúrar í Xinjiang héraði eru helsta viðfangsefni ritgerðarinnar, en Mongólar í Innri-

Mongólíu verða notaðir til samanburðar. Auk umræðu um hugtök er varða þjóðernishópa og 

etnískar sjálfsmyndir er áhersla lögð á að kynna opinbera kínverska þjóðernishyggju í þeim 

tilgangi að sjá að hvaða leyti hún stangist á við etníska- og þverþjóðlega þjóðernishyggju. 

Heimildaöflun fyrir þetta verk var nokkuð víðtæk því auk fræðigreina og –bóka var viðtal tekið 

við Íslending sem ferðast hafði um Xinjiang hérað, rýnt var í kínverska og evrópska 

blaðaumfjöllun varðandi óeirðirnar í Urumqi síðastliðið sumar. Að lokum voru heimasíður 

sem varða málstað Úígúra kannaðar vegna umfjöllunar um birtingarform etnískrar 

hugmyndafræði þeirra. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar fela í sér að þó margir Úígúrar lýsi 

yfir von um aðskilnað frá kínverska ríkinu, virðist barátta þeirra og Mongólanna fremur vera 

krafa um aukin réttindi innan alþýðulýðveldisins, það er að segja að etnískir minnihlutahópar 

eigi möguleika á sömu réttindum og tækifærum sem bjóðast Han-Kínverjum. Einnig ber að 

nefna að þó kínversk stjórnvöld séu þátttakendur í stríðinu gegn hryðjuverkum vegna Úígúra, 

að etnísk sjálfsmynd Úígúra byggist frekar á sögulegri arfleifð þeirra sem etnísks hóps heldur 

en þeirri staðreynd að þeir séu íslamstrúar. 
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Inngangur 

Umræðan um þjóðernis- og minnihlutahópa verður sífellt mikilvægari í nútímasamfélögum, bæði 

hér á Íslandi sem og annars staðar í heiminum. Spurningar á borð við þá hvernig beri að taka tillit 

til minnihlutahópa og hvaða leiðir séu farsælastar hvað varðar samlögun nýrra hópa inn í samfélög 

skjóta upp kollinum og þá er gagnlegt að notast við mannfræðilega þekkingu. Mannfræðin notast 

við samanburðarsjónarmið og þverfaglegar nálganir sem koma sér einstaklega vel þegar verið er 

að vinna með hópa fólks sem eru ekki í forsvari innan síns ríkis og því hef ég hug á að einbeita 

mér að málefnum etnískra hópa og þá sérstaklega þjóðernishópa innan alþýðuveldisins Kína. Ég 

mun fjalla um Úígúra sem eru etnískur hópur sem býr í Xinjiang héraði í norðvestur Kína og taka 

fyrir hvert sé birtingarform etnískrar hugmyndafræði þeirra, auk þess að ræða hvaða hlutverki 

internetið hafi haft að gegna varðandi sköpun og viðhald þjóðarsjálfsmyndar og hvernig það þjóni 

hlutverki í að kynna málstað Úígúra fyrir alþjóðasamfélaginu. Í alræðisríki á borð við Kína er 

hvorki liðið að fjölmiðlar né almenningur gagnrýni afstöðu eða stefnu ríkisins og því þykir mér 

áhugavert að sjá hvaða leiða fólk leiti til að sýna andstöðu gegn stjórnvöldum. Ljóst má vera að 

þetta svæði er núna helsti suðupottur Kína og lítið þurfi að fara úrskeiðis til þess að óeirðir brjótist 

út að nýju. Eftir atburðina á síðasta ári einangruðu stjórnvöld svæðið að verulegu leyti, meðal 

annars var lokað fyrir aðgengi að internetinu til þess að koma í veg fyrir að utanaðkomandi aðilar 

næðu til íbúanna. Samtök Úígúra hafa frá og með seinni hluta tíunda áratugarins notað internetið í 

vaxandi mæli til að miðla upplýsingum til umheimsins. Þar að auki mun ég bera stöðu Úígúra og 

málefni saman við etníska Mongóla í Innri-Mongólíu sem hafa einnig sýnt andóf gagnvart 

kínverskum stjórnvöldum í sinni baráttu fyrir auknum réttindum innan alþýðulýðveldisins. Annars 

vegar mun áherslan vera á kenningar sem varða þjóðernishópa og myndun etnískrar sjálfsmyndar, 

en hins vegar mun ég fjalla um þverþjóðlega þjóðernishyggju sem er í þessu tilfelli viðhaldið að 

miklu leyti í gegnum internetið. Ástæða þess að ég kýs að fjalla um Mongóla er að þeir eru einn af 

þeim etnísku minnihlutahópum innan Kína sem eiga erfitt með að samlagast kínversku samfélagi, 

líkt og stjórnvöld virðast lengi hafa gert kröfu um. Umfjöllunin hér á eftir varpar ljósi á marga 

þætti í þróun og aðstæðum kínverska alþýðulýðveldisins, meðal annars gríðarlegt víðfeðmi og 

ólíka menningarheima sem þar mætast og einnig á aðferðir stjórnvalda við taumhald og ögun 

þegna sinna. 

 Í fyrsta kaflanum verður farið yfir kenningalegan bakgrunn þeirrar umræðu sem tekin 

er fyrir í þessari ritgerð. Ýmis lykilhugtök sem fræðimenn hafa notast við í umræðu sinni um 

þjóðir og etníska hópa en sérstök áhersla er lögð á þjóðernishyggju og mun nýrra fyrirbæri 

sem kallast þverþjóðleg þjóðernishyggja. Annar kafli fjallar helst um Úígúrana sem etnískan 
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hóp og samskipti þeirra við Han-Kínverja, en einnig verður sagt frá málefnum er varða íslam í 

Kína. Í þriðja kafla mun ég segja frá þjóðernishyggju meðal Úígúra og hvaða þætti úr þeirra 

menningu þeir nota til að viðhalda etnískri þjóðarsjálfsmynd gagnvart þeirri menningu sem er 

ríkjandi innan Kína. Einnig er vakin athygli á átökum sem hafa átt sér stað meðal Úígúra í 

Xinjiang frá því að héraðið var skilgreint sem hluti af Kína, auk þess að kannað verður hver 

þáttur internetsins sé í réttindabaráttu Úígúranna. Fjórði kafli snýr að etnískum Mongólum í 

Innri-Mongólíu, en þar er bæði vísað í sögu Mongóla og þá óánægju sem hefur verið til staðar 

vegna stjórnarhátta Kínverja í því skyni að varpa ljósi á þjóðernishyggju og 

andspyrnuaðgerðir gegn stjórnvöldum. Í fimmta kafla eru málefni Úígúra og Mongóla innan 

Kína borin saman hvað varðar stefnuáherslur stjórnvalda, sögulegar arfleifðir þeirra og 

félagslega stöðu, svo fátt eitt sé nefnt. 

  

 

1 Kenningaleg umfjöllun 

1.1 Þjóðir og etnískir hópar 

Þjóðir eru, svo ég vitni beint í Benedict Anderson (1991), „ímynduð pólitísk samfélög sem eru 

álitin takmörkuð og fullvalda í eðli sínu“ (1991: 6). Anderson segir þjóðina takmarkaða að því 

leyti að vitað sé að utan þjóðarinnar eru einstaklingar sem tilheyri öðrum hópum. Með því að 

kalla þjóðir ímyndaðar á hann meðal annars við að fólk innan sömu þjóðar telur sig tilheyra 

sama hóp þrátt fyrir að nánast ómögulegt sé fyrir einstakling að hitta alla meðlimi sinnar 

þjóðar (Anderson, 1991: 6). Ástæður þess að þjóðin sé skilgreind sem fullvalda eining telur 

Anderson meðal annars liggja í því tímaskeiði sem þjóðríki komu fram sem var á tíma 

upplýsingarinnar. Að lokum segir hann samfélög vera ímynduð því þau byggjast í raun á 

félagsskap þar sem álitið er að allir séu á jöfnum grundvelli, en í slíkri skilgreiningu er ekki 

litið til þess hve mikil misskipting gæða og arðrán eigi sér stað innan samfélaga nútímans 

(Anderson, 1991: 7). Glick-Schiller og Fouron benda á að hugmyndafræðin á bak við þjóðríki 

geri ráð fyrir að innan eins ríkis búi ein samheldin þjóð sem hafi sömu þjóðarsjálfsmynd, en 

sú er sjaldnast raunin í þjóðríkjum nútímans. Þar að auki segja þau að þessi hugmyndafræði 

endurspegli ekki hvernig þjóðríki hafi verið samsett í gegnum tíðina því alltaf hafi verið 

einhverjir fólksflutningar á milli landa sem hafa aukist með tímanum og í dag eru fjölmargir 

einstaklingar sem telja sig einnar þjóðar en eru búsettir í öðru ríki (Glick-Schiller og Fouron, 

2002: 357). Sagnfræðingurinn Adrian Hastings segir því að hugmyndin um þjóðríkið byggist 

á goðsögn sem taki augljóslega ekki tillit til flókinnar uppbyggingar samfélaga víðast hvar. 
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Afleiðingar þess eru að fjölmargir minnihlutahópar búi við félagslegan ójöfnuð og stefnumál 

stjórnvalda sem séu hagstæðar ráðandi hópnum (Hastings, 1997: 7). Mannfræðingurinn Susan 

D. Blum segir sumar stefnuáherslur kínverskra stjórnvalda virðast miða að því að einangra 

etnískra hópa innan ríkisins, en slíkar aðgerðir eru væntanlega í þeim tilgangi að koma í veg 

fyrir aðskilnaðarhugmyndir. Hún telur slík stefnumál eiga að rjúfa tengsl etnískra hópa við 

forn trúarbrögð sín og bókmenntahefðir, auk þess að draga úr samskiptum minnihlutahópa á 

borð við Úígúra við tengda hópa utan landamæra Kína (Blum, 2005: 150). 

Eriksen segir að grundvallarskilgreining á etnískum hópum feli í sér að meðlimir 

hópsins telji sig bera önnur menningarleg sérkenni en aðrir hópar innan sama samfélags. 

Forsenda fyrir slíkri skilgreiningu er þó að þessir hópar eigi í einhverjum samskiptum sín á 

milli (Eriksen, 2002: 12-13). Ef menningarbundinn munur hefur áhrif á samskipti á milli 

einstaklinga hópa segir Eriksen samskiptin fela í sér etníska þætti eða bera etnískan keim 

(Eriksen, 2002: 13). Að mati Eriksen myndast þjóðerni í félagslegum samskiptum á milli hópa 

því við skilgreinum okkur í andstöðu við aðra. Þjóðerni gefur einstaklingum forsendur til að 

skilgreina sjálfa sig og aðra, en hafa ber í huga að þjóðerni sé mannleg hugsmíð að hluta til 

(Eriksen, 2002: 19). Það sama má segja um þjóðernishyggju, því hvorugt þessarra fyrirbæra 

eru náttúrulegar breytur. Samkvæmt Eriksen er þjóðerni ein hlið af félagslegu sambandi og 

felur því ekki bara í sér menningarbundna lýsingu á fólki (Eriksen, 2002: 34). Þjóðerni er því 

afsprengi samskipta hópa og felur bæði í sér hvað fólk innan hópsins á sameiginlegt og einnig 

hvaða þættir aðgreini þau frá öðrum. Etnískar sjálfsmyndir eru einnig skapaðar í andstöðu við 

„aðra“, en hugmyndin um etnískan hóp gerir ráð fyrir því að einhverjir aðrir hópar séu til staðar 

(Eriksen, 2002: 35). 

Eriksen (2002) hefur sagt frá formgerðarflokkun Handelman um breytilegt vægi 

þjóðernis hjá etnískum hópum sem hann flokkar í fernt og felur í sér kerfisbundið aukið 

mikilvægi etníska hópsins í lífi einstaklinga. Fyrst í því kerfi er etnísk flokkun (e. ethnic 

category), næsta stig innlimunar er etnískt net (e. ethnic network), þar á eftir koma etnísk 

samtök (e. ethnic association) og að lokum kemur etnískt samfélag (e. ethnic community). Ég 

sjálf tel að Úígúrar í Xinjiang héraði falli undir skilgreininguna á etnískum samtökum sem 

felur í sér að meðlimir etnísks hóps telji sig meðal annars eiga sameiginlegra hagsmuna að 

gæta (Eriksen, 2002: 41-43). Eriksen vísar í réttindasamtök minnihlutahópa þegar hann 

skilgreinir etnískan minnihlutahóp sem hóp sem sé í minnihluta innan samfélags hvað varðar 

fólksfjölda, fer ekki með völd innan ríkisins og fellur að minnsta kosti undir skilgreiningu 

Handelman á etnískri flokkun (e. ethnic category) (Eriksen, 2002: 121). Slík flokkun felur 
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meðal annars í sér að vísun í aðra hópa sé í andstöðu við etníska hópinn og að meðlimir 

hópsins telji sig hafa sameiginlegan uppruna (Eriksen, 2002: 41).  

