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Abstract 

Since 9/11 terrorism has been much discussed both in international media and in an academic 

context. Countries like China have launched their own”war on terror”. The purpose of this essay 

will be to research how a nation like China can use terrorism and religion to motivate the 

marginalization of oppositional religious minorities. This will be done through a discourse 

analysis of YouTube videos produced in cooperation with the Chinese state that focuses on the 

East Turkestan Islamic Movement. The focus of the analysis will be on the discourses used by 

the Chinese state to define the East Turkestan Islamic Movement, religion and terrorism and 

how these discourses relate to William Cavanaugh´s theory of the myth of religious violence 

which states that a nation can use an envisaged link between religion and violence to legitimate 

its own existence, motivate its own use of violence and marginalize religious groups. The 

analysis show that the Chinese state marginalize the East Turkestan Islamic Movement and the 

conflict in Xinjiang by focusing on terrorism and religious violence as the main cause to the 

conflict in Xinjiang. 
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1.1 Inledning 

Under 2015 har terrorism varit aktuellt i europeiska medier. Efter flera terroristattacker med 

främst europeiska turister som mål och IS frammarsch i Mellanöstern har terrorism blivit, 

tillsammans med flyktingströmmar, något som kommer att karaktärisera nyhetsåret 2015 även 

i Sverige. Vi har sett exempel i svensk media på hur stämpeln terrorist legitimerar uthängande 

och mediedrev mot människor, vissa som visat sig vara helt oskyldiga. Även förändringar i 

lagstiftning föreslås utifrån terroristhotet. Allt detta tyder på att forskning kring vad som får 

människor att utföra terroristattacker och hur detta i förlängningen kan motverkas är viktigt. 

Men jag vill också argumentera för att det är betydelsefullt att vi analyserar för hur begrepp 

som terrorism används. Vilken definition ger vi begreppet terrorist och vilka beskriver vi som 

terrorister? Kanske främst hur kan begreppet terrorist användas av nationer för att motivera 

olika politisk beslut. Hur kan terrorism och terrorist som begrepp användas av nationer som 

redan visat en bristande respekt för mänskliga rättigheter och demokrati? Ett exempel på detta 

fick vi under julhelgen då det rapporterades om Kinas nya antiterrorlagstiftning som kritiserats 

av både privata företag och USA för att den anses drabba yttrandefriheten på internet. Av den 

kinesiska staten motiveras lagstiftningen med att den ska stävja det etniska våldet i Xinjiang 

och leda till ökad kontroll över politiskt oliktänkande.1 I detta exempel länkas våldsamma 

etniska konflikter och politiskt oliktänkande samman med terrorism.   

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur en nationalstat som Kina kan använda sig av begrepp så som 

terrorism och religion för att motivera lagar och agerandet gentemot religiösa och etniska 

minoriteter. Jag kommer även att se på hur dessa begrepp används av en nationalstat för att 

demonisera religiösa, etniska grupper. Syftet är även att utifrån Cavanaugh´s teori undersöka 

om den kinesiska statens framställning av EMIT kan ha som syfte att legitimera statligt våld 

gentemot denna grupp och bekräfta den sekulära statens monopol på våld.2 

 

Jag vill här poängtera att mitt syfte inte är att ifrågasätta terrorism eller att friskriva terrorister 

skulden för deras handlingar. Mitt syfte är att se på hur framställningen av denna grupp görs av 

den kinesiska staten och resonera kring vilka syften som kan finnas med detta. Med detta sagt 

                                                      
1”Kinas antiterrorlagar verklighet”. 27/12 2015. TT. SVT.se  

2 Cavanaugh, William T. 2009. The Myth of Religious Violence. Oxford University Press.sid.4, 6,121. 
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så menar jag inte att denna framställning i sig är falsk och att terrorism inte existerar utan snarare 

att framställningen kan vara vinklad och fylla flera syften än bara informerande. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Utifrån vilka diskurser framställs East Turkestan Islamic Movement i kinesiskt statligt 

styrt media? 

 Hur relaterar denna framställning till William T. Cavanaugh´s teori? 

 

1.4 Material 

Som primärt material kommer jag att utgå ifrån en dokumentärserie om East Turkestan Islamic 

Movement (i uppsatsen förkortat ETIM) som producerats och publicerats av China Central 

Television (CCTV). Jag har valt CCTV inte bara för att det är ett stort tv-bolag i Kina som når 

ut till en stor del av befolkningen utan även för att bolaget är starkt kopplat till det kinesiska 

statliga organet State Administration of Radio, Film and Television. Enligt denna statliga 

institution är ett av CCTV:s syften att guida opinionen i Kina och jag anser att det även är troligt 

att CCTV har som syfte att påverka den internationella opinionen.3 Utifrån detta anser jag att 

CCTV kan anses ge en bild av hur den kinesiska staten vill framställa vissa religiösa 

minoritetsgrupper i media. De dokumentärvideos jag kommer att analysera finns på CCTV:s 

Youtube kanaler CCTVenglish och CCTV. CCTV har publicerat flera dokumentärvideor om 

ETIM på sina kanaler och en del av dessa finns samlade i två längre videor. Den första längre 

videon heter: ”Online terrorism: ’East Turkestan Islamic Movement’ terror audio and video” 

och publicerades på Youtube 24 juni 2014. Videon är 22 minuter och 13 sekunder lång. I 

infotexten till detta klipp står det specifikt att klippet producerats av CCTV i samarbete med 

China´s State Internet Information Office, Ministry of Public Security och State Council 

Information Office.4 

 

 Den andra videon publicerades på CCTVenglish Youtubekanal den 13 februari 2015 och heter: 

”CCTV Special Report: China and the East Turkestan Islamic Movement”.  Denna video är 23 

minuter och 58 sekunder långt.5  När jag söker på East Turkestan Islamic Movement på Youtube 

                                                      
3 Feng, Debing. 2013. National voice: A Discourse Analysis of China Central Television´s News Simulcast. 

Discourse & Communication, vol 7 nr 3, sid. 255-273. Sid.271. 
4CCTV. 2014.06.24. Online terrorism: ’East Turkestan Islamic Movement’terror audio and video.  

https://m.youtube.com/watch?v=OIKbg5-CxOU. 
5CCTVEnglish. 2015.13.02. CCTV Special Report: China and the East Turkestan Islamic Movement. 

https://m.youtube.com/watch?v=ESHu1XGiHVg. 
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den 30:e oktober 2015 är det CCTV:s klipp som utgör de 5 första träffarna (med de två tidigare 

nämnda klippen på första respektive fjärde plats) vilket gör klippen relevanta eftersom detta är 

det material som först möter en person som söker på ETIM på Youtube. Jag anser också att det 

är intressant att materialet är på engelska eftersom det ger en inblick i vilken bild den kinesiska 

staten vill promota internationellt om sig själva och om ETIM. Materialet kan kritiseras utifrån 

om det är relevant eftersom det inte har nått ut till särskilt många människor. Youtubekanalen 

CCTVenglish har den 30 oktober 2015 bara 15169 prenumeranter och vid denna tidpunkt har 

det första klippet visats 117802 gånger och det andra klippet 1615. Jag anser däremot att 

materialet främst är intressant utifrån vilken koppling det har till den kinesiska staten och vilken 

bild av den kinesiska staten och ETIM som framförs i klippen. Ett annat problem med materialet 

är att det är på engelska och en översättning av material från engelska till svenska lämnar alltid 

öppet för en viss personlig tolkning av de ord som har ett flertal betydelser vilket kan påverka 

tolkningen av materialet. 

