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Svensk-kinesisk man försvunnen i
Thailand - kan ha utlämnats till Kina
Den 14-15 november utlämnades två kinesiska aktivister, som enligt UNHCR
har flyktingstatus, till Kina från Thailand: Dong Guangping och Jiang Yefei.
Deras familjer har inte fått någon information om var de befinner sig.
En tredje person, Gui Minhai, född i Kina och svensk medborgare, försvann i
Thailand den 17 oktober och även han kan ha blivit utlämnad till Kina, enligt
uppgifter i media och av aktivister.
Gui Minhai är förläggare i Hong Kong och ger bland annat ut böcker som

politiska och sociala frågor i Kina. Tre av hans kollegor har också "försvunnit"
i oktober enligt trovärdiga mediarapporter i Hong Kong. Den 8 juli hade den
Thailändska regeringen med tvång utlämnat runt 100 personer på Kinas
begäran, de flesta av dem etniska uigurer med kinesiskt medborgarskap.
Med anledning av dessa "försvinnanden" har Amnesty International publicerat
ett uttalande.
Amnesty kräver av den Thailändska regimen att landet upphör med att
utlämna personer med flyktingstatus till Kina, och överhuvudtaget upphör att
utlämna personer till länder där de riskerar tortyr - samt att regimen förklarar
vad som hänt Gui Minhai och varför landet utlämnat en svensk medborgare
till Kina, om nu så är fallet att Thailand gjort det.
Av Kina kräver Amnesty att regimen omedelbart talar om var Dong Gungning,
Jiang Yefei och, om så är fallet, Gui Minhai, befinner sig - samt att de inte ska
åtalas enbart för att ha utnyttjat sin yttrandefrihet. De ska alla friges
villkorslöst, om det inte är så att de formellt kan åtalas för internationellt
erkända brott.
När det gäller den svenska medborgaren Gui Minhai är UD underrättad av
Amnesty om vad som hänt.
Läs hela uttalandet här:

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar
för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja
kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar
och makthavare runt om i världen.
Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de
nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