Mannfræðingurinn Sherry Ortner segist lengi vel hafa velt því fyrir sér hvernig 

minnihlutahópar viðhaldi menningarlegum sérkennum sínum gagnvart ríkjandi menningu 

(2006: 142), en lykilhugtök í því samhengi eru andóf og atbeini (e. agency). Andóf er leið 

minnihlutahópa til að sýna andspyrnu vegna hvers kyns undirokun og átroðslu af hálfu 

ríkjandi hópa. Ortner segir að áður fyrr hafi verið álitið að hugmyndirnar um andóf og yfirráð 

væru í raun andstæðar. Samkvæmt slíkri hugsun er andóf þá formleg mótspyrna við 

stofnanavæddri valdbeitingu. Ortner bendir á að Michel Foucault og hugmyndir hans um vald 

hafi flækt skilgreiningar á því hvernig valdbeiting komi fram innan samfélaga því ekki sé 

hægt að styðjast við eitt formfast módel um vald og andóf (Ortner, 2006: 44).  

Í umfjöllun Ortner um atbeina segir hún sterk tengsl geta verið á milli þess og valds, 

en þó á hugtakið atbeini jafnt við um fólk í valdastöðum og þá sem lítil sem engin völd bera. 

Allir etnískir hópar búa yfir atbeinum sem eru því sniðnir að hugmyndum einstaklinga um 

sjálfið og að heimsmynd viðkomandi hóps (Ortner, 2003: 57). Hugtakið atbeini skilgreinir þá 

stjórn sem einstaklingar geta haft yfir eigin lífi og lífum annarra í kringum sig, en segir einnig 

til um getu einstaklingsins til að hafa áhrif á gang mála í kringum sig og koma fram fyrir eigin 

hönd (Ortner, 2003: 143-144). Í tilviki Úígúra væri hægt að nota hugtak Ortner um „atbeini 

ójafnrar valddreifingar“ (e. agency of (unequal) power) (Ortner, 2003: 144) sem felur þá í sér 

að valdaójafnvægi á milli etnískra hópa í Kína og Xinjiang skapi tiltekinn farveg fyrir 

óánægju meðal etnísku minnihlutahópanna. Samkvæmt Ortner sækist fólk eftir að áorka 

hlutum á lífsleiðinni sem hafi gildi innan viðkomandi menningar eða hóps. Hún segir bæði 

pólitíska og félagslega mismunun eiga þátt í að móta ólík gildi hópa (2003: 145). 

Mannfræðingurinn Dru C. Gladney telur breytilegar félags-og hagfræðilegar aðstæður 

veigamiklar í því ferli að skapa og móta etnískar sjálfsmyndir. Hann segir Úígúra fyrirtaks 

dæmi um hóp með slíka sjálfsmynd því að þeir hafi ekki skilgreint sig sem þjóð fyrr en 

snemma á síðustu öld, en á þeim tíma báru sovésk og kínversk stjórnvöld kennsl á þau sem 

eina af hinum tyrknesku þjóðum (Gladney, 2003: 1). 

 

1.2 Þjóðernishyggja 

Að mati sagnfræðingsins Adrian Hastings skýtur þjóðernishyggja helst upp kollinum ef 

þjóðum eða etnískum hópum finnst þeim vera ógnað að einhverju leyti. Slík ógn getur bæði 

verið í formi utanaðkomandi afla eða átt uppruna sinn að rekja innan ríkis (Hastings, 1997; 4), 
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líkt og hjá Úígúrum en síðar verður farið inn á það hvernig etnísk sjálfsmynd og 

hugmyndafræði þeirra mótast að miklu leyti í andstöðu við hugmyndir kínverskra stjórnvalda. 

Gellner og fleiri félagsvísindamenn hafa sagt að þjóðernishyggja feli nauðsynlega í sér tengsl 

á milli etnísks hóps og ríkisins, en þau tengsl geta verið skýr eða óformleg. Eriksen telur að 

samkvæmt slíkri skilgreiningu sé þjóðernishyggja í raun etnísk hugmyndafræði sem geri 

tilkall til ríkis af hálfu tiltekins etnísks hóps (Eriksen, 2002: 98; Zhao, 2000: 3; Hastings, 

1997: 3-4). Skilgreiningar Gellner og Hastings á þjóðernishyggju fela í sér að hún sé 

stjórnmálatengt fyrirbæri sem byggist á því grundvallaratriði að samræmi eigi að vera á milli 

pólitískrar einingar og þjóðar. Það er að segja að þjóðernishyggja sækist eftir að undirstrika 

réttmæti hóps sem gerir tilkall til valda innan tiltekins lands (Gellner, 1983: 1; Hastings, 1997: 

4; Glick-Schiller og Fouron, 2002: 356). Anderson segir ráðandi hópa geta nýtt sér opinbera 

þjóðernishyggju til að undirstrika réttmæti sitt innan viðkomandi ríkis og einnig til að koma í 

veg fyrir að vera ýtt út á jaðar samfélagsins ef slíkar bæringar eru fyrir hendi, en það er hægt 

að gera með því að vekja upp þjóðernisvitund meðal fólks (Anderson, 1991: 101). Sjónarmið 

Gellner og Anderson eru að mörgu leyti samrýmanleg þó stefnur þeirra séu ólíkar, en þeir 

leggja báðir áherslu á fyrrnefnda hugmynd Gellner um sköpuð tengsl á milli etnísks hóps og 

ríkis. Því telja þeir að þjóðir séu í raun hugsmíð sem mótist samkvæmt og sé í samræmi við 

tiltekna hugmyndafræði (Eriksen, 2002: 99). 

Þjóðernishyggja er oft á tíðum fastheldin hvað varðar rótgróna siði og innan hennar 

eru vegsamaðar ýmsar hefðir sem virðast aldagamlar. Rétt eins og hjá etnískum hópum er 

áhersla lögð á það sem meðlimir þjóðarinnar eiga sameiginlegt, eða telja sig eiga sameiginlegt 

og það má segja að hefðin sé gerð að raunveruleika (Eriksen, 2002: 100). Eriksen segir 

þjóðernishyggju hafa þau áhrif að einstaklingar geti talað um menningu sína sem 

óbreytanlegan (e. constant) þátt í sínu lífi, en í tilviki minnihlutahópa hefur etnísk 

hugmyndafræði sambærileg áhrif (Eriksen, 2002: 102). Samkvæmt Hastings er hin jákvæða 

hlið þjóðernishyggju fólgin í því að hún geri fólki kleift að berjast fyrir siðum sínum og 

venjum því á umbrotstímum er nauðsynlegt fyrir etnískan hóp að varðveita sjálfsmynd sína 

(Hastings, 1997: 33). Það getur meðal annars verið gert með því að leggja sterka áherslu á 

einhverja af hinum ýmsu þáttum etnísks táknkerfis hópsins. Slíkt táknkerfi felur í sér að 

hópurinn hafi raunverulega eða ímyndaða arfleifð sem getur byggst á sameiginlegu ætterni, 

sögu, sifjum, trúarbrögðum, tungumáli, landsvæði, ríkisfangi eða líkamlegu atgervi (Eriksen, 

2002: 68). Samkvæmt Eriksen gerir þjóðernishyggja tilkall til tákna sem eru mikilvæg innan 
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samfélags, en táknkerfið er endurskilgreint á þann hátt að viðkomandi tákn séu látin standa 

fyrir þjóðríkið (Eriksen, 2002: 106).  

Stjórnmálafræðingarnir Suisheng Zhao og Lei Guang segja kínverska þjóðernishyggju 

helst vera frábrugðna evrópskri hliðstæðu sinni að því leyti að hugmyndin um þjóðríki hafi 

ekki borist til Kína fyrr en á nítjándu öldinni og vegna þessa hafi Kínverjum ekki fundist þeir 

skuldbundnir til að berjast í nafni þjóðarinnar eða ríkisins (Zhao, 2000: 3; Guang, 2005: 494). 

Guang telur reyndar að Kína hafi aldrei verið og muni aldrei verða eiginlegt þjóðríki þar sem 

kínverska þjóðin samanstandi af svo mörgum etnískum hópum (Guang, 2005: 494). Zhao 

segir fólk þess í stað hafa verið hliðhollt kínverskri menningu, en svo öldum skipti álitu 

Kínverjar sína menningu æðri öllum öðrum og að Kína byggi yfir hinni einu sönnu 

siðmenningu. Má þar nefna að í margar aldir var vísað til allra annarra þjóða sem villimanna 

(e. barbarians). Sú heimsmynd breyttist þó á nítjándu öldinni þegar Kínverjar lutu í lægra 

haldi fyrir Evrópubúum á hinni svokölluðu öld niðurlægingar og þá sóttu kínverskir 

fræðimenn í hugmyndir evrópskrar þjóðernishyggju í von um að blása nýju lífi í þjóðarstoltið 

(Zhao, 2000: 3-4). Í umræðu sinni um kínverska þjóðernishyggju skipti Zhao henni í þrennt 

eftir tímabilum. Í fyrsta lagi talaði hann um þá þjóðernishyggju (e. nativist nationalism) sem 

spratt upp úr öld niðurlægingarinnar og snerist að miklu leyti um að verja Kína gegn erlendum 

áhrifum. Innan hennar var mikið kapp lagt á að snúa aftur til konfúsískra gilda í þeim tilgangi 

að hljóta raunverulegt sjálfstæði (Zhao, 2000: 5). Stjórnmálafræðingurinn Michel Oksenberg 

sagði þetta tímabil kínverskrar þjóðernishugsunar hafa einkennst af andstæðum í garð erlendra 

ríkja. Hún var þá ýmist í formi fyrirlitningar og gremju eða aðdáunar og þakklætis, þó 

algengara væri að þeir sem aðhyllist slíka þjóðernishyggju álíti að Kína eigi ýmislegt inni hjá 

erlendum ríkjum (Oksenberg, 1986: 504).   

Næst sagði Zhao frá þjóðernishyggju (e. antitraditionalist nationalism) sem mótaðist 

að miklu leyti í andsvari við þá fyrrnefndu, en samkvæmt hugmyndum hennar voru hefðir og 

venjur uppspretta veikleika Kína. Litið var á sögu Kína með tortryggni og í raun var farið 

fram á algjöra höfnun kínverskra siðvenja og að Kínverjar myndu þess í stað aðlaga sig að 

vestrænum hugsanahætti. Hugmyndafræði Maó Zedong var í raun samblanda af þeim tveim 

þjóðernishyggjum sem ég hef minnst á hér að framan því hann var mjög gagnrýninn á 

hefðbundna kínverska menningu þó hann hafi viljað varðveita vissa þætti hennar. Til að 

mynda bar menningarbyltingin bæði einkenni útlendingahræðslu sem og mikið hatur gagnvart 

kínverskum siðvenjum (Zhao, 2000: 7-8).  
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Að lokum kynnti Zhao pragmatíska þjóðernishyggju (e. pragmatic nationalism) sem 

hefur að mestmegnis verið við lýði innan Kína síðan á seinni hluta áttunda áratugarins. Slík 

þjóðernishyggja er nokkuð raunsæ og litið er svo á að efnahagsleg stöðnun Kína um langt 

skeið og skortur á nútímavæðingu hafi gert landið að skotspóni erlendra ríkja. Því er reynt að 

nýta vestræna þekkingu í hag Kína þó álitið sé að efnahagslegt arðrán erlendra ríkja hafi haft 

fyrrnefnd áhrif á landið (Zhao, 2000: 9). Oksenberg segir að þessi hugsun feli í sér að 

kínversk menning sé nægilega sterk og sveigjanleg til að þola samskipti við erlend ríki í þeim 

tilgangi að lagfæra annmarka sína (Oksenberg, 1986: 505). Þar af leiðandi segja bæði Zhao og 

stjórnmálafræðingurinn Lei Guang að þeir sem aðhyllist þessa gerð þjóðernishyggju kjósi 

hverja þá nálgun sem gæti styrkt kínverskt samfélag, en efnahagslegur vöxtur er helsta áhersla 

innan þessarrar hugmyndafræði (Zhao, 2000: 10; Guang, 2005: 491). Oksenberg taldi þessa 

þjóðernishyggju rökréttari en fyrirrennara hennar, enda einkennist hún ekki af sömu öfgum og 

tilefnislausu árásum og móðgunum í garð allra þeirra sem mögulega gætu talist óvinir ríkisins, 

líkt og hugmyndafræði Maó. Hann telur kínverska leiðtoga sem aðhyllast pragmatíska 

þjóðernishyggju þó ekki vera minni þjóðernissinna en Maó og stuðningsmenn hans því þeir 

bera hag Kína fyrir brjósti rétt eins og þeir sem vilja einangra landið gegn skaðlegum 

utanaðkomandi áhrifum (Oksenberg, 1986: 503-504). 