 

Som sekundärt material kommer jag att utgå ifrån ett antal artiklar. Matteo Vergani´s och 

Dennis Zuev´s har författat två artiklar i vilka de undersöker Youtubevideor. I den 

första,”Analysis of YouTube videos used by by Activists in the Uyghur Nationalist Movement: 

combining quantitative and qualitativ methods”, undersöker de YouTube videos som 

publicerats av uigurer.6 I den andra artikeln, ”’Neojihadist Visual Politics’: Comparing 

YouTube videos of North Caucasus and Uyghur Militants” jämför de Youtube videos 

publicerade av Tjetjenska neojihadister med videos publicerade av uigur neojihadister.7 Jag 

kommer att också att använda mig av Kilic Bugra Kanat´s artikel artikeln”UYGHURS IN 

CHINA. ”War on Terror” as a Diversionary Strategy: Personifying Minorities as Terrorists in 

the People´s Republic of China”8 och Michael Clarke´s artikel”China and the Uygurs: 

The”Palestinization” of Xinjiang?”.9 För att få en bakgrund till den kinesiska statens 

förhållningssätt till religion och religiösa minoriteter med lagstiftning i fokus kommer jag att 

                                                      
6Vergani, Metteo & Zuev, Dennis. 2011. ”Analysis of YouTube videos used by Activists in the Uyghur 

Nationalist Movement: combining quantitative and Qualitativ methods”. Journal of Contemporary China. Vol 

20, nr 69, sid 205-229. 
7 Vergani, Metteo &  Zuev, Dennis. 2015. ”’Neojihadist Visual Politics’: Comparing YouTube Videos of North 

Caucasus and Uyghur Militants”. Asian Studies Review. Vol 39, nr 1, sid.1-22. 
8Kilic Bugra Kanat. 2012. ”UYGHURS IN CHINA. ”War on Terror” as a Diversionary Strategy: Personifying 

Minorities as Terrorists in the People´s Rebublic of China”. Journal of Muslim Minority Affairs. Vol 32, nr 4, 

sid. 507-527. 
9Clarke, Michael. 2015. ”China and the Uyghurs: the ”Palestinization” of Xinjiang?”i Middle East Policy, vol 

22, nr3, sid. 127-128.  
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utgår ifrån André Lalibertés bidrag till boken Chinese Religious Life vilket är kapitlet kallat 

”Contemporary Issues in State-Religion Relations”.10 

 

1.5 Forskningsöversikt 

Fokuset i forskningsöversikten har lagts på litteratur som beskriver konflikten i Xinjiang med 

fokus på relationen mellan den Kinesiska staten och uigur minoriteten. Främst den litteratur 

som fokuserar på den religiösa aspekten av konflikten och som utgår ifrån muslimska uigurs 

grupper och då särskilt ETIM.  Syftet med forskningsöversikten är att kunna ge en bakgrund 

till det som presenteras i Youtube videorna så att de diskurser som finns i videorna kan sättas i 

ett större sammanhang. 

 

Matteo Vergani och Dennis Zuev presenterar i två artiklar sina analyser av Youtubekvideor. I 

den första artikeln, ”Analysis of YouTube videos used by by Activists in the Uyghur Nationalist 

Movement: combining quantitative and qualitativ methods”, presenterar författarna resultatet 

av deras undersökning som haft som syfte att se hur Youtube kan användas av ett skingrat folk 

(uigurer) och hur olika symboliska koder skapas i klippen som utmanar den dominanta ideologi 

som promotas av kinesiska staten samtidigt som de skapar en grund för en föreställd solidaritet. 

Utländska uigurer är blockerade från kinesiskt internet så den virtuella nation de skapar är bara 

tillgänglig utanför Kina. I sin kvantitativa undersökning av Youtube videor om uigurer 

upptäcker de att en majoritet av videorna är kulturella (61.5%), nästa stora grupp med klipp är 

politiska (12.2%). Videorna som sägs vara producerade i Kina innehåller inget politiskt materia. 

53 % av klippen är på uigur folkets språk, vilket enligt författarna visar att dessa klipp är riktade 

till uigur diasporan och inte till en engelsktalande publik.11 

 

I den senare artikeln, ”’Neojihadist Visual Politics’: Comparing YouTube videos of North 

Caucasus and Uyghur Militants”, har författarna valt att fokusera på hur politisk islam använder 

visuell retorik på internet och då främst på Youtube. I sin undersökning fokuserar de på 

”militant-politiska” videos som berör Tjetjenska grupper och Uyghur grupper. Syftet har varit 

                                                      
10Laliberté, André. 2011. ”Contemporary Issues in State-Religion Relations” i Chinese Religious Life. Red.  

Palmer, David A,  Shive, Glenn &  Wickeri, Philip L. Oxford Scholarship Online. Sid 192-207. 
11 Vergani, Metteo & Zuev, Dennis. 2011. ”Analysis of YouTube videos used by Activists in the Uyghur 

Nationalist Movement: combining quantitative and Qualitativ methods”. Journal of Contemporary China. Vol 

20, nr 69 sid 205-229.  
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att undersöka vilka sub-narratativ som finns inom den neojihadisktiska diskursen och vilka 

likheter och skillnader som finns mellan de studerade fallen.12  

 

Kilic Bugra Kanat har publicerat artikeln ”UYGHURS IN CHINA. ”War on Terror” as a 

Diversionary Strategy: Personifying Minorities as Terrorists in the People´s Republic of 

China”. Han utgår ifrån en variant av teorin om ”diversion of war” som går ut på att 

befolkningens missnöje riktas emot en intern istället för extern fiende vilket Bugra Kanat kallar 

för ”domestic diversion model”. Enligt denna modell fokuserar staten på att framställa 

exempelvis en inhemsk minoritet som fiende gentemot landet. I Kina anser Bugra Kanat att 

staten fokuserat på att framställa uigurer som ett inhemskt terroristhot.13 

 

Michael Clarke diskuterar, som titeln antyder, i artikeln ”China and the Uygurs: The 

”Palestinization” of Xinjiang?” om det har skett en ”palestinization” i Xinjiang vilket tidigare 

forskare beskrivit som en risk. Med palestinization syftar Clarke till att området förvandlas till 

en ny Västbank genom att statens politik i området leder till ett ökat missnöje och hat mot staten. 

I denna artikel ges även bra, komprimerad information om Xinjiangs historiska bakgrund, 

vilken betydelse för den kinesiska staten som området har geopolitiska och ekonomiskt och den 

kinesiska statens politiska inställning till området. Det ges också en bakgrund till de etniska 

konflikterna, främst mellan uigurer och Han-kineser, som råder i området. Artikeln ger även 

information om relationen mellan staten och muslimska uigurer och grupper som ETIM och en 

bakgrund till flera av de attacker som finns med i de både Youtubevidoerna. 14 

 

Eftersom ingen av den litteratur jag funnit fokuserar på hur den kinesiska staten rent specifik 

använder sig av Youtube i sin framställning av ETIM och konflikten i Xinjiang anser jag att det 

är intressant att undersöka detta. Jag anser att min analys kan bli ett intressant komplement till 

tidigare forskning så som Vergani och Zuev´s analys av Youtube videor då min analys visar 

hur även staten kan använda sig av Youtube. 

 

                                                      
12  Vergani, Metteo &  Zuev, Dennis. 2015. ”’Neojihadist Visual Politics’: Comparing YouTube Videos of North 

Caucasus and Uyghur Militants”. Asian Studies Review. Vol 39, nr 1 sid.1-22.  
13Kilic Bugra Kanat. 2012. ”UYGHURS IN CHINA. ”War on Terror” as a Diversionary Strategy: Personifying 

Minorities as Terrorists in the People´s Rebublic of China”. Journal of Muslim Minority Affairs. Vol 32, nr 4 sid. 

507-527. 
14Clarke, Michael. 2015. ”China and the Uyghurs: the ”Palestinization” of Xinjiang?”i Middle East Policy, vol 

22, nr3 sid. 127-128.  
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1.6 Teori 

Som teori kommer jag att utgå ifrån det William T. Cavanaugh benämner som myten om 

religiöst våld. I boken the Myth of Religious Violence- Secular Ideology and the Roots of 

Modern Conflict beskriver han mytens innehåll, dess historia, hur den används och 

argumenterar för att myten är falsk och varför den bör slopas. Vad Cavanaugh syftar till när 

han skriver om myten om religiöst våld är den västerländska definitionen av religion som ett 

transhistoriskt och transkulturellt inslag i människors liv som går att särskilja från sekulära 

inslag som politik och ekonomi och som har en särskilt farlig inbyggd tendens att promota våld. 

Utifrån denna religionsdefinition måste religionens tillgång till offentlig makt begränsas. 

Cavanaugh anser att det finns tre typ av argument kring varför religion orsakar våld inbyggt i 

myten: religion är absolutistiskt, splittrande och irrationellt.15 

 

För att bevisa att detta är en myt utgår Cavanaugh ifrån den forskning som ifrågasätter denna 

typ av västerländska essentialistisk religionsdefinition och som hävdar att det inte finns något 

transhistoriskt och transkulturellt koncept som religion.16 Även i Väst där detta 

religionsbegrepp skapats är religion som begrepp omdiskuterat och förmågan att definiera vad 

som är eller inte är religion är en viktig del i hur offentlig makt arrangeras i Väst och i resten 

av världen.17 Utifrån detta ifrågasätter han hållbarheten hos argumenten för att det ska gå att 

separera religiöst våld ifrån sekulärt våld. Han anser att det som räknas som religiöst eller 

sekulärt varierar mellan olika kontexter beroende på hur makt gestaltas. Han anser att denna 

myt så ofta förekommer i Väst för att den används för att legitimera den liberala nationsstaten 

som utifrån myten blir nödvändig för att kontrollera religionens våldstendenser. Myten används 

även för att marginalisera religiösa Andra som ses som benägna till fanatism i kontrast till de 

rationella, fredsskapande, sekulära subjekten. Myten kan användas inom inhemsk politik för att 

legitimera marginaliseringen av vissa praktiker eller grupper som klassas som religiösa 

samtidigt som nationsstatens monopol på medborgarnas vilja att offra och döda understryks. 

Myten kan användas utrikespolitiskt för att framställa icke-sekulära sociala ordningar, då 

särskilt muslimska, som fienden eller skurken. Detta utifrån att myten leder till en syn på vissa 

muslimer som att dessa ännu inte lärt sig att begränsa religionens inflytande på politiken vilket 

leder till att deras ”religiösa” våld ses som irrationellt och fanatiskt medan det västerländska 

                                                      
15Cavanaugh, William T. 2009. The Myth of Religious Violence- Secular Ideology and the Roots of Modern 

Conflict. Oxford University Press. Sid 17-18. 
16Cavanaugh, William T. 2009. Sid 59. 
17 Cavanaugh, William T. 2009. Sid 101. 
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”sekulära” våldet ses som rationellt, fredsskapande och ibland beklagligt nog nödvändigt för att 

begränsa deras våld. Denna västerländska syn på religion utgår enligt Cavanaugh från en 

upplysnings narrativ som har skapat en dikotomi mellan det religiösa och det sekulära där 

religion ses som en irrationell och farlig impuls som måste vika sig i det offentliga för en 

rationell, sekulär form av makt.18 

 

Cavanaugh argumenterar för att ideologier och institutioner som definieras som sekulära kan 

vara precis lika våldsamma som de som definieras som religiösa. Cavanaugh vill även 

undersöka hur kategorierna religiös och sekulär konstruerats i Väst. Cavanaugh tvivlar inte på 

att alla ideologier och praktiker, inkluderat de vi kallar för religiösa, kan främja våld under vissa 

förhållanden. Vad han ifrågasätter är att det finns något kallat religion som är mer 

våldsfrämjande än andra ideologier och institutioner som definieras som sekulära. Han har 

ingen ambition att argumentera för eller emot religion som våldsfrämjande. Bokens syfte är 

enligt honom inte att försvara religion.19 

  

Att han kallar det för just en myt är för att en historia definieras som en myt när den inte 

ifrågasätts. Att den inte ifrågasätts gör att det blir svårt att tänka utanför det paradigm som 

myten etablerat. Myten formar hur vi uppfattar vår omvärld och bekräftas genom hur vi 

uppfattar omvärlden utifrån myten.20 

 

I boken diskuterar Cavanaugh både hur det västerländska religions begreppet skapats, varför 

detta begrepp utifrån nutida forskning inte stämmer. Han ifrågasätter bilden av ”religionernas 

krig” under 1500- till 1600-talet som enligt honom lagt grunden för myten och bilden av den 

moderna statens framväxt. Han beskriver även hur historien av dessa krig framställs av tidigt 

moderna tänkare och nutida politiska teoretiker. Cavanaugh granskar hur nutida akademiker 

och journalister använder myten. Avslutningsvis ser han på hur myten i används i amerikansk 

inrikes och utrikespolitik.21 

 

Cavanaugh anser att myten leder till att vi bortser från exempelvis historiska grunder till 

konflikter genom att religion anges som den främsta orsaken till vissa konflikter. Detta är 

                                                      
18 Cavanaugh, William T. 2009. Sid 3-4. 
19 Cavanaugh, William T. 2009. Sid 5. 
20 Cavanaugh, William T. 2009. Sid 6. 
21 Cavanaugh, William T. 2009. Sid 8-14. 
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effektivt i utrikespolitik för att det går att bortse från effekten av tidigare utrikespolitiska 

aktioner vilket Cavanaugh anser utgör ett problem för Västs relation till den muslimska världen. 

Han anser att myten används i USA för att försvara krig.22  Inom inhemsk politik används myten 

för att marginalisera vissa typer av diskurser som religiösa samtidigt som idén om enigheten 

inom nationsstaten räddar oss ifrån religionens splittrande tendenser främjas. Däremot påpekar 

han att myten inte används som en medveten strategi.23 

 

 

Varför anser Cavanaugh att myten bör begravas, förutom att den enligt honom är falsk? För det 

första för att han anser att forskning kring våld bör fokusera på under vilken typ av förhållanden 

som ideologier och praktiker främjar våld istället för att fokusera på att beskriva varför religion 

har en särskild tendens till våld eftersom detta inte är sant. För det andra kan ett slopande av 

myten hjälpa oss se att västerländsk sekularism är kontingent och en lokal typ av sociala 

arrangemang och inte en universell lösning till det universella problemet med religion. Vi har 

inte bara att välja mellan teokrati eller militant sekularism. Detta kan leda till en mer öppen syn 

ifrån väst till muslimska experiment med styre. För det tredje skulle detta göra det lättare för 

Väst att förstå andra delar av världen bättre. För det fjärde skulle detta eliminera en del av 

rättfärdigandet av militära aktioner gentemot religiösa aktörer vilket kan leda till en mer fredlig 

lösning. För det sista skulle detta hjälpa amerikanska medborgare att kunna ha en öppen 

diskussion kring vad motståndet i andra delar av världen gentemot USA egentligen beror på.24  

 
Cavanaugh utgår främst från en amerikansk liberal sekulär kontext vilket gör att vi inte får 

några exempel på hur exempelvis Karl Marx ideologiskt kan ha påverkats av myten. De enda 

tillfällena då marxism och kommunism diskuteras är när Cavanaugh tar upp att forskare eller 

journalister likställt dessa med religion.25 Detta är synd för kan vi inte inom olika former av 

kommunism hitta de starkaste ideologierna och försöken till att särskilja religion ifrån politik 

och samhället i stort? Cavanaugh utgår själv ifrån Peter Beyer´s beskrivning av hur den 

västerländska religionsdefinitionen spridits till andra delar av världen, bland annat Kina, som 

argument för att denna religionsdefinition är kontingent.26 Om vi utgår ifrån hur starkt 

                                                      
22 Cavanaugh, William T. 2009. Sid 194, 197, 201, 207, 219-220. 
23 Cavanaugh, William T. 2009. Sid 183. 
24 Cavanaugh, William T. 2009. Sid 226-227. 
25Cavanaugh, William T. 2009. Sid 110ff. 
26Cavanaugh, William T. 2009. Sid 97ff. 
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Cavanaugh kopplar samman religionsdefinitionen med myten borde det då inte också bli 

självklart att myten spridits tillsammans med religionsdefinitionen och på olika sätt 

approprierats i andra kontexter än enbart de amerikanska och europeiska? Som jag skrev 

tidigare så fokuserar Cavanaugh i sin framställning, särskilt i den senare delen av boken, på en 

liberal amerikansk kontext vilket till viss del skymmer mytens användbarhet som 

analysverktyg. Jag kommer därför att fokusera på Cavanaugh´s grundbeskrivning av myten 

och dess syfte, att den föreställda kopplingen mellan religion och våld är en tillgänglig strategi 

för nationalstater att använda i flera olika situationer, exempelvis för att marginalisera 

oppositionella åsikter och att detta görs genom att religion framställs som splittrande, 

absolutistiskt och irrationellt. Även icke-liberala stater har behov av olika strategier för att 

motivera sitt styre, särskilt i sammanhang där de blir internationellt granskade. Jag anser att 

teorin på detta vis kan utgöra ett intressant analysverktyg utifrån att den inte bara beskriver att 

stater exempelvis kan ha som strategi att demonisera minoritetsgrupper utan den går även in 

mer specifikt på hur detta kan göras. Att utgå ifrån mytens grundbeskrivning öppnar även upp 

för analys av hur myten spridits till andra länder än de västerländska och hur den används där.  

 

1.7 Metod  

Som metod kommer jag att utgå ifrån diskursteorin. Inom diskursteorin definieras alla ord i 

språket som tecken. Diskurser kämpar för att låsa en viss definition av vissa tecken som då 

kommer att kallas för moment men denna definition är enligt teorin inte möjligt att göra 

slutgiltigt. De tecken som diskursen tillfälligt inte lyckats låsa definitionen för kallas för 

element. Teorin utgår ifrån att vissa tecken är särskilt viktiga inom diskursen och dessa kallas 

för nodalpunkter. De andra tecknen inom diskursen ordnas och får betydelse utifrån 

nodalpunkterna. Det är ofta utifrån nodalpunkternas definition som konflikterna mellan olika 

diskurser utgår. De tecken som olika diskurser kämpar om att få definiera kallas för flytande 

signifikanter. Mitt första fokus i analysen kommer att vara att i de två videorna leta efter olika 

nodalpunkter och vilken betydelse dessa ges genom artikulation (hur de kopplas till andra 

moment/element). Om ett tecken är en nodalpunkt som i olika sammanhang ges olika betydelse 

ser jag detta som att den är en flytande signifikant och som att det finns flera olika diskurser 

som slåss om att definiera detta tecken.27 

 

                                                      
27 Winther Jörgensen, Marianne & Philips, Louise. 2012. Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur. 

Sid.33ff. 
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Med denna metod detta kommer jag att undersöka vilka diskurser som existerar i mitt material 

och hur dessa diskurser är uppbyggda (vilka nodalpunkter, moment och flytande signifikanter 

som kan anses finnas i videorna).  Jag förutsätter att tecken som nämns ofta är viktiga tecken i 

videon och tillhör någon diskurs, särskilt om det verkar finnas en vilja inom videon att låsa en 

viss betydelse vid vissa tecken. När jag beskriver de diskurser jag hittar kom jag att fokusera 

på vilket tecken som verkar vara nodalpunkt i diskursen, vilken betydelse nodalpunkten ges 

genom dess koppling till andra tecken och slutligen vilka andra tecken som verkar vara viktiga 

inom diskursen och den definition som ges till dessa. Jag kommer slutligen att sammanfatta 

vilken bild de diskurser jag funnit förmedlar. 