Anderson talar um mikilvægi táknrænna miðla á borð við ævaforn sameiginleg tungu- 

og ritmál fyrir ríki hvað varðar að skapa samkennd innan samfélags. Fjölbreytileiki kínverskra 

mállýska er til að mynda svo mikill að fólk frá ólíkum landshlutum getur ekki tjáð sig í töluðu 

máli, en hins vegar sameinar kínverskt myndletur þessa gríðarstóru þjóð og fólk hvaðanæva 

úr landinu getur skilið merkingu textans (Anderson, 1991: 13). Í umræðu sinni um 

þjóðernishyggju tók Anderson fyrir umræðuna um gildi tungumáls og segir að upprunaleiki 

tungumála hafi mikið að segja, eins og í tilviki Úígúra sem bindast meðal annars í gegnum 

sameiginlegt fornt tungumál. Að mati Anderson virðast tungumál vera sá þáttur í 

nútímasamfélagi sem er hvað rótgrónastur og þar að auki óbifanlegur. Tungumál gefur fólki 

einnig forsendur og vettvang til samkenndar í gegnum ljóð- og tónlist, en þar má helst nefna 

að flest öll ríki nútímans hafa þjóðsöng (Anderson, 1991: 144-145). Vægi tungumáls fyrir 

þjóðernishyggju er þó breytilegt eftir ríkjum og þó tungumál sé veigamikill þáttur í etnísku 

táknkerfi og hugmyndafræði Úígúra er ekki hægt að segja það sama fyrir alþýðulýðveldið 

Kína. Mannfræðingurinn Susan D. Blum segir til að mynda að innan kínverskrar 

þjóðernishyggju sé ekki sama áhersla á tungumál og þekkist hjá evrópskri hliðstæðu hennar 

sem inniheldur oftar en ekki þá hugmynd að eitt tungumál eigi heima innan hvers þjóðríkis 
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(Blum, 2005: 135-138). Blum segir kínverska þjóðernishyggju, eins og hún kom fram á 

sjónarsviðið fyrir rúmri öld, þess í stað hafa lagt áherslu á nútímavæðingu, vísindi, siðgæði, 

samheldni og hlýðni (Blum, 2005: 138). Eftir að kommúnistaflokkurinn náði völdum innan 

Kína árið 1949 jókst þó áhersla á kínversku innan menntamála en stjórnvöld gengu þó ekki 

hart á eftir slíkum stefnumálum á þeim tímapunkti (Blum, 2005: 139-140). Mannfræðingurinn 

Paulus Rudolf Yuniarto vildi þó meina að eftir efnahagsáætlun Maó og kommúnistanna sem 

var hrint af stað árið 1958 hafi ríkið ætlast til að etnískir minnihlutahópar myndu aðlaga 

tungumál sín að kínversku og til að mynda var ætlast til að nýyrði ættu rætur sínar að rekja til 

kínverskrar tungu. Erfitt var fyrir minnihlutahópa að viðhalda sjálfsmynd sinni frá sjöunda til 

áttunda áratugarins þegar menningarbyltingin átti sér stað, en þá var ólöglegt að tala önnur 

tungumál en kínversku á götum úti og tekið var fyrir að kenna á öðrum tungumálum í skólum 

(Yuniarto, 2006: 141-142). Blum benti á að í stjórnarskrá Kína frá því snemma á níunda 

áratug síðustu aldar tilgreini sérstök klausa rétt etnískra minnihlutahópa til að viðhalda 

tungumálum sínum og menningarbundnum siðum. Þó segir hún ágreininga hafa skapast milli 

Han-Kínverja og minnihlutahópa á borð við Úígúra og Mongóla vegna tungumála etnísku 

hópanna (Blum, 2005: 140) því þrátt fyrir að kínverska sé ekki megin tungumálið í Xinjiang 

héraði og Innri-Mongólíu þurfa öll börn að læra hana í skóla og þar að auki er nokkuð mikil 

andúð á tungumálum minnihlutahópa meðal Han-Kínverja (Blum, 2005: 145).  

Varðandi þá möguleika sem nútímaríki standa frammi fyrir varðandi það hvernig eigi 

að takast á við minnihlutahópa segir Eriksen það helst vera þrír möguleikar sem koma til 

greina: samlögun, aðskilnaður eða fjölmenningarstefna. Samlögun felur í sér að 

minnihlutahópar lagi sig að ríkjandi menningu og gefi því að miklu leyti upp sitt 

menningarlega sérstæði. Slíkar stefnuáherslur af hálfu ríkisstjórnar smána meðlimi 

minnihlutahópa þegar þeim er kennt að venjur þeirra og siðir hafi minna gildi en sambærilegir 

siðir ríkjandi menningar. Aðskilnaður etnískra hópa felur í sér að minnihlutahópar eru 

einangraðir frá öðrum, en almennt hafa slíkar aðgerðir verið réttlættar með vísun í lægri stöðu 

eða vanmátt viðkomandi hóps og fela því oftast í sér talsvert valdaójafnvægi. 

Fjölmenningarstefna er hugmyndafræði sem felur í sér að gera sem flestum venjum hátt undir 

höfði og því þarf ríkisfang ekki að gefa í skyn tiltekna menningarbundna sjálfsmynd (Eriksen, 

2002: 123). Mannfræðingurinn Yuniarto segir stefnumótun kínverskra stjórnvalda hafa skipst 

á að leggja áherslu á aðlögun (e. accommodation) samfélagsins gagnvart minnihlutahópum á 

tilteknum tímapunktum og þess á milli á samlögun (e. assimilation) þar sem dregið sé úr vægi 

tungumála og hefða minnihlutahópanna. Hann segir slíkar stefnáherslur styrkja tengsl 



Háskóli Íslands                                                                                             Sigrún K. Valsdóttir 
BA- ritgerð í mannfræði  
 

12 
 

stjórnvalda við landsvæði þar sem fáir Han-Kínverjar eru búsettir og á það því bæði við um 

Xinjiang hérað og Innri-Mongólíu. Í von um að geta skapað þjóðarsjálfsmynd sem ætti við um 

alla landsmenn sóttust Kínverjar því helst eftir samlögun minnihlutahópa með því að skylda 

alla etníska hópa til að læra kínversku og ganga í kínverska skóla, en þar að auki hvöttu 

stjórnvöld Han-Kínverja til að flytjast til afskekktra héraða (Yuniarto, 2006: 117). 

Anderson bendir á að ef það væri ekki fyrir fyrrnefnda eiginleika þjóðarinnar og 

þjóðernishyggju, sem gera tilkall til þýðingarmikilla tákna og skilgreina að miklu leyti hver 

við erum, þá hefðu milljónir manns ekki gefið líf sín undanfarnar aldir í nafni þjóðar sinnar 

(Anderson, 1991: 7). Þjóðernishyggja og hafa lengi haft veruleg áhrif á betri vitund fólks auk 

þess að draga úr umburðarlyndi og þar af leiðandi friði í heiminum að mati Hastings. Krafa 

þjóðernishyggjunnar um stjórnun landsvæðis og réttmæti tiltekins hóps en ekki annarra hafa 

kynt undir ýmsum erjum á milli hópa og hreint út sagt leitt til blóðugra stríða í flestum 

heimshornum (Hastings, 1997: 7). Þjóðernishyggja virðist boða umburðarleysi gagnvart hvers 

kyns sérkennum meðal hópa, segir Hastings, þrátt fyrir að oft á tíðum hafi verið reynt að 

réttlæta hana með því að benda á að hún geti verið andsvar við kröfu um menningarlega 

einsleitni (Hastings, 1997: 33-34). 

 

1.3 Þverþjóðleg þjóðernishyggja 

Hugtakið kemur upphaflega frá stjórnmálafræðingnum Benedict Anderson sem er sá 

fræðimaður sem hefur helst fjallað um þetta viðfangsefni og í dag er þverþjóðleg 

þjóðernishyggja notuð fyrir long-distance nationalism (Glick-Schiller og Fouron, 2002: 361). 

Slík þjóðernishyggja á við um einstaklinga sem búa erlendis en beita sér fyrir að bæta kjör 

heima fyrir en hann segir algengt að þessir þjóðernissinnar finni ekki til mikilla tengsla við 

nýja ríkið. Þeir taka því þátt í stjórnmálum heimalandsins með því að sýna málstað sínum 

stuðning sem getur til að mynda verið í formi gagnrýnna skrifa, áróðurs, fjármuna eða vopna 

(Anderson, 2002; 269-270). Ástæður lítillar umfjöllunar um þverþjóðlega þjóðernishyggju 

telja Nina Glick-Schiller og Georges Fouron meðal annars felast í þeirri staðreynd að hún sé 

pólitísk hugmyndafræði sem stemmi ekki við áætlaða heimsmynd þjóðernishyggju. 

Þverþjóðleg þjóðernishyggja fær einstaklinga til að endurskoða afstöðu sína til þess hvað sé 

talið eðlilegt skipulag ríkja en þar að auki auðveldar hún fólki að skilja stöðu ólíkra þjóðríkja í 

hinu síbreytilega efnahagsumhverfi heimsins sem er meðal annars fyrir tilstilli hnattvæðingar 

(Glick-Schiller og Fouron, 2002: 361).  



Háskóli Íslands                                                                                             Sigrún K. Valsdóttir 
BA- ritgerð í mannfræði  
 

13 
 

Í greininni Long-distance Nationalism Defined (2002) sækjast Glick-Schiller og 

Fouron eftir að skilgreina þessa gerð þjóðernishyggju auk þess að dýpka skilning lesandans á 

þessu tiltekna hugtaki og því sem það feli í sér. Þau segja að í þeirri hugmyndafræði sem sé að 

baki þjóðríkjum sé gert ráð fyrir að hver og einn einstaklingur sé meðlimur einnar þjóðar og 

samsami sig einungis með henni (Glick-Schiller og Fouron, 2002: 356-357). Þessar 

hugmyndir gera ekki ráð fyrir flókinni samsetningu nútímasamfélaga, líkt og minnst var á hér 

að framan í umræðunni um þjóðríki og því nota Glick-Schiller og Fouron hugtakið 

„þverþjóðlegt þjóðríki“ (e. transnational nation-state) (2002: 358). Þetta hugtak á að vera 

víðtækara en hin fyrrnefnda skilgreining á þjóðríkjum og felur því í sér að hvorki þjóðin né 

það vald sem ríkisstjórn hennar býr yfir séu takmörkuð innan eins ríkis (Glick-Schiller og 

Fouron, 2002: 358). Þáttur í þróuninni í áttina að þverþjóðlegum ríkjum er að stjórnvöld 

aðlagi reglugerðir sínar í þeim tilgangi að geta gert tilkall til brottfluttra íbúa og afkomenda 

þeirra og til að gera þeim kleift að vera meðlimir í fleira en einu ríki (Glick-Schiller og 

Fouron, 2002: 357).  

Eriksen segir á sama hátt að þverþjóðlegir þjóðernissinnar leggi málstaðnum heima 

fyrir lið í öryggi hins nýja lands og þeirra grundvallarmannréttinda sem er almennt haldið á 

lofti á Vesturlöndunum, en meirihluti brottfluttra Úígúra er búsettur þar. Eriksen kallar slíka 

þjóðernishyggju „politics via a remote“ og segir hana sýna hvernig þverþjóðleg tengsl geti 

veikt það vald sem áætlað sé að þjóðríkið hafi (Eriksen, 2002: 154-155), eins og í tilfelli 

Úígúra sem vekja mestmegnis athygli á málstað sínum utan landamæra alþýðulýðveldisins.  

Georges Fouron er þverþjóðlegur þjóðernissinni frá Haítí, en hann starfar og er 

búsettur í Bandaríkjunum. Hann sjálfur upplifir sig sem Haítíbúa þrátt fyrir að vera með 

bandarískt ríkisfang, enda bæði beitir hann sér fyrir bættum kjörum fólks í heimalandinu, talar 

opinberlega um þarlend vandamál og reynir að leiðbeina öðrum brottfluttum Haítíbúum. 

Glick-Schiller og Fouron segja að bæði hann og þeir Haítíbúar sem upplifi Fouron og hans 

líka sem hluta af þeirra samfélagi séu þverþjóðlegir þjóðernissinnar (Glick-Schiller og 

Fouron, 2002: 356-359). Með tilliti til Haítíbúa er hægt að segja að brottfluttir einstaklingar 

búsettir í Bandaríkjunum sem leggja þó sitt af mörkum til að stuðla að uppbyggingu 

samfélagsins heima fyrir séu slíkir þjóðernissinnar (Glick-Schiller og Fouron, 2002: 361). 

Glick-Schiller og Fouron telja þverþjóðlega þjóðernissinna rengja þær kenningar um 

þjóðernishyggju sem hefð er fyrir. Þau segja þverþjóðlega þjóðernishyggju vera svipaða 

hefðbundinni þjóðernishyggju að því leyti að hún tengir fólk við tiltekið landsvæði og hvetur 

einstaklinga til tiltekinna aðgerða í nafni ríkis eða etnísks hóps, en þar að auki hefur hún það 
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að markmiði að stuðla að myndun þverþjóðlegs ríkis sem hefur öflug tengsl við tiltekin önnur 

ríki. Þverþjóðlegir þjóðernissinnar standa því í þeirri trú að þó einstaklingar tengi sig einkum 

við tiltekið ríki séu tengsl þeirra ekki einungis bundin við það landsvæði (Glick-Schiller og 

Fouron, 2002: 358-359).  

 

 

2 Úígúrar í Xinjiang héraði  

2.1 Hverjir eru þeir? 

Orðið „Uighur“ er beinþýtt sem sameining eða að mynda bandalag. Úígúrar eru helst búsettir á 

Xinjiang Úígúr sjálfsstjórnarsvæðinu í norðvesturhluta Kína en hluta þeirra er að finna í 

Henan og Hunan héruðum, auk þess að einhverjir þeirra búa í Innri-Mongólíu (Mi og You, 

2004: 46). Xinjiang er stærsta hérað Kína og spannar um eina milljón og sexhundruðþúsund 

ferkílómetra, en stærð þess samsvarar um einum sjötta af kínversku landsvæði (Business 

Monitor International, 2010). Svo öldum skipti héldu Kínverjar úti herliði og stunduðu 

verslun í Xinjiang, en hin forna silkileið liggur í gegnum þetta svæði. Héraðið var að hluta til 

innlimað í Qing-keisaraveldið á sjötta áratug átjándu aldarinnar, en Xinjiang þýðir „nýju 

landssvæðin“ á kínversku og var þetta heiti tekið upp á sautjándu öldinni (Spence, 1999: 96-

97). Fram á tuttugustu öldina gekk Xinjiang undir nafninu Austur Túrkistan, en þetta hérað 

var í hjarta mongólska veldisins á þrettándu öld (Margolis, 2001: 219). Stefna kínverskra 

stjórnvalda varðandi landsvæði sem voru utan meginlands Kína var um langt skeið sú að svo 

lengi sem viðkomandi konungsdæmi eða ríki vottuðu þeim virðingu og greiddu skatt voru þau 

að mestu látin afskiptalaus, enda töldu Kínverjar nágrannaþjóðir sínar vera ósiðmenntaðar 

(Margolis, 2001: 234). 

Nokkur tími leið áður en Xinjiang var formlega gert að kínversku héraði sem var árið 

1884 (Spence, 1999: 220) og um miðjan sjötta áratug síðustu aldar var Xinjiang hérað síðan 

gert að einu af hinum fimm sjálfsstjórnarsvæðum innan Kína, en hin sjálfsstjórnarsvæðin eru 

Tíbet, Innri-Mongólía, Ningxia og Guangxi (Spence, 1999: 515).  Á fjórða áratugnum 

skilgreindu kínversk stjórnvöld Úígúra sem einn fimmtíu og fimm etnískra minnihlutahópa 

innan Kína, en meirihluti Kínverja fellur í þann hóp sem er kallaður Han (Blum, 2005: 148) 

og er kenndur við Han-keisaraveldið sem átti stóran þátt í að sameina Kína fyrir okkar tímatal 

og bar völd innan landsins í fjögur hundruð ár (Murphey, 2008: 32).  

Úígúrar eru því opinberlega einn af fjölmörgum minnihlutahópum Kína og eru þá 

Han-Kínverjar hinn eiginlegi meirihluti sem félagsfræðingurinn Ma Rong segir vera yfir 
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níutíu prósent kínversku þjóðarinnar. Sú staðreynd útskýrir að einhverju leyti hvers vegna 

kínversk stjórnvöld þurftu að setja á fót svokallaða fjölskyldustefnu til að draga úr 

fólksfjölgun meðal Han-Kínverja, en etnískir minnihlutahópar fá einhvers konar undanþágu 

frá slíkum reglum sem verður nánar farið inn á síðar. Ma telur þó að slík aðgreining, bæði 

hvað varðar stefnumál og skiptingu í hópa,  leggi áherslu á ranga þætti ef litið er til þess að 

sameina fjölbreytilega þjóð. Með því á Ma við að í stað þess að líta til þátta sem eru líkir 

meðal ólíkra hópa, sé áhersla lögð á hvað greini Han-Kínverja að frá öðrum etnískum hópum 

sem eru ekki eins nútímavæddir að mati stjórnvalda (Ma, 2008: 262-263).  

Kannski eru ástæður takmarkaðrar umfjöllunar um harðræði kínverskra stjórnvalda í 

Xinjiang í samanburði við umræðu um Tíbet meðal annars fólgnar í þeirri staðreynd að 

Úígúrar hafa ekki persónu á borð við Dalai Lama til að berjast opinberlega fyrir lítt þekktum 

málstað sínum. Þar að auki hafa áberandi og þekktir einstaklingar ekki séð sig knúna til að 

vekja athygli á málefnum Úígúra líkt og í tilfelli Tíbeta (Margolis, 2001: 219). Sömu sögu er 

að segja um samfélög múslima víðast hvar um heiminn en þar hafa Úígúrar sjaldnast verið til 

umfjöllunar eða komist í hámæli, ekki einu sinni í júlí í fyrra þegar átök á milli Han-Kínverja 

og Úígúra urðu blóðugari en þau höfðu verið í áraraðir (B.M.I., 2010: 13). 

 

2.2 Samskipti Úígúra við Kínverja 

Stjórnmálafræðingurinn Gardner Bovingdon segir marga Úígúra hafa vonast eftir sjálfstæði 

frá Kína á þeim tíma sem kínverski kommúnistaflokkurinn var um það bil að ná völdum í 

gjörvöllu landinu, en samkvæmt honum hafði Maó Zedong gefið til kynna um áratug áður að 

sjálfstæði væri innan seilingar (Bovingdon, 2004: 5). Bovingdon bendir á að þrátt fyrir að 

Xinjiang sé formlega skilgreint sem sjálfsstjórnarhérað þýði það ekki að héraðið sé einhverju 

nær sjálfræði (Bovingdon, 2004: 2). Á sama hátt segir Yuniarto að sjálfsstjórnarsvæði Kína 

hafi í raun engu meira svigrúm til sjálfsstjórnunar og hvert annað hérað í Kína (Yuniarto, 

2006: 120). Í því skyni nefnir Bovingdon að kínversk stjórnvöld hafi reynt að koma í veg fyrir 

að Úígúrar tækju sig saman og berðust fyrir auknum réttindum eða sjálfstæði. Má þar nefna 

að stjórnvöld notist við áróður til að koma borgurum á sitt band, þaggi niður í 

gagnrýnisröddum og svari mótmælum með ofbeldi, en slík viðbrögð er að finna um allt Kína 

þó aðgerðir stjórnvalda séu öfgakenndari í Xinjiang en hinum sjálfsstjórnarhéruðunum 

(Bovingdon, 2004: 2). Með því að veita etnískum minnihlutahópum svæðisbundið sjálfræði 

tókst kínverskum stjórnvöldum að viðhalda því stjórnarfari sem var við lýði, án þess að bjóða 

upp á þann möguleika að etnísku hóparnir krefðust sjálfstæðis. Yuniarto telur ástæður þess að 
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sjálfsstjórnarsvæðin hafi verið skilgreind sem slík meðal annars vera fólgnar í von um að 

friðþægja fjölmenna etníska hópa þessarra svæða en helst í þeirri staðreynd að þessi 

skilgreining auðveldi hinum ráðandi hóp að ná raunverulegri stjórn á svæðum minnihlutahópa 

(Yuniarto, 2006: 126-127). Yuniarto segir áherslur á að innlima etníska hópa inn í eina 

heildstæða kínverska þjóð kyndi undir aðskilnaðarhugmyndum minnihlutahópa á borð við 

Úígúra og Mongóla. Kínversk stjórnvöld telja slíka hópa ógna bæði sátt og samlyndi innan 

alþýðulýðveldisins og því hafa aðgerðir stjórnvalda miðað að því að halda aftur af etnískri 

þjóðernishyggju (Yuniarto, 2006: 120-121).  

Mannfræðingurinn Dru C. Gladney líkir stjórnarháttum kínverska ríkisins í Xinjiang 

og á öðrum sjálfsstjórnarsvæðum við nýlendustefnu sem sé beitt innan ríkis, en hann telur 

slíka stefnu vart eiga sér stoð í nútímanum þar sem flest öll fyrrum nýlenduríki hafi skilað 

áunnum landsvæðum sínum á meðan Kína heldur sem fastast í svæði sín sem liggja að 

landamærum við önnur ríki (Gladney, 1999: 11). Náttúrulegar auðlindir eru megin ástæður 

þess hvers vegna Kína vill ekki missa þetta tiltekna hérað. Í Xinjiang er að finna kol, 

olíulindir og gasframleiðsla þar er meiri en í nokkru öðru héraði Kína, auk þess að 

saltframleiðsla er mikil og verðmæta málma á borð við gull og jaði er að finna víða. Einnig 

gegnir Xinjiang mikilvægu hlutverki í samskiptum kínverskra stjórnvalda við Mið-Asíuríki og 

þar af leiðandi munu kínversk stjórnvöld ekki láta aðskilnaðarhugmyndir viðgangast í 

Xinjiang, hvorki nú né síðar (Bovingdon, 2004; B.M.I., 2010: 14). 

Verðmætar náttúruauðlindir er því að finna í Xinjiang og einnig í Innri-Mongólíu, en 

þó eru það ekki einungis þessi héruð sem hljóta góðs af þeim því miðstjórn 

kommúnistaflokksins ákveður hverjir hafi aðgang að hvaða auðlindum og því hvernig eigi að 

fara með þær (Yuniarto, 2006: 140). Gladney segir enn fremur að eignarnám Kína á þessum 

verðmætu náttúruauðlindum stemmi við hugmyndir um fyrrnefnda nýlendustefnu (Gladney, 

1999: 12).  Yuniarto segir stefnumótun stjórnvalda hafa átt að verja landið gegn 

heimsvaldastefnum erlendra ríkja, en farið var fram á töluverðar breytingar í stjórnun hinna 

fjölmörgu héraða Kína sem voru kerfisbundið undir aukinni miðstjórn af hálfu 

ríkisstjórnarinnar. Þessi áhersla sem og sú að mikilvægt væri að nútímavæða alþýðulýðveldið 

hjálpuðu verulega við að dreifa hinum opinbera boðskap um samheldni þjóðarinnar (Yuniarto, 

2006: 122). Hugmyndafræði kínverska kommúnistaflokksins lagði mun fremur áherslu á að 

minnihlutahópar skyldu taka upp venjur kínversks samfélags og þar með gefa að miklu leyti 

upp sín menningarlegu sérkenni fremur en að vera teknir sem gildir meðlimir samfélagsins 

(Yuniarto, 2006: 123). 
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 Úígúrum var mismunað bæði í tengslum við atvinnumöguleika og stjórnmál á 

lýðveldistímanum sem varði frá árunum 1911 til 1949. Á þessu tímabili hófu kínversk 

stjórnvöld að bjóða Han-Kínverjum að flytjast til Xinjiang þar sem stefnuáherslur ríkisins 

voru þeim í hag og má til að mynda nefna að það þekktist að bændur úr hópi Úígúra voru 

bornir út svo Han bændur gætu skapað sér lífsviðurværi. Mikil áhersla var lögð á að Úígúrar 

myndu aðlaga sig að kínverskri tungu og menningu ef þeir vildu eiga möguleika á farsælum 

starfsframa (Bovingdon, 2004: 5). Staðan batnaði hins vegar við sameiningu landsins undir 

kommúnistum og má þar nefna að frá árunum 1949 til 1956 var stefnu komið í framkvæmd 

varðandi etníska minnihlutahópa sem fól meðal annars í sér að rannsaka þessa hópa, en þar að 

auki var reynt að koma til móts við þá með stefnumótunum í menntamálum og 

efnahagsmálum (Yuniarto, 2006: 121). Eftir árið 1958 fór aðstæðum hjá Úígúrum að hraka 

innan alþýðulýðveldisins vegna breyttrar stefnu stjórnvalda gagnvart minnihlutahópum sem 

tók því ekki lengur mið af fjölbreytilegum bakgrunni hinna fjölmörgu etnísku hópa. Má þar 

nefna að þrýstingur á Úígúra að samlagast að öllu leyti náði þá nýjum hæðum og varði í tæpa 

tvo áratugi. Stjórnarfar kommúnista hafði til að byrja með einkennst af trúar- og 

menningarlegu umburðarlyndi en með tímanum varð þetta að tímabili trúarofsókna af hálfu 

kínverskra stjórnvalda (Bovingdon, 2004: 6).  