 

Slutligen kommer jag att undersöka om dessa diskurser och innehållet i dem går att koppla till 

Cavanaugh´s teori om myten om religiöst våld och hur religion och religiöst våld enligt honom 

framställs utifrån denna myt.  

 

1.8 Avgränsning 

Jag har valt att främst fokusera på det som sägs i de två videorna. Detta främst för att jag anser 

att det muntliga materialet i videorna lämpar sig till min analys. Denna begränsning är också 

nödvändig utifrån den mängd av tal som finns i de två videorna sammanlagt vilket gör att det 

utrymmesmässigt blir omöjligt att i högre grad ta hänsyn till det visuella. Självklart skulle en 

analys av det visuella i kombination med det som sägs i videorna ge en ännu djupare analys. 

Vid några tillfällen kommer jag att ta med det visuella när jag har reagerat på hur det visuella 

särskilt poängterar det som sägs.  

 

1.9 Disposition 

Analysdelen av uppsatsen kommer att vara uppdelad så att jag börjar med att presentera min 

analys den äldsta videon ”Online terrorism: ’East Turkestan Islamic Movement’ terror audio 

and video”. Där kommer jag att presentera vilka diskurser jag har funnit i videon och hur dessa 

är uppbyggda. Med detta menar jag att jag kommer att beskriva vilka nodalpunkter, flytande 

signifikanter och tecken jag funnit i videon och hur dessa relaterar till varandra och ger varandra 

betydelse. Jag kommer även att infoga fakta ifrån tidigare litteratur för att sätta delar av 

diskurserna i perspektiv till forskningen om ämnet. Utifrån detta kommer jag även att diskutera 

möjligt syfte med diskursen. Om diskursen är lång kommer jag att sammanfatta diskursens 

uppbyggnad. Jag kommer sedan att på samma vis presentera min analys av den nyare ”CCTV 

Special Report: China and the East Turkestan Islamic Movement”. Att jag valt att starta med 
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den äldre videon beror på att jag anser att videornas ämnen och uppbyggnad kan tydas som att 

det i hög grad förutsätts av producenterna att tittarna sett den äldre videon först. Under analysen 

av ”CCTV Special Report: China and the East Turkestan Islamic Movement” kommer jag att 

relatera till de diskurser jag funnit i ”Online terrorism: ’East Turkestan Islamic Movement’ 

terror audio and video”.  
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2. Analys 

I denna del av uppsatsen kommer analysen av Youtube videorna att presenteras. 

 

2.1”Online terrorism: ’East Turkestan Islamic Movement’ terror audio and video” 

I den första Youtube videons tillhörande introtext anges syftet med videon vara att visa på 

kopplingen mellan online terrorist material och terroristattacker utförda av ETIM. Syftet anges 

även vara att visa på hur spridningen av online terrorist propaganda har lett till en ökning av 

extremism och våld i Kina. I slutet av introtexten finns det en del text skrivet med kinesiska 

tecken som jag tyvärr inte vet betydelsen av. Om detta ska tolkas som att videon även riktas till 

en inhemsk publik eller om detta visar på att den riktas till kineser boende utanför Kina är 

otydligt.28 

 

Youtube videon är upplagd som en dokumentärfilm och alternerar mellan nyhetsliknande 

inslag, intervjuer, informationsliknande inslag (ex. Grafer, videosimuleringar), videoklipp som 

anges vara producerade av ETIM och andra terroristorganisationer, politiska pressuttalanden 

och videoklipp ifrån ett FN möte. Stora delar av videon narrateras av en berättarröst. Videon 

innehåller ett flertal intervjuer med experter, journalister, auktoritetspersoner, ”vanliga” 

människor och dömda terrorister. Alla intervjuer är korta, oftast mellan 10-30 sekunder, vilket 

gör att det inte förekommer särskilt utvecklade resonemang i intervjuerna. De kortaste 

intervjuerna är de med ”vanliga” människorna, dömda terroristerna och den med religiösa 

auktoriteten. Dessa personer intervjuas bara en gång i videon medan alla andra som intervjuas 

återkommer flera gånger. Flera av intervjuerna är inte på engelska och dessa är då dubbade till 

engelska. Man kan fortfarande höra talet i bakgrunden men om videon enbart riktar sig till en 

engelsktalande publik kan en viss misstänksamhet gentemot dubbningen vara på sin plats. Jag 

kommer i texten att påpeka vilka intervjuer som är dubbade.  För att undvika förvirring kommer 

jag att kalla Youtube videon som helhet för videon medan kortare klipp som visas i Youtube 

videon kommer att kallas för just klipp.29 

 

                                                      
28CCTV. 2014.  
29CCTV. 2014.  
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Igenom hela videon presenteras bara en viss typ av åsikter och videon känns styrd genom att 

inga motsägande åsikter presenteras. Detta gör att det blir svårt att i materialet hitta några 

diskurser som står i konflikt med varandra.30 

 

2.1.1 Diskurs som utgår ifrån terrorism/terrorist 

Utifrån videons titel och hur ofta orden terrorism och terrorist nämns i videon verkar det finnas 

ett intresse i videon att låsa fast dessa ords betydelse. Jag har här kombinerat dessa två ord just 

för att de i videon ofta används tillsammans och med samma betydelse. Jag anser att terrorism 

utgör nodalpunkten i en av diskurserna som uttrycks i videon. Vilken betydelse vill då videon 

låsa vid terrorism genom att koppla detta tecken till andra tecken?  

 

Under de tre inledande minuterna av videon beskriver berättarrösten terrorism som en ny typ 

av globalt våld och som ett virus; något som förändras utvecklas och sprids. Det berättas också 

att terrorism är något som ökar både i världen och i Kina och att terrorister inte bryr sig om 

vanliga människors liv. Att samhällets regler inte gäller för terrorister. Här kopplas terrorism 

samman med tecken som globalt, våld, virus (något som alltid utvecklas). Terrorister kopplas 

samman med tecknet samhällsregler genom att det framställs som att dessa inte gäller för dem.31 

 

Abudurekepu Tumuniyazi, som anges vara mullah med en position på Xinjiang Institute of 

Islamic Theology (det förtydligas aldrig vilken position han innehar vid institutionen), 

intervjuas 2:44. Denna intervju är dubbad till engelska. Han beskriver våldsamma terroristdåd 

som brott mot mänskligheten. Han beskriver terroristdåd som anti-sociala, anti-människor och 

anti-islamska. Han är den enda i videon som har intervjuats utifrån sina kunskaper om islam. 

Han är bara med kort en gång i videon så information om islam verkar inte vara något som är 

viktigt i videon. Efter Tumuniyazi intervjuas studenten Maolan Maimaiti och jag tolkar det som 

att han är med för att representera det kinesiska folkets röst utifrån att vi inte får veta varken 

vart han bor eller vad han specifikt studerar. Även denna intervju är dubbad till engelska. 

Maimait börjar med att uttrycka sin ilska över terrorist attacker för att sedan säga att terrorism 

varken är en etnisk eller religiös fråga. Att mänskligheten är målet för attackerna och att de är 

anti-sociala brott.32 

 

                                                      
30CCTV. 2014.  
31CCTV. 2014.  
32CCTV. 2014. 
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I båda dessa intervjuer kopplas terrorism ihop med tecknet anti-sociala vilket jag anser går att 

jämföra med det tidigare tecknet samhällsregler. Terrorism kopplas här samman med tecknet 

mänsklighet genom att det beskrivs vara emot dessa. Terrorism kopplas också samman med 

tecknet anti-människor. Utifrån detta tolkar jag det som att terrorism kan ses som nodalpunkten 

i en diskurs som handlar om social ordning. I denna diskurs definieras terrorism genom sin 

koppling till andra tecken som något som bryter emot eller hotar den sociala ordningen. Vilket 

är intressant utifrån den kinesiska statens förhållningssätt till religioner där konstitutionen 

garanterar religiös frihet men endas för ”normala” religioner. Det finns alltså ett synsätt där 

religion ska tolereras men vara en kontrollerad del av samhället. Enligt André Laliberté har den 

religiösa politiken i den kinesiska folkrepubliken alltid formats av geopolitiska angelägenheter, 

den politiska inställningen gentemot minoriteter och inställningen gentemot grannländer och 

Väst. Ett karaktärsdrag hos relationen mellan stat och religion i Kina är enligt Laliberté den 

stora variationen i förhållningssätt över tid och mellan olika delar av landet. Det existerar också 

en diskrepans mellan lagar och bestämmelser som främjas av staten och hur lokala auktoriteter 

antingen implementerar eller ignorerar dessa. Hos de lokala auktoriteterna finns en variation i 

tilltron gentemot religioner beroende på religiösa gruppers utländska kontakter, deras förmåga 

att generera materiellt stöd och ifall de historiskt har samarbetat eller motsats sig styret.33 

 

Inställningen gentemot illegala religiösa aktiviteter hos det lokala styret i Xinjiang har varit 

särskilt vaksamt sedan 1990-talet enligt Michael Clarke. Hos Clarke finner vi exempel på vad 

statens inställning till religion och till Xinjiang resulterat i rent konkret. Staten har bland annat 

drivit flera anti-religiösa kampanjer. Ett exempel på detta är en kampanj som kallats ”Project 

Beauty” som haft till syfte att få främst uigur kvinnor att inte bära slöja eller sjal. Denna typ av 

politik har under de senaste åren lett till flera våldsamma protester i området vilket i sin tur har 

lett till att staten stramar åt restriktioner kring religiösa klädsel inom vissa områden i Xinjiang. 

Exempelvis har långa skägg förbjudits på offentliga transportmedel i vissa städer i området.34 

Clarke beskriver hur årliga ”strike hard” kampanjer tidigare riktades emot grupper och personer 

som kallades för ”splittists” medan efter 9/11 riktas dessa kampanjer mot terrorister och 

extremister. Det har även enligt honom skett en expansion i handlingar som staten har 

kriminaliserat som ”terrorism” och en ökning i straffåtgärder.35 

 

                                                      
33 Laliberté, André. 2011. Sid. 198-200, 207. 
34 Clarke, Michael. 2015. Sid. 129. 
35Clarke, Michael. 2015. Sid. 129. 
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Ett annat tecken som förekommer i diskursen både sammankopplat med tecknet internet och 

tecknet terrorism är globalt som även i videon kopplas samman med samfund och samarbete. 

Det framställs på flera ställen i texten att terrorism är ett globalt problem som kräver ett globalt 

samarbete. Ett exempel på när samarbete diskuteras är 21:07 in i videon när Fodor Lukyanov, 

redaktör för ”Russia in Global Affairs Journal” intervjuas. Han säger att vi måste förstå att 

terrorister i ett land kan få support från terrorister i ett annat land och att detta kräver 

koordinering och samarbete mellan olika länder.36 

 

2.1.2 ETIM 

ETIM nämns många gånger i videon och finns även med i videons titel. Flera klipp ifrån 

attacker som tillskrivs ETIM visas i videon och flera av ETIM:s Youtubevideos visas som klipp 

i videon. Jag tolkar det som att ETIM är en flytande signifikant vilken diskursen som utgår ifrån 

terrorism försöker låsa fast vid en viss definition. Vilka tecken kopplas ETIM samman med i 

videon och vilken betydelse strävar diskursen efter att låsa ETIM vid?  

 

Vid 5:19 kommer berättarrösten in på ETIM och beskriver denna grupp som en 

terroristorganisation som tränar i det laglösa området mellan Afghanistan och Pakistan. ETIM 

beskrivs också som en del av ett löst sammankopplat terrornätverk. Just denna länk till andra 

terrorgrupper påpekas vid flertal tillfällen i videon. Det berättas att gruppen planerat och utfört 

flera attacker i Kina och att gruppen 2002 listades av FN:s säkerhetsråd som en 

terroristorganisation. 2003 kriminaliserade gruppen av Kinas Ministry of Public Security och 

detta var enligt berättarrösten första gången som Kinas regering formellt erkände att en 

terroristgrupp var verksam inom Kina. Att ETIM ses som den första terroristgruppen i Kina 

återkommer senare i videon då det framställs som att ETIM influerar alla andra terroristgrupper 

i Kina. Viktiga tecken som kopplas till ETIM verkar här vara terroristorganisation och 

kopplingar till andra terroristgrupper. Det är viktigt i videon att påpeka att ETIM:s koppling till 

terrorism även bekräftas av FN och inte bara av Kina.37 

 

6:49 intervjuas anti-terroristexperten Maj. Gen. Inayat Ollah Khan Niazi som är ifrån Pakistan, 

vilket troligtvis är en av orsakerna till att han är med i videon eftersom Xinjiang och ETIM 

närhet till Pakistan nämns i videon. Han beskriver ETIM som farliga. Intressant nog är han den 

enda i videon som nämner gruppens mål emot självständighet (även om gruppen senare i videon 

                                                      
36CCTV. 2014.  
37CCTV. 2014. 
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kopplas samman med separatism) men han deklarerar att detta mål är en omöjlig dröm. Efter 

denna intervju, vid 7:11 in i videon, intervjuas en kinesisk anti-terroristexpert; Li Wei. Denna 

intervju är dubbad till engelska. Han berättar att internationella terrorister influerat ETIM och 

att de har anammat en ideologi om våldsamt jihad. Han kopplar samman ETIM med al-Qaeda 

och nämner att vissa av ETIM:s medlemmar stridit i länder utanför Kina. ETIM verkar alltså 

inte bara kopplas samman med nodalpunkten terrorism och de tidigare nämnda tecknen utan 

även med al-Qaeda och våldsamt jihad. Denna koppling till al-Qaeda påpekas även 7:49 då 

berättarrösten talar om att det är svårt att särskilja vilka videos som producerats av respektive 

grupp. Detta illustreras även i videon genom att videor från respektive grupp visas.38  

 

Efter att ETIM:s koppling till andra terroristorganisationer påpekats fortsätter berättarrösten 

med att beskriva hur Kina och det internationella samfundet de senaste åren trappat upp sin 

kamp emot ETIM, vilket återigen fastställer att det inte bara är Kina som ser på ETIM som en 

terrorgrupp. Nu kopplas ETIM ihop med tecknet internet då det beskrivs hur kampen emot 

ETIM blivit svårare i och med internets utveckling. Detta för att ETIM producerar och 

publicerar propagandamaterial med syfte att uppmuntra till våld och träna terrorister. Yalikun 

Yakupu, Deputy Director i Public Security Department i Xinjiang, intervjuas 8:52. Intervjun är 

dubbad. Även han kopplar samman ETIM med internet och socialt media. 9:57 intervjuas Li 

Sheng som är professor vid Xinjiang Development Center. Intervjun är dubbad. Han anser att 

personer som är involverade i East Turkistan terrorist handlingar måste ha sett på videos som 

uppmuntrar till våldsamt jihad och separatism. Här kopplas ETIM ihop med tecken som 

internet, videos, våldsamt jihad och även separatism. Det ges en bild av ETIM som inte bara en 

grupp som utför terroristdåd utan en grupp som influerar andra till terroristdåd genom att 

publiceras material på internet. Denna bild bekräftas 10:15 med en dubbad intervju med 

Aikeremu Wuisman, dömd terrorist, som säger att det var ifrån videos han och de andra lärde 

sig om jihad och blev passionerade om jihad. Den döma terroristen Yushanjiang Wuxuer säger 

i en dubbad intervju 11:14 att allt han lärt sig om jihad kommer från böcker och dvd:s. Runt 

tolv minuter in i videon säger berättarrösten att ETIM laddar upp videos som förespråkar 

religiös extremism och våldsamt jihad. De ska också föra fram budskapet att jihad martyrer 

kommer till himlen. Efter detta visas och beskrivs en ETIM video som har till syfte att träna 

terrorister. 13:26 visas en video med terroristträning som är inspelad i Kina som inte tillskrivs 

ETIM men berättarrösten anser att denna grupp är influerad av ETIM. Detta illustreras genom 

                                                      
38CCTV. 2014.   
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att videos från denna grupp och en ETIM video visas sida vid sida för att påvisat likheterna. 

Även Yalikun Yakur, som intervjuas igen 14:07, anser att nyliga terroristattacker i Kina varit 

influerade av ETIM. ETIM kopplas igen ihop med våldsamt jihad och internet och de framställs 

återigen som det som influerar andra terroristattacker i Kina genom de videos de producerar. 