Sagnfræðingurinn Rhoads Murphey segir að frá því um miðja síðustu öld hafi kínversk 

stjórnvöld ekki látið sér nægja að hernema Xinjiang heldur einnig hvatt til flutninga Han-

Kínverja þangað í stórum stíl (Murphey, 2008: 33). Á umbótatímanum sem kom í kjölfar 

menningarbyltingarinnar var mikil áhersla til að mynda lögð á aukna sérfræðiþekkingu um 

allt land og voru sérfræðingar úr hópi Han-Kínverja fluttir til sjálfsstjórnarsvæðanna þar sem 

talið var að þeir væru bæði framar öðrum etnískum hópum hvað varðar tækniþekkingu og 

efnahagsþróun (Yuniarto, 2006: 140). Þeir eiga því auðveldara með að öðlast góðan 

starfsframa en aðrir etnískir hópar innan Kína og þeir hafa gegnt störfum embættismanna 

víðast hvar í stjórnsýslunni síðan þeir hófu búsetu í héraðinu, en í dag eru þeir fjölmennasti 

hópur Xinjiang (Murphey, 2008: 33). Þrátt fyrir að opinber orðræða feli í sér að íbúar 

Xinjiang séu almennt sáttir við stjórnarfar Kínverja segir Bovingdon hin fjölmörgu mótmæli 

sem hafa átt sér stað í héraðinu sýna að nokkur óánægja ríki meðal minnihlutahópa 

(Bovingdon, 2004: 7). Sú staðhæfing er í samræmi við kenningar mannfræðingsins Sherry 

Ortner um það hvernig etnískir minnihlutahópar noti andóf til að viðhalda menningarlegum 

sérkennum sínum gagnvart ráðandi hópi viðkomandi samfélags. 
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Fyrsta nútímavædda manntal Kína var framkvæmt árið 1953 og var heildarfjöldi 

Kínverja þá 582 milljónir, en árið 1982 hafði íbúafjöldinn náð heilum milljarði. Svo ör 

fólksfjölgun gerði það að verkum að kínverska ríkið neyddist til að bregðast við og var það 

gert með fjölskyldustefnu sem var sett á fót í  nokkrum áföngum frá og með árinu 1955 og 

miðaði að því að draga úr hárri fæðingartíðni í landinu (Ma, 2008: 247). Farið var í þrjár 

slíkar herferðir með takmörkuðum árangri og því settu kínversk stjórnvöld fram skýrari stefnu 

varðandi barneignir snemma á níunda áratugnum sem fól í sér hina alræmdu einbirnisstefnu 

(Ma, 2008: 249). Ma bendir á að minnihlutahópar fái undanþágu frá þeirri stefnu því 

stjórnvöld vilji gefa etnískum hópum eitthvert færi á að varðveita menningarbundin sérkenni 

sín og því hafi sá hluti þjóðarinnar vaxið örast undanfarna áratugi. Þar að auki er stefnumótun 

stjórnvalda að einhverju leyti hagstæð etnískum hópum því til að mynda þurfa einstaklingar úr 

minnihlutahópum ekki að hafa eins háar einkunnir og Han-Kínverjar til að fá inngöngu í 

háskóla, en þessarri þróun má að einhverju leyti líkja við jákvæða mismunun (Ma, 2008: 250).  

Mannfræðingurinn Susan Blum segir algengast að menntun æðri grunnskólastigi fari fram á 

kínversku og að það sé sjaldgæft að finna skóla sem kenni á fleiri tungumálum (Blum, 2005: 

149). Á sömu nótum segir Ma að í háskólum sé almennt kennt á kínversku og að margir 

einstaklingar úr etnískum hópum hafi því ekki þá tungumálafærni sem þarf. Meðlimir etnískra 

hópa eru almennt með lægri meðallaun en Han-Kínverjar og þrátt fyrir mögulega ríkisstyrki 

eru fjölmargir einstaklingar minnihlutahópa sem þrátt fyrir það ekki efni á að ganga í skóla 

(Ma, 2008: 263).  

 

2.3 Íslam í Kína 

Mannfræðingurinn Dru C. Gladney hefur gefið út talsvert mikið af efni sem snertir bæði 

etníska Úígúra og aðra íslamstrúaða hópa innan Kína. Hann stendur í þeirri trú að kínversk 

stjónvöld hafi á tímabili nýtt sér þá staðreynd að múslimar væru búsettir í landinu til að bæta 

samskipti þeirra við tiltekin önnur ríki og þá sérstaklega þjóðríki sem eru íslamstrúar og búa 

yfir náttúrulegum auðlindum á borð við olíu (Gladney, 2003: 3). Tengsl á milli þessarra ríkja 

eru til að mynda efld með stúdentaskiptum til landa á borð við Egyptaland, en Gladney vill 

meina að kínversk stjórnvöld kjósi síður að senda strangtrúaða nemendur til slíks skiptináms 

(Gladney, 2003: 6). Þrátt fyrir að formleg stefna kínverskra stjórnvalda miði að því að umbera 

hin ýmsu trúarbrögð og hefðir sem séu að finna innan Kína, virðast stjórnvöld einungis stuðla 

að lágmarksumburðarlyndi þar sem þau hvetja ekki til eiginlegrar trúariðkunar, heldur reyna 

að hámarka opinber samskipti sín við fyrrnefnd ríki (Gladney, 2003: 7).   
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Óeirðir og mótmæli á vegum Úígúra á tíunda áratugnum leiddu til þess að ríkisstjórn 

Kína brást við með því að þagga gagnrýnisraddir og bæla niður mótmæli (Gamer, 2008: 90). 

Eftir 11. september 2001 sögðu Bandaríkin hryðjuverkum stríð á hendur og þá buðust 

kínversk stjórnvöld til þess að vera þátttakendur og berjast gegn hryðjuverkum í Xinjiang. Sú 

barátta felur í sér að leiðtogar uppreisnarmanna eru handteknir með litlum eða engum 

sönnunargögnum og er það gert án andmæla Sameinuðu þjóðanna (Gamer, 2008a: 220). 

Aðskilnaðarsinnarnir hafa þar að auki ásakað stjórnvöld um pyndingar og aftökur á fólki sem 

sé talið vera „óvinir ríkisins“ (Chung, 2002: 8). Í október á síðasta ári sendi hátt settur Al-Kaída 

leiðtogi, Abu Yahya al-Libi, frá sér myndband þar sem hann vakti athygli á málstað Úígúra í 

Xinjiang og hvatti íslömsk ríki til að sýna trúbræðrum sínum stuðning. Hann ásakaði kínversk 

stjórnvöld um að leggjast lágt í herferð sinni, arðráni gagnvart Úígúrum og bælingu 

menningar þeirra og trúar. Lítil umfjöllun hefur verið á alþjóðavettvangi um málefni Úígúra 

líkt og ég minntist á framar og vegna þessa vildi al-Libi að múslimum væri kunnugt um stöðu 

mála í Xinjiang. Hingað til hefur forsætisráðherra Tyrklands, Recep Tayyip Erdogan verið 

eini leiðtogi íslamsks ríkis sem fordæmt hefur  atburðina í Xinjiang í júlí 2009 og aðgerðir 

stjórnvalda sem hann líkti við þjóðarmorð. Viðbrögð kínverskra stjórnvalda voru á þann veg 

að þau höfnuðu þessarri staðhæfingu með því að segja að fleiri Han-Kínverjar hafi látið lífið í 

átökunum heldur en Úígúrar. Þó Tyrkland sé íslamskt ríki er líklegra að ástæður þess að 

Erdogan kaus að gagnrýna kínversk yfirvöld harðlega hafi einkum byggst á því að Úígúrar 

séu skyldir Tyrkjum, enda eru tungumál þeirra bæði af tyrkneska málaflokknum (B.M.I., 

2010: 13). Reyndar gætu ummæli al-Libi grafið undan málstaðnum vegna stöðu hans innan 

Al-Kaída því ef stjórnvöld geta sýnt fram á sterk tengsl á milli íslamskrar bókstafstrúar og 

aðskilnaðarhyggju Úígúra er einfaldara fyrir kínversk yfirvöld að réttlæta harkalegar aðgerðir 

sínar í Xinjiang (B.M.I., 2010: 14).  

 

 

3 Þjóðernishyggja meðal Úígúra  

3.1 Sköpun þjóðar og aðskilnaðarhugmyndir 

Hér að framan var minnst á stefnu kínverskra stjórnvalda sem Gladney telur að beri keim 

nýlendustefnu sem sé beitt innan ríkis, en hún felur í sér að Úígúrar eru orðnir að 

minnihlutahóp á landsvæði þar sem þeir hafa verið búsettir svo öldum skiptir. Gladney 

staðhæfir að allir Úígúrar standi í þeirri trú að forfeður þeirra séu hið innfædda fólk þessa 

landsvæðis og þeir velkjast því ekki í vafa um réttmæti sinnar veru í Xinjiang (Gladney, 1999: 
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11). Við sköpun etnískra sjálfsmynda er leitað í etnísk táknkerfi sem byggjast að hluta til á 

menningarbundnum þáttum á borð við tungumál, trúarbrögð, siði og venjur, en eins og ég 

sagði framar eru etnískar sjálfsmyndir einstaklega mikilvægar á umbrotstímum. Yuniarto 

segir fólk þá snúa sér til öryggis sinnar etnísku menningar, en hann telur félagslega óvissu og 

óréttlæti ýta undir myndun etnískrar þjóðernishyggju og auka vægi þjóðernis í daglegu lífi 

einstaklinga (Yuniarto, 2006: 124). Framar sagði ég frá hugmyndum mannfræðingsins Susan 

D. Blum og hvernig hún teldi vissar stefnuáherslur ríkisins miða að einangrun etnísku 

hópanna, væntanlega í von um að koma í veg fyrir aðskilnaðarhugsanir hjá þeim (Blum, 2005: 

150), en líkt og Adrian Hastings benti á, þá ýta slík stefnumál enn fremur undir myndun 

etnískrar þjóðernishyggju (Hastings, 1997: 4). 

Samkvæmt Gladney líta Úígúrar almennt með fortíðarljóma til sögu sinnar og þá 

sérstaklega til hinna fornu Úígúra. Gladney bendir á að þrátt fyrir að hópar hirðingja sem 

kölluðust Úígúrar hafi verið til frá því fyrir níundu öldina, hafi þessi tiltekna sjálfsmynd fjarað 

út á sextándu öldinni þegar meirihluti Úígúra snerist til íslam og verið gleymd fram á þá 

tuttugustu (Gladney, 1999: 11-12). Gladney segir íslam hafa verið einn af þeim þáttum sem 

sameinuðu Úígúra, en hann segir þá hafa skilgreint sig í andstöðu við aðra hópa jafnt innan 

Xinjiang héraðs sem og utan þess (Gladney, 1999: 12). Sú ályktun er í samræmi við 

hugmyndir Eriksen um þjóðerni og etnískar sjálfsmyndir, en svo virðist sem Úígúrar í dag 

byggi sjálfsmynd sína fremur á því að vera Úígúrar heldur en að vera íslamstrúar, enda miðar 

barátta þeirra að því að vernda menningu sína og vekja athygli á efnahagslegu misræmi á milli 

etnískra hópa innan Xinjiang frekar en að vilja stofna sjálfstætt íslamskt ríki (B.M.I., 2010: 

14). 

Gladney segir að þegar Úígúrar hafi verið skilgreindir sem einungis einn af 

fjölmörgum etnískum hópum alþýðulýðveldisins hafi þeir í raun og veru misst stöðu sína sem 

innfæddir í Xinjiang (Gladney, 1999: 12). Það sama má segja um etníska Mongóla í Innri-

Mongólíu en ég kem að því síðar. Gladney bendir á að aðskilnaðarsinnar meðal Úígúra séu oft 

á tíðum strangtrúaðir múslimar og því í raun ekki opnir fyrr öðrum trúarbrögðum og siðum, 

en í Úígúristan til forna ríkti trúfrelsi auk umburðarlyndis gagnvart þjóðerni og tungu. Íslam 

dreifðist jafnt og þétt meðal Úígúra í Xinjiang frá og með tíundu öldinni, en lengi vel voru 

önnur trúarbrögð ástunduð meðal þeirra (Gladney, 1999: 11-12).  

 Óánægju var að finna meðal Úígúra seint á nítjándu öldinni vegna átroðslu kínverska 

ríkisins og því segir Gladney að minnsta kosti eina uppreisn hafa átt sér stað í Xinjiang á þeim 

tíma (Gladney, 1999: 12). Þar að auki voru tvær tilraunir gerðar til að stofna lýðveldi undir 
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nafninu Austur Túrkistan í Xinjiang, annars vegar frá árunum 1931 til 1934 og hins vegar frá 

árunum 1944 til 1949 en þær tilraunir vörðu skammt (Chung, 2002: 9). Yuniarto segir 

andspyrnuhreyfingar minnihlutahópa hafa miðað að því að endurheimta stöðu síns hóps innan 

samfélagsins og verja réttindi þeirra auk þess að sýna andóf vegna kúgunar og arðráns af hálfu 

hins kínverska kommúnistaflokks. Andspyrnusinnar vilja einnig ganga úr skugga um að tekið 

sé tillit til þjóðarbrota og menningarbundinna einkenna þeirra á borð við tungumál, 

trúarbrögð, sögu og ýmsar hefðir sem lengi vel voru bannaðar (Yuniarto, 2006: 118), 

sérstaklega á tímum menningarbyltingarinnar sem stóð yfir frá árunum 1966 til 1976. 