16:32 säger berättarrösten att polisen kommit fram till att alla bevis pekar emot ett faktum och 

det är att oavsett alla andra problem så använder sig ETIM internet för att uppmuntra till 

terrorism i Kina. Sedan kopplas en ökning av videos publicerade av ETIM online ihop med en 

ökning av attacker.39 

 

I videon kopplas ETIM ihop med nodalpunkten terrorism och andra tecken som våldsamt jihad, 

terroristnätverk och spridandet av terrorism vilket visar på vilken betydelse diskursen försöker 

låsa ETIM vid. Även internet kopplas samman med ETIM som ett medium för spridandet av 

terrorism. Av diskursen får vi bilden av EMIT som en terroristgrupp som ligger bakom de flesta 

av terroristdåden i Kina antingen genom att gruppen själva utför dem eller genom att gruppen 

via internetmaterial inspirerar andra grupper eller personer att utföra attacker.  Hur väl stämmer 

denna bild av ETIM ihop med den bild som ges inom tidigare forskning? 

 

 I Verganis och Zuevs artikel ”’Neojihadist Visual Politics’: Comparing YouTube Videos of 

North Caucasus and Uyghur Militants” får vi information som i videon, att militanta islamska 

grupper i ökad grad använder sig utav visuella medel med syftet att propagera sin sak, rekrytera 

nya medlemmar och radikalisera ungdomen. Vergani och Zuev har inte analyserat enbart 

EMIT:s videos utan de har fokuserat på videos publicerats av uigur neojihadister på Youtube. 

Vad som är intressant är att Vergani och Zuev konstaterar att i uigur neojihadisters 

youtubevideos är den nationella frågan i fokus. De noterar även att dessa videos har lite support 

från tittarna och är mindre välproducerade än videos producerade av de tjetjenska grupper som 

även ingår i deras analys. Uigur neojihadisternas videor används enligt författarna av den 

kinesiska staten för att framställa vad som enligt författarna är en etnisk konflikt som ett 

terroristproblem där staten måste kriga emot terrorister. De anser att dessa videos används av 

den kinesiska staten som propaganda för att framställa uigurer som islamska terrorister och för 

att skapa support både nationellt och internationellt. Målet ska enligt författarna vara att skapa 

en ideologisk länk mellan USA:s ”War on Terrorism” mot al-Qaeda och konflikten i Xinnjiang. 

För att tillägga så beskriver även författarna uigur neojihadister som en mytisk grupp som det 

                                                      
39CCTV. 2014. 
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finns lite information om.40  Även om författarna inte säger något specifikt om ETIM finns det 

inget av det som presenteras i artikeln som stämmer överens med den bild av ETIM som ges i 

videon. Uigur neojihadister framstår utifrån den bild som ges i artikeln inte som grupper med 

särskilt mycket inflytande. 

 

Den koppling mellan al-Qaeda och ETIM som den kinesiska staten påstått finns och som video 

poängterar anser André Laliberté aldrig ska ha bevisats. Laliberté anser att gruppens mål är mer 

politiskt än religiöst och att den kinesiska staten snarare oroar sig för att islam kan användas för 

att stärka uigur identiteten och separatiströrelsen. För att minska inflytandet av islam har den 

kinesiska staten sedan mitten av 1990-talet hårt kontrollerat det religiösa utövandet hos uigurer 

vilket enligt Laliberté snarare leder till att uigur muslimer alieneras och radikaliseras.41 

 

I artikeln ”War on Terror” as a Diversonary Strategy: Personifying Minorities as Terrorsits in 

the People´s Republic of China” som är författad av Kilic Bugra Kanat får vi en möjlig 

bakgrund till framställningen av ETIM i videon. Bugra Kanat anser att Kina tidigare använt 

”diversion of war” strategin, särskilt efter Sovjetunionens fall, för att omdirigera fokus från 

kommunismens svagheter mot en fiende som exempelvis västerländska länder. Nackdelen med 

denna strategi är att den kan skada en nations ekonomi och politiska intressen och bli 

svårhanterlig genom att den nationalism som uppmuntras går överstyr och blir svårkontrollerad. 

Då finns det enligt författaren en annan variant av ”diversion of war” där fokus istället läggs på 

en inhemsk minoritet som blir en ny, intern fiende. Detta kallar Bugra Kanat för ”domestic 

diversion model”. Utifrån detta beskriv i artikeln hur Kina, direkt efter att USA deklarerade sitt 

”War on Terror”, lanserade sitt eget ”War on Terror”. Detta kinesiska ”War on Terror” ska 

enligt Bugra Kanat fokusera på uigur minoriteten och utifrån detta har staten producerat olika 

typer av material, exempelvis dokumentärfilmer, som stämplar uigur-grupper som 

terroristorganisationer. Att minoriteten uigur just valts anser artikelförfattaren kunna bero på 

att de är muslimer vilket gör att det går att framställa det som att minoriteten är kopplade till al-

Qaeda och andra internationella islamska nätverk. Xinjiang, där de flesta uigurer bor, ligger 

nära Afghanistan vilket stärker kopplingen till andra terroristnätverk. Detta är något som görs i 

videon42. 

 

                                                      
40 Vergani, Metteo & Zuev, Dennis. 2015. Sid.2-13. 
41 Laliberté, André. 2011. Sid 202. 
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Bugra Kanat anser att terroristanklagelserna mot uigur grupper började som ett sätt för den 

kinesiska staten att dämpa den internationella kritiken gentemot Kinas repressiva politik 

gentemot uigurer. Detta har senare utvecklats till en statligt sponsrad kampanj med fokus på att 

framhäva ett inhemskt terroristhot för att ena folket emot detta hot. I denna senare 

utvecklingsfas breddas begreppet terrorism så att det inkluderar alla former av missnöjda 

uttryckt av uigurer. Resultatet blir att uigurer kopplas samman med terrorism, uigurer 

kriminaliseras och etniska spänningar och konflikter stärks. En kinesisk anti-uigur nationalism 

uppstår. 43   

 

Även Clarke beskriver den kinesiska statens fokus på ETIM som fienden. Han tar upp hur det 

i en statlig rapport från 2002 hävdas att East Turkestan terrorist styrkor ligger bakom en mängd 

brott och attacker. Den grupp som det främst fokuseras på är ETIM och det framstår i rapporten 

som att denna grupp är stöttad och styrd av Osama bin Laden. Många av de attacker som räknas 

upp i rapporten har ifrågasatts. Clarke beskriver hur den kinesiska statens koppling mellan 

Xinjiang och terrorism till en början lyckades vilket ledde till att U. S State Department och 

FN:s säkerhetsråd listade ETIM som en internationell terroristorganisation. Kinas påståenden 

om en koppling mellan al-Qaeda stärktes när Amerikanska styrkor grep 22 uigurer i 

Afghanistan, vilka blev placerade i Guantanamo Bay. Dock ansåg USA:s militär redan 2004 att 

16 av dessa kunde släppas fria för att de inte ansågs tillhöra fientligt stridande. Amerikanska 

staten vägrade dock att släppa dessa personer innan de hittat andra länder än Kina som kunde 

ta emot dem, detta på grund av Kinas tidigare behandling av uigurer. Därför tog det fram till 

2013 för alla 22 att bli släppta. Clarke beskriver hur ETIM under en period mellan sent 1990-

tal till tidigt 2000-tal fungerade som en grupp som staten tillskrev olika attacker i Xinjiang. 

Denna funktion ska enligt Clarke ha upphört efter att ETIM:s ledare, Hasan Mahsum, dog 2003.  

Turkestan Islamic Party (TIP) påstås av staten vara ETIM:s efterträdare. Trots statens 

påståenden om ETIM har det funnits lite konkreta bevis på att gruppen skulle ha genomfört 

framgångsrika attacker under denna period.44 

 

2.1.3 Xinjiang  

Ett annat tecken som jag anser är en del av diskursen som utgår ifrån terrorism är Xinjiang 

vilket är området där EMIT främst är aktiva. Hur beskrivs då Xinjiang och kopplas detta tecken 
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i videon till terrorism? 4:36 i videon beskriver berättarrösten Xinjiang som ett område som är 

både en källa till terrorism och ett mål för terrorister. Att polisen har identifierat Xinjiang som 

viktigt för att besegra terrorism. Berättarrösten informerar att detta område gränsar till 

Afghanistan och Pakistan och att det finns rapporter på att det i dessa berg (han förtydligar inte 

exakt vilka berg) finns över 40 träningsläger för terrorister och att al-Qaeda och Talibanerna 

finns närvarande i bergen. Han tillägger också att det var i dessa berg som Usama bin Laden 

gömde sig. Detta följs av ett uttalande från Mick Mullen, tidigare chairman of the U.S. Joint 