Yuniarto telur réttast að vísa til þvingaðrar samlögunar hvað varðar þá stefnu sem stjórnvöld 

studdust við á þeim tíma gagnvart etnískum hópum. Hann segir þó að þetta tímabil og það 

harðræði sem einkenndi það hafi aukið verulega vitund minnihlutahópa um etnískar 

sjálfsmyndir og að frjálslegar stefnuáherslur umbótatímans sem tók við af byltingunni hafi 

aukið vægi þjóðernis hjá etnísku hópunum (Yuniarto, 2006: 124). 

Óróleiki einkenndi að miklu leyti seinni hluta tíunda áratugarins í Xinjiang en 

stjórnmálafræðingurinn Thierry Kellner segir Úígúra helst hafa sýnt andóf á nokkuð dulinn 

hátt þó stöku sinnum hafi komið til mótmæla og óeirða. Slík átök geta styrkt sjálfsmynd 

etnískra hópa og samheldni, en einmitt það átti sér stað hjá Úígúrum. Brottfluttir Úígúrar urðu 

að einhverju leyti vitni að stöðu mála hjá löndum sínum og því hafa þeir í vaxandi mæli lagt 

áherslu á að stofna samtök með það að markmiði að vekja athygli alþjóðasamfélagsins á 

málstaðnum (Kellner, 2002: 3), en ég mun fara nánar inn á það í næsta hluta. Vorið 2009 varð 

alþjóðasamfélagið vitni að blóðugum átökum í Xinjiang og þá sérstaklega í höfuðborg 

héraðsins, Urumqi. Deilurnar náðu hámarki í júlí þegar þúsundir Úígúra streymdu út á götur 

borgarinnar til að mótmæla, en í heildina létust hundruðir Úígúra og Han-Kínverja í átökunum 

á milli hópanna tveggja. Kínversk stjórnvöld viðurkenndu að hafa orðið að minnsta kosti tólf 

Úígúrum að bana, en afar sjaldgæft er að þau gangist við slíkum staðhæfingum (Branigan og 

Watts, 2009; BBC News, 2009). 

 

3.2 Þáttur internetsins  

Stefnumótun kínverskra ríkisins er á þann veg að erfitt er fyrir kínverska ríkisborgara að sýna 

óánægju eða andóf vegna aðgerða ríkisins og þar að auki eru mótmæli til að mynda ólögleg. 

Dæmi um slíkt er mál kínverska lögfræðingsins og mannréttindasinnans Gao Zhisheng sem 

hvarf af heimili sínu í febrúar árið 2009 eftir að hafa gagnrýnt aðfarir kínverskra stjórnvalda, 

en hann komst ekki í leitirnar fyrr en í mars á þessu ári. Gao hefur tilkynnt að hann leggi ekki 
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lengur í þessa baráttu og vilji fremur vera til staðar fyrir fjölskyldu sína sem neyddist til að 

flýja til Bandaríkjanna vegna áreitis stjórnvalda. Hvarf hans vakti athygli fjölmiðla og 

mannréttindasamtaka um gjörvallan heim, en þrátt fyrir það var honum haldið föngnum í rúmt 

ár (Branigan, 2010). Á sama hátt voru fjölmargir aðgerðasinnar úr hópi Úígúra handteknir í 

fyrrnefndum óeirðum í Xinjiang árið 2009 og margir þeirra hafa ekki snúið til síns heima, en 

kínversk stjórnvöld neituðu að svara því hversu margir einstaklingar væru í haldi og hvar þeir 

væru staddir. Ríkisstjórn Kína lætur því erlend ríki ekki segja sér hvernig þeim beri að koma 

fram við þegna sína (Bristow, 2009).  

Gladney segir því að þrátt fyrir að Úígúrum sé haldið hljóðum innan Kína heyrist 

raddir þeirra í rafrænu formi á internetinu (Gladney, 2003:7). Kellner bendir á að frá og með 

seinni hluta tíunda áratugarins hafi samtök Úígúra farið að nota internetið í vaxandi mæli til 

að miðla upplýsingum til umheimsins (Kellner, 2002: 13). Þær heimasíður sem haldið er úti af 

fólki sem styður málstað Úígúra eiga mestmegnis uppruna sinn að rekja til Vesturlanda þar 

sem mikið af brottfluttum Úígúrum eru búsettir, en Gladney telur að um hálf milljón Úígúra 

búi utan Kína (Gladney, 2003:7). Kína hefur verið þátttakandi í alþjóðlegu stríði gegn 

hryðjuverkum eftir árásina á Bandaríkin þann 11. september 2001 eins og fram hefur komið. 

Frá þeim tímapunkti hefur orðræða stjórnvalda varðandi aðskilnaðarsinna í Xinjiang héraði 

breyst og í dag er enn talað um þennan hóp sem hryðjuverkamenn. Stjórnmálafræðingurinn 

Chien-peng Chung bendir hins vegar á að sú uppsveifla sem varð í mótmælum og óánægju 

með stjórnarfar Kínverja hafi ekki verið vegna áhrifa erlendra hryðjuverkasamtaka, heldur 

hafi þær væringar verið í samræmi við það sem var að gerast hjá trúbræðrum þeirra í Mið-

Asíu (Chung, 2002: 8). Áhrif stjórnvalda á orðræðu í tengslum við Úígúra er að finna víðast 

hvar í fjölmiðlum, en til að mynda las ég frétt frá hinni kínversku Xinhua fréttastofu sem er 

frá því um miðjan júlí árið 2009 þar sem „sérfræðingar“ segja hryðjuverk vera drifkraftinn að 

baki þessarra atburða, þó engar staðreyndir gefi það til kynna (Yan, Geng og Yuan, 2009). 

Í umræðu sinni um heimasíður samtaka sem tala fyrir aðskilnaði frá Kína eða auknum 

réttindum Úígúra segir Gladney flestar þeirra kalla eftir róttækum breytingum í Xinjiang 

héraði. Hann segir meirihluta slíkra síðna eiga það sameiginlegt að vekja athygli á 

mannréttindabrotum af hálfu kínverskra stjórnvalda, hnignun umhverfis í Xinjiang héraði, 

efnahagslegum ójöfnuð og að margar hverjar bendi á að fleiri en ein útgáfa sé til af sögu 

Úígúra. Gagnrýnin umræða á borð við þetta er ekki í boði innan alþýðulýðveldisins. Gladney 

skiptir heimasíðunum í tvennt, annars vegar í síður sem miða að almennu upplýsingaflæði um 

Úígúra í Xinjiang og málefni þeirra og hins vegar í pólitískar áróðurssíður, en helsti 
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mismunurinn á þessum flokkum er sá að almennt er ekki lokað fyrir aðgang að 

upplýsingasíðunum innan Kína (Gladney, 2003: 8). Hér á eftir mun ég tala um þessar síður 

sem upplýsingasíður eða baráttusíður.  

Gladney bendir á að flestar upplýsingasíður virðast miða fréttaflutning sinn út frá 

stuðningi við málstað Úígúra gegn kínverska ríkinu þrátt fyrir að tilgreint sé að þessar síður 

séu hlutlausar (Gladney, 2003: 10). Varðandi fjármuni til að viðhalda fyrrnefndum síðum er 

oftar en ekki nokkuð auðvelt að rekja styrki til upplýsingasíðna, en það er önnur saga að segja 

með þær pólitísku síður sem berjast fyrir málstað Úígúra. Reyndar telur Gladney að 

fjárhagslegur stuðningur fyrir báða flokka síðna komi helst frá áskrifendum og fólki sem 

styður málstaðinn, en þar að auki geta síðurnar hlotið auglýsingatekjur. Samkvæmt heimildum 

Gladney eru engar heimildir fyrir því að slíkar síður eða samtök séu styrkt af nokkru ríki 

(Gladney, 2003: 12).  

Samkvæmt Gladney eru baráttusíður almennt opinskáar varðandi stuðning sinn við 

málefni Úígúra og að á slíkum síðum sé oftar en ekki sterk afstaða tekin gegn kínverska ríkinu 

og afskiptum þess í Xinjiang héraði. Fyrirlestrar og mótmæli eru meðal leiða sem samtök sem 

berjast fyrir málstað Úígúra nota í von um að skapa almenningsvitund vegna þessarra málefna 

(Gladney, 2003: 13-14). Þar sem lokað er fyrir aðgang að meirihluta þessarra síðna í Kína og í 

Mið-Asíu er bæði erfitt að komast á internetið auk þess að gjöld fyrir að vafra á netinu eru há 

segir Gladney að erfitt sé að áætla hverjir fari reglulega inn á slíkar heimasíður (Gladney, 

2003: 16) þó líklegast sé að það séu helst stuðningsmenn sem og aðrir sem hafa áhuga á 

málefninu (Gladney, 2003: 18). 

Stjórnmálafræðingurinn Robert E. Gamer segir að eftir uppreisnir og augljósa ónægju 

Úígúra í Xinjiang héraði á tíunda áratugnum hafi kínversk stjórnvöld ákveðið að bæla niður 

alla andstöðu við ríkið. Þegar Bandaríkin sögðu hryðjuverkum stríð á hendur árið 2001 settu 

stjórnvöld múslima í Xinjiang í sama hóp og Osama Bin Laden og  juku áherslu sína á að 

kæfa andstöðu í héraðinu með því að smala saman og jafnvel lífláta fólk sem tók þátt í 

aðgerðum gegn ríkinu (Gamer, 2008: 90). Ef þessi samlíking er höfð í huga ætti að teljast 

augljóst að heimasíður aðskilnaðarsinna fælu í sér fjölmörg köll á heilagt stríð á hendur 

Kínverjum, en Gladney bendir á að málaflokkar þessarra síðna miðast fremur við að bera 

aðstæður Úígúra undir stjórn Kínverja saman við glæsta fortíð sína heldur en að einhverju 

sem hægt sé að bendla við íslamska bókstafstrú (Gladney, 2003: 17-18). Gildi heimasíðna 

eins og minnst hefur verið á hér að framan telur Gladney að miklu leyti felast í því að þær 

innihaldi upplýsingar og fréttir sem ekki sé hægt að nálgast í kínverskum fjölmiðlum. 
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Samkvæmt Gladney hefur tilkoma internetsins því breytt hugmyndum alþjóðasamfélagsins 

um Úígúra sem og aukið meðvitund um málefni Xinjiang héraðs (Gladney, 2003: 19). 

 

 

4 Mongólar í Innri-Mongólíu  

4.1 Sögulegt yfirlit 

Mannfræðingurinn Uradyn E. Bulag segir Innri-Mongólíu hafa fengið heiti sitt um á þeim 

tíma þegar kínverska keisaraveldið náði völdum á því landsvæði á sautjándu öldinni (Bulag, 

2000: 534). Eftir fall keisaraveldisins árið 1912 hlaut allt landið tímabundið sjálfstæði, en árið 

1915 var Mongólíu skipt í tvennt á ný vegna samkomulags á milli Kína og Rússlands, en 

syðri hluti landsins féll þá í hendur Kínverja því hann var talinn tilheyra þeirra 

menningarsvæði (Yuniarto, 2006: 133). Snemma á tuttugustu öldinni var Innri-Mongólía 

tímabundið undir stjórn Japana (Spence, 1999: 281), en Ytri-Mongólía fékk sjálfstæði frá 

Rússum árið 1921 og varð þá að lýðveldinu Mongólíu (Tsengelt, 1997). Bulag bendir á að 

Mongólar hafi ekki setið hljóðalausir vegna átroðslu Kínverja því fjölmargar uppreisnir hafi 

átt sér stað á þessum tíma (Bulag, 2000: 535). Í Seinni heimsstyrjöldinni varð héraðið eitt af 

leppríkjum Japana, ásamt Mansjúríu sem er nyrst í Kína, en var svo skilað til Kínverja eftir að 

sáttir tókust með ríkjunum (Spence, 1999: 426-428). Kínverjar virðast ekki ætla að láta eftir 

stjórn þessa sjálfstjórnarsvæðis sem er einn áttundi heildarlandsvæðis Kína (Yuniarto, 2006: 

134). Mongólar í Innri-Mongólíu eru einn fjölmargra etnískra hópa sem eru hluti af 

alþýðulýðveldinu Kína, en líkt og Úígúrar hafa þeir fengið að líða fyrir stefnumál sem ýta 

undir ójöfnuð (Yuniarto, 2006: 117; Bulag, 2000: 535; Tsengelt, 1997). Reyndar segir 

Yuniarto að Mongólar hafi borið meiri völd en Han-Kínverjar innan stjórnsýslu héraðsins á 

fyrstu árunum eftir að sjálfstjórnarstefnunni var komið á fót, en sú staða varði skammt 

(Yuniarto, 2006: 126). 

Yuniarto segir landfræðilega nálægð og tiltölulega stuttan tíma aðskilnaðar orsaka það 

að Mongólar í Innri- og Ytri-Mongólíu séu hluti af sama etníska hópnum, meirihluti þeirra er 

búddatrúar og því samsama Mongólar sig mun frekar með þeim heldur en Han-Kínverjum 

(Yuniarto, 2006: 136). Sameiginleg saga þessarra tveggja hópa Mongóla er því mikilvægur 

þáttur í sköpun etnískrar sjálfsmyndar þar sem litið er til þess tímabils er Genghis Khan réði 

ríkjum, en Yuniarto og fleiri segja þá líta með fortíðarþrá í átt að hinni miklu dýrð og 

vegsemd sem einkenndi mongólska veldið á öldum áður. Þar að auki ástunda flestir Mongólar 

búddisma óháð því hvort þeir séu búsettir innan eða utan Kína (Yuniarto, 2006: 133; Tsengelt, 
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1997). Mongólar eru þó ekki eini etníski hópurinn innan þessa héraðs, en með tímanum hefur 

hlutfall þeirra farið minnkandi því árið 1947 var hlutfall íbúa Innri-Mongólíu fimm Han-

Kínverjar á hvern Mongóla (Bulag, 2000: 535). Ástæður þess felast meðal annars í auknum 

búferlaflutningum Han-Kínverja til héraðsins, en vegna þessa eru Mongólar sem almennt voru 

hirðingjar orðnir að minnihlutahóp í eigin sjálfsstjórnarsvæði (Bulag, 2000: 541). Vegna 

tölfræðilegrar aukningar Han-Kínverja í Innri-Mongólíu bera þeir en ekki hinir innfæddu 

íbúar mest völd í stjórnsýslu héraðsins auk þess að lífsgæði þeirra eru almennt betri en 

Mongólanna (Yuniarto, 2006: 127). Mannfræðingurinn Uradyn E. Bulag bendir á að 

hugmyndin um nýlendustefnu sem sé beitt innan ríkis nái ekki að skilgreina fyrirbærið því þar 

að auki séu Mongólar minnihlutahópur á eigin landsvæði, líkt og Úígúrar í Xinjiang héraði 

(Bulag, 2000: 532). Yuniarto segir stöðuna enn flóknari að því leyti að Han-Kínverjar geti 

breytt henni í sinn hag. Með því á hann við að ástandið muni versna enn frekar hjá Mongólum 

því Han-Kínverjar séu að verða að Mongólum án þess að vilja læra mongólsku né tileinka sér 

menningarlegar hefðir Mongóla. Til að mynda er kínverska það tungumál sem er ráðandi í 

skólum í Innri-Mongólíu, en sú staðreynd hefur aukið óánægju Mongóla sem velta því fyrir 

sér hvers vegna Han-Kínverjar sem séu búsettir í héraðinu þurfi ekki að læra mongólsku. Í 

raun og veru er staðan þannig að Mongólar þurfi að vera færir í kínversku og hafa numið í 

kínverskum skólum til að eiga einhverja möguleika á að komast í háskóla (Yuniarto, 2006: 

129-130). Þessi verulegi munur á bæði félags- og efnahagslegum aðstæðum þessarra tveggja 

hópa, auk stefnumótunar sem miðaði að því að gera Mongóla fráhverfa eigin menningu og 

siðum, hafa því ýtt undir andspyrnu þessa etníska minnihlutahóps, en ég mun fara nánar inn á 

það í næsta hluta (Yuniarto, 2006: 118; Tsengelt, 1997). 

 

4.2 Þjóðernishyggja 

Eins og ég sagði framar heldur Yuniarto því fram að mótstaða Mongóla og annarra 

minnihlutahópa innan Kína miði að því að sýna viðnám vegna ágengni og kúgunar kínverska 

kommúnistaflokksins, en hann telur andspyrnuhreyfingar Mongóla mestmegnis hafa miðað að 

því að endurheimta stöðu þeirra innan samfélagsins og að þeir hafi sóst eftir að vera 

viðurkenndir sem jafngildir þegnar og Han-Kínverjar (Yuniarto, 2006: 118). Fljótlega eftir 

stofnun alþýðulýðveldisins Kína sóttust stjórnvöld eftir að skilgreina þjóð sína sem 

fjölmenningarlega en jafnframt samheldna. Með áherslum kommúnistanna var þó dregið úr 

mikilvægi etnískra hópa á borð við Mongóla og Úígúra og aukin áhersla var lögð á samlögun 

þeirra inn í kínverskt samfélag (Tsengelt, 1997; Yuniarto, 2006: 119). Að mati Yuniarto setti 
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kommúnistaflokkurinn á fót áróðursherferðir í þeim tilgangi að þjálfa Mongóla í Innri-

Mongólíu í að tileinka sér kommúnískan hugsanahátt, sem myndi þar af leiðandi einfalda 

samlögun þessa etníska hóps (Yuniarto, 2006: 120). Hann telur það tímabil sem 

menningarbyltingin spannaði, frá árunum 1966-1976, hafa verið það versta í sögu héraðsins 

því Mongólar hafi að miklu leyti misst sín menningarlegu sérkenni og etnísku sjálfsmynd 

vegna gífurlegrar áherslu ríkisins á kínverska tungu og siði (Yuniarto, 2006: 122). Mongólum 

var til að mynda bannað að leggja stund á hefðir sínar, dregið var út gildi menningar þeirra og 

reynt var að halda aftur af notkun mongólsku, bæði í menntun og daglegu lífi (Tsengelt, 1997; 

Yuniarto, 2006: 135). Á þessum tíma litu Han-Kínverjar niður á mongólsku og töldu hana 

vera vanþróað tungumál, en þar að auki var bæði ólöglegt að kenna börnum á mongólsku sem 

og að tala hana á götum úti (Yuniarto, 2006: 142). 

 Aukna tíðni andspyrnuhreyfinga í Innri-Mongólíu má meðal annars rekja til þeirrar 

staðreyndar að kínversk stjórnvöld notuðu sömu stefnu fyrir allt landið, óháð félags- eða 

efnahagslegum aðstæðum í héruðunum. Yuniarto bendir á að vegna þessa hafi óánægja 

Mongóla ágerst með tímanum, enda hafi stjórnvöld lagt meiri áherslu á hag Han-Kínverja. 

Kommúnistastjórnin kom því á fót samlögunarstefnu sem gerði upp á milli þegna sinna og 

kom hún sérstaklega niður á etnískum minnihlutahópum og Yuniarto segir þennan ójöfnuð 

hafa leitt af sér fyrrnefndar andspyrnuhreyfingar (Yuniarto, 2006: 124-125). Það voru 

sérstaklega þrír þættir sem komu niður á Mongólum vegna samlögunarstefnunnar, en það var 

ofbeldi og mismunun gagnvart þeim, pólitíkin á bakvið þessa stefnu kommúnistaflokksins og 

sú mismunum sem hún fól í sér gagnvart minnihlutahópum (Yuniarto, 2006: 131; Tsengelt, 

1997). Einnig er arðrán Kínverja á náttúrulegum auðlindum héraðsins litið hornauga því Innri-

Mongólía er auðugt hérað að því leytinu til (Yuniarto, 2006: 139). Tilraunir til að endurheimta 

réttindi sín og etníska sjálfsmynd voru því í formi mótmæla og andspyrnuhreyfinga sem 

gagnrýndu kínversku ríkisstjórnina (Yuniarto, 2006: 131).  

 Eins og minnst var á framar telja Mongólar að stefnumál ríkisins sem eiga að vera í 

hag etnískum minnihlutahópum í raun og veru ekki gagnast sér fyrir þær sakir að Han-

Kínverjar nýti sér þær til hins ýtrasta. Því gera þeir ráð fyrir því að í lok þessarrar 

Mongólavæðingar Han muni þeir ekki hafa neitt til að aðgreina sig frá hinum 

tækifærissinnuðu Han-Kínverjum (Yuniarto, 2006: 138). Andspyrnuhreyfingar Mongóla taka 

afstöðu gegn hinni miklu áherslu kínverskra stjórnvalda á að nútímavæða alla þjóðina auk 

þess að þær hafna hugmyndafræði samlögunarstefna sem þvinga etníska minnihlutahópa til 

aðlögunar hvað varðar tungumál, siði og stjórnfyrirkomulag. Á stjórnartíð Maó var lítið um 
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myndun slíkra hreyfinga, enda gat það varðað lífláti ef fólk sýndi viðnám eða gagnrýndi 

kommúnistaflokkinn og stjórnarfyrirkomulag hans (Yuniarto, 2006: 143-145). 

Andspyrnuhreyfingar skutu hins vegar upp kollinum eftir að Deng Xiaoping lagði drögin að 

opnunarstefnu sinni árið 1979 og má þar helst nefna stúdentahreyfinguna frá árinu 1981, en 

aðgerðir hennar voru þær áhrifamestu á níunda áratugnum (Yuniarto, 2006: 146). Þessi 

hreyfing sameinaði yfir hundrað þúsund stúdenta, vinnandi fólk, borgarbúa, hirðingja og 

embættismenn undir sama málstað, en þetta var fyrsta friðsamlega barátta stúdenta innan Kína 

gegn kommúnistastjórninni. Mótmæli þessarrar andspyrnuhreyfingar vörðu í tvo mánuði og 

juku etníska meðvitund Mongóla, auk þess að eftir þetta margfaldaðist fjöldi slíkra hreyfinga 

(Yuniarto, 2006: 147). Það var ekki fyrr en í byrjun tíunda áratugarins að vitneskja um baráttu 

Mongóla barst til fólks utan héraðsins, en þá voru stúdentar enn á ný í fararbroddi mótmæla 

við kínverska sendiráðið í lýðveldinu Mongólíu (Yuniarto, 2006: 148). Yuniarto segir megin 

tilgang slíkra aðgerða hafa verið að vekja athygli umheimsins á nýlendustefnu kínverska 

kommúnistaflokksins í von um að stjórnvöld neyðist til að breyta stefnumálum og -áherslum 

sínum í hag etnískra minnihlutahópa. Áherslumál þeirra miðast því út frá því að berjast fyrir 

mannréttindum, menningu sinni og umhverfismálum (Yuniarto, 2006: 149). Að lokum má 

minnast á að þó umræða um málstað Mongóla hafi ekki verið áberandi utan Kína, þá verður 

að teljast mikil framför að nú hefur andspyrna gegn aðgerðum kínverskra stjórnvalda í Innri-

Mongólíu myndast í ríkjum á borð við Japan, Þýskaland og í Bandaríkjunum (Yuniarto, 2006: 

149). 

  

 

5 Samanburður á hópum  

Etnískir hópar Úígúra og Mongóla eiga það sameiginlegt að vera báðir minnihlutahópar innan 

alþýðulýðveldisins Kína, þrátt fyrir að vera í raun frumbyggjar í hvoru héraði fyrir sig. Í stað 

þess að hafa lagalegan rétt innfæddra þurfa þeir því að líða fyrir stefnuáherslur stjórnvalda 

sem koma niður á minnihlutahópum hvað varðar félags- og efnahagslega stöðu þeirra í 

samfélaginu. Úígúrar og Mongólar lúta sérstökum reglum þar sem þeir eru etnískir hópar og 

því þurfa þeir til dæmis ekki að fylgja hinni alræmdu einbirnisreglu (e. one-child policy) öfugt 

við Han-Kínverja. Vegna flókinnar etnískrar samsetningar beggja héraða voru þau skilgreind 

sem sjálfsstjórnarsvæði, þó það sé í raun rangnefni eins og bent var á framar, en sú staðreynd 

felur í sér að báðir þessarra hópa búa við sama regluverk stjórnvalda. Því þurfa bæði héruðin 

að deila auðlindum sínum með öðrum í stað þess að hagnast á þeim sjálf, en miðstjórn 
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kommúnistaflokksins ákveður hvernig skuli fara með náttúruauðlindir. Xinjiang og Innri-

Mongólía glata væntanlega verðmætum á þessu fyrirkomulagi því héruðin búa yfir 

verðmætum auðlindum sem eru umfram meðaltal á landsvísu. 

Þessir hópar falla þar að auki hvorugir undir þá staðalmynd sem alþjóðasamfélagið 

hefur af „hefðbundnum“ Kínverjum hvað varðar útlit og menningu, en þó skera Úígúrar sig 

frekar úr að því leyti. Mongólar og Úígúrar eiga bæði ólíka sögu og siði en Han-Kínverjar og 

leggja því áherslu á þá þætti sem aðgreina þá frá öðrum etnískum hópum kínversks samfélags. 