Chief of Staff, där han beskriver hur detta gränsområde utgör hem åt flera 

terroristorganisationen. Berättarrösten tar vid 5:09 och berättar att Mullen beskrivit detta 

område som ett epicenter för global terrorism. Xinjiang kopplas på detta sätt ihop med tecknet 

terrorism men inte som ett tecken som definierar terrorism utan snarare är det tecknet Xinjiang 

som får sin betydelse med att det kopplas ihop med terrorism. Området kopplas också ihop med 

tecknet global i kombination med terrorism och detta poängteras genom att välkända terrorister 

och terroristorganisationer kopplas ihop med Xinjiang.45  

 

En helt annan bild av Xinjiang och den konflikt som råder där finns hos Vergani och Zuev i 

deras artikel ”Analysis of YouTube videos used by by Activists in the Uyghur Nationalist 

Movement: combining quantitative and qualitativ methods”. De anser att en påtvingad kulturell 

integration i kombination med diskriminering och segregering är de främsta orsakerna till den 

sociala osäkerheten i Xinjiang. Hotet av att den etniska identiteten ska assimileras till förmån 

för en nationell ”vi” identitet leder enligt författarna till etnisk mobilisering och motstånd som 

uttrycks med olika medel där våld hör till de hårdare medlen medan de mjukare medlen består 

av en vilja att genom demokratisk kommunikation tilltala västerländska potentiella allierade. 46  

Utifrån detta får vi en bild av ett konfliktfyllt område där konflikten främst orsakats av statlig 

politik och inte av terrorism eller närheten till andra områden där terrorister är verksamma.  

 

Även Michael Clarke ger en annan bild av konflikten i Xinjiang än vad som presenteras i 

videon. Clarke utgår ifrån tidigare forskares spekulationer kring om Xinjiang genomgår en 

palestinization. Med detta menas att Kinas försök att integrera området håller på att skapa en 

nya Västbank. Han anser inte att Xinjiang riktigt har nått dit än men att början av en 

palestinization av området märks på tre nivåer. För det första så har statens politik gentemot 
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området lett till att redan tidigare existerande etniska och politiska gränser mellan uigurer, Han-

kineser och staten har stärkts. För det andra anser Clarke att de större terroristattackerna som 

skett i området under de senaste åren kan tolkas som att vissa extremist uigur militanter 

anammat taktiken hos andra regionala och globala islamistorganisationer. Slutligen så har 

konflikten mellan uigurer och den kinesiska staten blivit internationell och den främsta orsaken 

till detta är den kinesiska statens försök att efter 9/11 länka våld i Xinjiang till globalt orienterad 

radikal islamism med målet att få diplomatiska fördelar. Även om det tidigare i Xinjiang 

tidigare skett utbrott av etnisk oro och anti-statligt våld så är det inte förens efter 9/11 som staten 

kallat detta för terrorism. Clarke skriver också att Xinjiang som område är betydelsefullt för 

Kinas geopolitiska position och för statens ekonomiska planer.47 

 

2.1.4 Offren  

”Vanliga” människor, oskyldiga människor och mänskligheten finns med i diskursen som ett 

tecken kopplat till terrorism utifrån att dessa beskrivs som offren för terroristernas brott. Detta 

nämns som tidigare sagt i de tre första minuterna av klippet där det också berättas att Kinas 

befolkning är arga över att oskyldiga människor dör. Även Tumuniyazi nämner i sin intervju 

att terroristbrotten är anti-människor och Maimaiti nämner i sin intervju att målet för 

terroristerna är mänskligheten. Även barn kopplas i videon ihop med terrorism utifrån att de är 

offer. Ett exempel på detta är 3:24 när Anaguli Rouzi, affärskvinna hemhörande i Sebuliya 

Town, Xinjiang, beskriver hur hon påverkats så att hon inte vill släppa ut sina barn på kvällarna 

för att hon är rädd att det ska hända dem något. Även 21:59 i videon nämner berättarrösten barn 

utifrån hur de skulle påverkas av en framtida möjliga terroristattack mot internet i sig. Han 

nämner även samtidigt att terroristvideos ofta visar minderåriga tränas och att skydda barn är i 

viktigt när det kommer till att hitta en balans mellan yttrandefrihet och reglering av internet.48  

 

2.1.5 Statlig reglering 

Regler, lagar, poliser och domstolar är andra tecken som finns med i diskursen och knyts till 

terrorism fast inte genom att de definierar nodalpunkten terrorism. Vad är då dessa teckens 

relation till terrorism och deras funktion i diskursen? 17:16 in i videon talar berättarrösten om 

att staten skärpt regleringen kring dvd, internet och mobilmarknaden i Kina. 20:42 tar 

berättarrösten upp att det sedan mars 2014 i Xinjiang blivit olagligt att inneha, spara och sprida 

terrorist audio och video material. Detta ledde till att det i maj 2014 i domstolen togs upp 16 
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fall som involverade spridningen av våldsamt audio och video material. 20:55 intervjuas Robert 

McFadden igen och framhäver att övervakning är absolut nödvändigt särskilt när det uppmanas 

till våld. De tidigare nämnda tecknen verkar fylla en funktion i diskursen genom att de ska 

kontrollera terrorism. 

 

2.1.6 Internet  

Som videons titel antyder och som redan nämnts flera gånger tidigare i analysen så förekommer 

tecknet internet ofta i videon. I videon finns två framställningar av internet där tecknet antingen 

kopplas till terrorism eller till yttrande frihet och samhällsutveckling. Beror detta på att tecknet 

är en flytande signifikant som två diskurser kämpar om att definiera eller om det beror på att 

det finns en vilja i diskursen att framställa internet som tveeggat? 17 minuter in i klippet 

framställs internet som problematiskt utifrån att det är ett globalt fenomen som inte regleras av 

några globalt gällande ramar eller auktoriteter. 19:12 intervjuas Li Wei och han berättar att 

många terroristattacker med en ”lone wolf” förövare, två sådana amerikanska attacker har 

nämnts innan i videon, ofta har internet som ett starkt element och att terroristernas budskap 

behöver ett medium och i dessa fall var internet det medium. Efter denna intervju förklaras med 

hjälp av bilder, text och berättarrösten en process som kopplar internet till våld som polisen i 

Kina tagit fram. Denna koppling sägs underlättas av dagens teknologi. Det visas efter detta ett 

klipp som kompletteras med text ifrån när FN:s säkerhetsråd antog en resolution kring att 

gemensamt motarbeta internetterrorism.49  

 

Som jag nämnde tidigare finns även en mer positiv bild av internet med i videon. Exempel på 

detta är 22:22 när Li Wei intervjuas igen och uttalar sig om att det är viktigt att skydda 

yttrandefriheten och då även yttrandefrihet på internet. Däremot lägger han till att vi måste se 

till att denna frihet inte får användas av terrorister och hur detta ska motverkas anser han är en 

svår fråga. 22:44 avslutas videon med att berättarrösten beskriver hur internet blivit en del av 

våra liv och en källa till utveckling och positiva saker genom spridandet av information och 

service. Men han tillägger att detta kommer till ett pris och att ett enskilt lands lagar och regler 

inte kan kontrollera internet och göra det säkert för alla. Han avslutar med att vi måste globalt 

gå ihop för att stoppa spridningen av hat online annars kommer detta hat att fortsätta spridas 

off-line.50  
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Hos Clarke finner vi exempel på den kinesiska statens inställning till spridningen av 

terroristmaterial på internet. Enligt honom har den kinesiska staten gjort det tydligt genom 

handling och tal att sådan typ av influerande ses som ett hot emot staten. Efter attacken mot 

Kumning, Xinjiang 2014 sade Kommunistpartiets ledare Zhang Chunxian att lättillgänglig 

islamsk propaganda på internet underlättade sådan terrorism samtidigt som befattningshavare i 

Xinjiang gick ut med att de hade arresterat över 200 människor för tillgång eller spridande av 

”jihadi” videos på internet.51 

 

2.1.7 Terrorist-diskursen sammanfattad 

Diskursen har terrorism som nodalpunkt. Terroristerna utgör i videon förövarna och fienden. 

Problemet med terroristernas brott är inte bara att de utför våldsdåd utan också att de stör den 

sociala ordningen. ETIM och Xinjiang kopplas i diskursen till terrorism. ETIM utifrån att de 

definieras som terrorister med kopplingar till utländska terroristorganisationer. ETIM framställs 

även i diskursen som en grupp som influerar alla andra kinesiska terrorister. Xinjiang framstår 

som ett problemområden genom dess koppling till terrorister. Även internet framställs som 

problematiskt i diskursen genom att det utgör ett medium för terroristerna. Problemet med 

terroristerna framställs även som globalt. Offren I diskursen utgörs av ”vanliga” människor och 

barn. Vi finner en lösning på terrorist-problemet i diskursen och detta är inhemska och globala 

lagar och regleringar. 