Í hópunum eru afkomendur mikilla velda Mongóla og Úígúra sem voru uppi fyrir nokkrum 

öldum síðan og því mynda einstaklingar hópanna etníska sjálfsmynd sína að einhverju leyti á 

þessarri glæstu fortíð og þar með í andstöðu við Han-Kínverja. Einnig ástunda báðir hóparnir 

erlend trúarbrögð, íslam og búddisma, sem móta sjálfsmynd þeirra enn fremur sem fólk á jaðri 

kínverska alþýðulýðveldisins. Einstaklingar í þessum etnísku minnihlutahópum búa auk þess 

við verri félags- og efnahagsleg kjör heldur en Han-Kínverjar gera almennt á hvoru svæði 

fyrir sig. Allir þessir þættir hafa áhrif á það hvernig Úígúrar og Mongólar skilgreina sjálfa sig 

og aðstæðurnar í kringum sig. 

 Það sem helst aðgreinir þessa etnísku hópa er sú staðreynd að réttindabarátta Mongóla 

virðist að mestu leyti hafa farið fram á kínverskri grundu, á meðan sambærileg barátta Úígúra 

hefur að miklu leyti farið fram í skjóli erlendra ríkja, þó átök og mótmæli hafi einnig átt sér 

stað innan Xinjiang. Einnig þó að málstaður Mongóla sé þekktur innan einstakra ríkja utan 

Kína er vart hægt að tala um þverþjóðlega þjóðernishyggju líkt og hjá Úígúrum. 

 

 

Umræða og niðurlag  

Hér á undan hafa ýmis hugtök og hugmyndir verið kynnt er varða þjóðir og etníska hópa í von 

um að geta varpað frekara ljósi á kenningar tengdar þjóðernishyggju og etnískum 

sjálfsmyndum. Í fyrsta kaflanum var farið yfir kenningalegan bakgrunn þeirrar umræðu sem 

tekin var fyrir í þessarri ritgerð. Fyrsti hluti þeirrar umfjöllunar hófst á skilgreiningu Anderson 

á þjóðum og einnig var sagt frá hugmyndum Glick-Schiller og Fouron auk Hastings um 

þjóðríki. Þar næst var borin upp skilgreining Eriksen á etnískum hópum, þjóðerni og etnískri 

sjálfsmynd, sem leiddu umræðuna að andófi og atbeinum sem Ortner hefur tekið fyrir í 

skrifum sínum. Á sömu nótum var sagt frá hugmyndum Gladney um þá þætti sem hafa áhrif á 

myndun og mótun etnískrar sjálfsmyndar. Annar hluti kenningakaflans snerist um 

þjóðernishyggju og þar voru meðal annars kynntar skilgreiningar Anderson, Hastings og 
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Gellner á því fyrirbæri. Þar sem þessi ritgerð fjallar um etníska minnihlutahópa innan 

alþýðulýðveldisins Kína taldi ég æskilegt að kynna kínverska þjóðernishyggju, en í því skyni 

sagði ég frá hugmyndum Zhao, Guang og Oksenberg. Anderson benti á mikilvægi táknrænna 

þátta á borð við tungumál varðandi sköpun samkenndar innan samfélags, en 

mannfræðingurinn Blum benti þó á að tungumál hafi ekki sama vægi innan kínverskrar 

þjóðernishyggju líkt og hjá evrópskri hliðstæðu hennar. Eriksen ræddi þá valkosti sem 

stjórnvöld ríkja standa frammi fyrir hvað varðar málefni minnihlutahópa og Yuniarto tók 

umræðuna skrefinu lengra með því að færa þessar hugmyndir yfir á stjórnarfar innan 

kínverska ríkisins. Í þriðja hluta var lögð áhersla á kynna hugtakið þverþjóðleg 

þjóðernishyggja (e. long-distance nationalism) sem kemur úr smiðju Anderson, en einnig var 

borin upp sambærileg umræða Glick-Schiller og Fouron sem miðaði að því að varpa skýrara 

ljósi á þær hugmyndir sem þetta hugtak felur í sér. 

 Annar kafli fjallaði að mestu leyti um Úígúrana og samskipti þeirra við Han-Kínverja, 

en einnig var sagt frá málefnum sem varða íslam í Kína. Þar af leiðandi sneri fyrsti hlutinn að 

sögu Xinjiang héraðs og Úígúra sem etnísks hóps. Í öðrum hlutanum var umræðunni vikið að 

samskiptum Úígúra við Kínverja til að varpa ljósi á undirrót ólgu í Xinjiang héraði og í því 

skyni var vísað í Bovingdon, Gladney og Yuniarto. Gladney líkti stjórnarfari kínverskra 

yfirvalda við nýlendustefnu sem sé beitt innan ríkis og til stuðnings þeirrar staðhæfingar var 

farið inn á hvaða hagsmuna þessir fræðimenn telja að stjórnvöld í Kína eigi að gæta innan 

Xinjiang héraðs. Þriðji hluti sagði frá því hvernig yfirvöld hafi notað þá staðreynd að 

múslimar séu meðal íbúa sinna til að hámarka opinber samskipti sín við þjóðríki sem séu 

íslamstrúar. Einnig var kynnt afstaða Kína með Bandaríkjunum í hinu svokallaða stríði gegn 

hryðjuverkum sem var hrint af stað eftir 11. september 2001 og hvernig sú orðræða hafi að 

einhverju leyti dregið úr samkennd alþjóðasamfélagsins með málstað Úígúra. 

 Í þriðja kafla var sagt frá þjóðernishyggju meðal Úígúra en í því skyni notaðist ég að 

mestu leyti við skrif Gladney, Yuniarto og Blum til að ýta stoðum undir mál mitt. Kynntir 

voru þeir menningarbundnu þættir sem Úígúrar nota til að skapa og viðhalda etnískri 

sjálfsmynd innan alþýðulýðveldisins. Þar ber helst að nefna hið forna tungumál þeirra og 

íslam sem Gladney segir að hafi verið meðal þeirra þátta sem sameinuðu Úígúra sem þjóð. 

Vakin var athygli á nokkrum átökum sem hafa átt sér stað meðal Úígúra frá því að Xinjiang 

var skilgreint sem kínverskt hérað árið 1884, auk þess að Gladney sagði frá skammvinnum 

tilraunum Úígúra til að stofna sjálfstætt hérað á fjórða og fimmta áratug síðustu aldar. Óeirðir 

og átök á milli Úígúra og Han-Kínverja urðu algengari eftir miðjan tíunda áratuginn, en sú 
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ókyrrð náði hámarki í júlí árið 2009. Í seinni hluta þriðja kaflans var vikið að því hvernig 

Úígúrar nýti internetið að miklu leyti til að vekja athygli alþjóðasamfélagsins á málstað þeirra 

og miðli upplýsingum til umheimsins með sköpun heimasíðna. Einnig var sagt frá því að 

stjórnvöld bæli niður alla andstöðu við ríkið með því að hefta upplýsingaflæði og þar með sést 

eitt helsta gildi heimasíðna Úígúra þó lokað sé fyrir aðgang flestra þeirra innan Xinjiang 

héraðs.  

 Í fjórða kafla var etnískum Mongólum í Innri-Mongólíu gerð skil, en stiklað var á 

stóru í sögu þeirra og bornir upp ýmsir þættir sem hafa orsakað óánægju innan þessa etníska 

hóps. Sögulega yfirlitið undirstrikaði tiltekin atvik og álitamál sem hafa í gegnum tíðina leitt 

af sér andspyrnuaðgerðir af hálfu Mongóla vegna stjórnarhátta Kínverja. Þar ber að nefna að 

stefnuáherslur stjórnvalda innan héraðsins komi niður á etnísku minnihlutahópunum sem búa 

almennt við verri félags- og efnahagsleg kjör en hinn ráðandi hópur. Þar að auki talaði 

Yuniarto um nokkurs konar Mongólavæðingu Han-Kínverja því þeir hafa möguleika á að nýta 

sér þá stefnumótun sem sé í hag minnihlutahópa, eins og að fá undanþágu frá 

einbirnisreglunni, en þó vilja þeir ekki læra mongólsku eða tileinka sér menningarbundnar 

hefðir Mongóla. Í síðari hluta fjórða kafla var sagt frá þjóðernishyggju og 

andspyrnuhreyfingum Mongóla sem miða frekar að auka réttindi þeirra heldur en að sækjast 

eftir aðskilnaði frá kínverska ríkinu.    

Fimmti kafli innihélt samanburð á tilteknum málefnum sem Úígúra og Mongóla á borð 

við félagslega stöðu þeirra innan kínversks samfélags, sögulegar arfleifðir og réttindabaráttu 

hvors hóps fyrir sig. Þó að sú barátta hafi að mestu leyti farið fram á sitthvorum vettvangnum, 

heima fyrir í tilviki Mongóla og Úígúrar í skjóli erlendra ríkja, er margt líkt með þessum 

etnísku hópum. Sem minnihlutahópar búa þeir við sama regluverk stjórnvalda og lúta 

sérstökum reglum á borð við að fá undanþágu frá einbirnisreglunni og eitthvert form 

jákvæðrar mismununar, en þó Úígúrar og Mongólar séu búsettir á sjálfsstjórnarsvæðum er 

ekki meira sjálfræði að finna þar en í öðrum héruðum Kína. Etnískar sjálfsmyndir þeirra 

byggjast á fornum tungumálum þeirra, trúarbrögðum, sögulegri arfleifð sem er ólík arfleifð 

Han-Kínverja og síðast en ekki síst þeirri staðreynd að báðir þessir hópar búa við almennt við 

verri kjör aðkomumenn úr hópi Han. 

 

Hnattvæðing hefur haft jákvæð áhrif á réttindabaráttu Úígúra þar sem tækninýjungar á 

borð við internetið og rafræna fjölmiðla spila stóran þátt í aukinni meðvitund 

alþjóðasamfélagsins um málstað þeirra. Á öldum ljósvakans berast upplýsingar heimshorna á 
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milli á örfáum sekúndubrotum, en sú þróun gerir kínverskum stjórnvöldum mun erfiðara fyrir 

að hindra að fréttir af ósætti eða óeirðum í héruðum sínum berist til umheimsins. Undanfarin 

ár hefur umræða um Úígúra aukist þó hún sé ekki enn í líkingu við umræðuna um málstað 

Tíbeta, en það sama má segja um vitund varðandi málefni Mongóla í þeirra nánasta umhverfi. 

Ólíklegt er að sú staða breytist á næstunni því eins og minnst var á framar eru fáir utan 

þessarra etnísku hópa sem beita sér fyrir málstað þeirra, öfugt við hina alþjóðlegu umræðu um 

Tíbet bæði af áhrifamiklu fólki og í fjölmiðlum víðast hvar. 

Mótmæli og óeirðir hafa átt sér stað bæði í Xinjiang héraði og Innri-Mongólíu í 

gegnum tíðina sem andspyrna við ágengni kínverskra stjórnvalda, en slíkar aðgerðir eru 

algengari meðal Úígúra. Innan Kína er vart gerlegt að gagnrýna ríkið á nokkurn hátt án þess 

að eiga von á alvarlegum eftirköstum, en róttækir einstaklingar hætta á að vera handteknir, 

þeim misþyrmt eða þeir horfið á grunsamlegan hátt, líkt og Han-Kínverjinn Gao Zhisheng 

sem ég sagði frá framar. Því hafa Úígúrar sótt á það ráð að heyja réttindabaráttu sína að miklu 

leyti á erlendri grund, en tilkoma internetsins hafði mikil áhrif á það hvernig sú vinna fór 

fram. Auðveldara er að kynna málstaðinn fyrir fjölmörgu fólki á rafrænu formi sem og að 

vekja athygli annarra ríkja hvað varðar meðferð stjórnvalda á Úígúrum. Helst eru tveir flokkar 

heimasíðna sem er haldið úti af Úígúrum en það eru upplýsingasíður og baráttusíður sem 

báðar innihalda almennt upplýsingar sem ekki er hægt að nálgast í kínverskum fjölmiðlum. 

Oftar en ekki er lokað fyrir þessar heimasíður innan alþýðulýðveldisins. 

Að vel athuguðu máli er mitt persónulega mat í samræmi við hugmyndir ýmissa 

fræðimanna en það felur í sér að Úígúrar og etnískir Mongólar séu ekki að sækjast eftir 

eiginlegu sjálfstæði, enda er afar ólíklegt að Kína muni gefa eftir stjórn á þessum 

landsvæðum. Í raun virðast þeir frekar vera að berjast fyrir auknum réttindum og fyrir því að 

komið sé fram við þau sem jafna meðlimi kínversks samfélags. Þeir fara fram á að þeim 

bjóðist sömu tækifæri og Han-Kínverjar fá hvað varðar menntun, atvinnumöguleika eða 

félagslega stöðu, sem og að eiga raunverulega möguleika á að hagnast á auðlindum héraða 

sinna, í stað þess sem einstaklingar etnísku hópanna upplifi sem arðrán af hálfu stjórnvalda. 
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