 

 

2.1.8 Diskurs som utgår ifrån religion/islam 

Fascinerande nog så kommer religion och islam i sig upp väldigt lite i videon även om begrepp 

tillhörande islam så som jihad diskuteras så diskuteras inte religionen i sig. På några ställen 

nämns extremist religion men detta begrepp utvecklas inte utan kopplas bara samman med 

terrorism. Trots detta så finner jag två diskurser i videon som både utgår ifrån religion som 

nodalpunkt men tyvärr ges dessa diskurser väldigt lite utrymme. Den första som talar om 

religion och om islam specifikt är Abudurekepu Tumuniyazi som anges vara mullha med 

kopplingar till Xinjiang Institute of Islamic Theology. Hans intervju har jag nämnt tidigare 

utifrån vad han sa om terrorism men i intervjun, som börjar 2:44, beskriver han också islam och 

då som en religion som förespråkar enighet och fred och han nämner att alla muslimer ber för 
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just harmoni och stabilitet.52 Här knyts alltså betydelsen av tecknet religion till tecknen enighet, 

stabilitet, fred och harmoni. Denna definition av religion passar bra ihop inte bara med den 

tidigare diskursen som kretsade kring terrorism där social ordning förespråkas utan denna 

definition av religion passar även bra ihop med Kinas lagstiftning kring religiös frihet där 

”normala” religiösa aktiviteter, sådana som inte stör eller utmanar samhällsordningen, 

förespråkas. Utifrån detta kallar jag denna diskurs för religion som socialt sammanhållande. 

 

Även Aikeremu Wusiman, som är en dömd terrorist, pratar kort om religion i sin intervju 10:15. 

Han berättar hur han lärt sig från internet videos att personer som känner sig förtryckta där de 

bor bör vända sig till jihad eller flytta någon annanstans där det råder religionsfrihet.53 Även 

om han inte ges utrymme att utveckla sitt resonemang mer än så och trots att han tillskriver 

internetvideos detta resonemang så anser jag att vi här finner tecken på en annan diskurs med 

religion som nodalpunkt. I denna diskurs definieras betydelsen av tecknet religion genom att 

det kopplas samman med andra tecken så som religiös frihet, förtryck och motstånd. Wusiman 

nämner jihad men tyvärr utvecklar han inte vad han specifikt menar med jihad. Inom denna 

diskurs verkar religion snarare definieras som en frigörande kraft medan religion i den motsatta 

diskursen definieras som något samhällsbevarande och harmoniserande. Det är synd att ingen 

av dessa två personer får något större utrymme att utveckla sina resonemang så att vi skulle 

kunnat få en mer utförlig bild av hur dessa diskurser är uppbyggd. Trots detta tycker jag att det 

är intressant att det åtminstone kort kommer fram en konflikterande diskurs i detta material som 

annars är väldigt åsiktstyrt.  

 

 

2.2 CCTV Special Report: China and the East Turkestan Islamic Movement 

Denna video är också upplagd som en dokumentärfilm. Klippen i videon alternerar mellan 

polisvideomaterial, rättegångsvideo, förhör och några intervjuer med religiösa experter och 

andra auktoriteter.  I denna video intervjuas inga anti-terroristexperter och vissa av intervjuerna 

är längre än vad intervjuerna är i den tidigare videon. Särskilt vissa av förhören som visas är 

längre. Denna video narrateras också av en berättarröst. Inga intervjuer är på engelska. I denna 

video dubbas de inte till engelska utan de textas. Under textningen är det blurrat som om det 
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skulle ha varit textat på något annat språk innan men om detta tyder på att videon har visats i 

Kina är svårt att säga.54 

 

I introtexten utgår denna video ifrån samma framställning av Xinjiang och EMIT som fanns i 

den förra videon. Det beskrivs hur det under det senastes året begåtts flera chockerande 

terroristhandlingar utförda av islamska extremister ifrån Xinjiang. Dessa dåd inkluderar den 

dödliga knivattacken i Kunming och bombningarna i Urumqi. Introtexten avslutas med att 

ETIM sägs vara den guidande kraften bakom dessa terroristceller.55 I den korta texten kopplas 

Xinjiang återigen ihop med terrorister och extremister och ETIM framställs som en grupp som 

påverkar alla andra terroristgrupper i Kina. Vad som är intressant är att ETIM bara nämns vid 

ett tillfälle i videon vilket gör att titeln på videon och introtexten blir särskilt intressant56. 

Förutsätter producenterna att vi har sett den tidigare videon innan och redan har en klar bild av 

ETIM eller har fokuset skiftat från ETIM till något annat? Om det sista är fallet är det underligt 

att ETIM nämns i titeln och introtexten. 

 

Om den andra videon är begränsad i hur många diskurser som får ta plats genom hur styrd 

videon är så är denna video ännu mer styrd. Detta leder till att videon blir väldigt upprepande 

men det leder även till att det känns om än mer tydligt vilka tecken som är viktiga i videon. I 

videon finner jag bara en diskurs och den verkar vara lite annorlunda uppbyggd än den främst 

förekommande diskursen i den förra videon, även om jag finner vissa kopplingar mellan dessa. 

 

2.2.1 Diskurs med fokus på illegala emigranter 

Illegala och emigranter är två tecken som nämns många gånger i videon och dessa två tecken 

är starkt sammankopplade i videon då de oftast nämns tillsammans. Jag ser dessa två tecken i 

kombination som en nodalpunkten i den diskurs jag funnit i videon. Tecknen tillsammans är en 

flytande signifikant som ett av syftena med videon verkar vara att låsa en viss betydelse vid. 

Vilken betydelse försöker då diskursen låsa denna nodalpunkt vid genom att kombinera den 

med andra tecken i diskursen? 

 

Illegala emigranter kopplas vid många tillfällen i videon ihop med jihad/heligt krig och 

paradiset. Oftast är då dessa tecken kombinerade med varandra.  Ett tidigt exempel på detta är 
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i videons början när vi genom videomaterial och berättarrösten får information om flera fall när 

människor försökt emigrera från Kina för att delta i heligt krig. Det första exemplet som 

berättarrösten tar upp är en grupp illegala emigranter som försökt korsa den kinesiska gränsen 

för att ta sig till ett främmande land för att delta i ett så kallat heligt krig. Deras motivation var 

att de blivit lovade inträde till paradiset. Berättarrösten går vidare och tar upp ett tillfälle i april 

2014 när en grupp illegala emigranter tillfångatogs av vietnamesisk polis. De tillfångatagna 

började då skjuta mot polisen vilket ska ha lett till en kamp där sex kinesiska män dog, två blev 

allvarligt skadade och två vietnamesiska poliser dog. Efter detta tar berättarrösten upp ännu ett 

tillfälle då polisen omringat illegala emigranter. Vi detta tillfälle valde två att begå självmord 

genom att hoppa från en byggnad samtidigt som de ropade jihadi slogans. Dessa män är ifrån 

Xinjiang. Den sista gruppen som vi får information om under detta segment är en grupp män 

som försökt emigrera illegalt från Kina för att delta i heligt krig som sedan gripits av 

vietnamesisk polis. Vid gripandet bestämmer sig männen för att direkt starta ett oförberett heligt 

krig.57  

 

Nodalpunkten illegala emigranter kopplas här samman med tecknen jihad/heligt krig och 

paradiset. Heligt krig och jihad verkar användas på samma vis fast jihad används om mer 

specifika saker som här då de exempelvis kallar det för jihadi slogans. Dessa tecken kopplas till 

illegala emigranter genom att de beskrivs som syftet med emigrationen. Illegala emigranter 

kopplas också samman med tecknen oförberett heligt krig som blir resultatet om de illegala 

emigranterna inte lyckas lämna Kina. Det finns flertal tillfällen i videon då kopplingen mellan 

illegala emigranter och heligt krig tas upp. Ett exempel är vid 2:34 då berättarrösten informerar 

om att det under 2014 var flera människor som försökte lämna Kina illegalt. Ofta för att delta i 

heligt krig och vissa av dem som stoppades begick oförberedda terrordåd. Efter detta får vi ett 

till exempel på en grupp från Xinjiang som försökt lämna Kina illegalt och som stoppats av 

polisen nära gränsen. Vid detta tillfälle ska en av männen attackerat polisen med kniv.58  

 

Berättarrösten informerar 4:08 om att Criminal Investigation Bureau och Chinese Ministry of 

Public Security informerat om att polisen från januari till november 2014 har avslöjat mer än 

240 fall som involverar människor som lämnar Kina illegalt för att delta i heligt krig. 

Snakeheads (detta verkar vara ett kinesiskt ord för smugglare), både kinesiska och utländska 

tar betalt för att hjälpa dessa människor att lämna Kina. Den vanligaste vägen är från Xinjiang 
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till Vietnamn, Thailand eller Malaysia och vidare till Turkiet. 5:29 intervjuas Gao Zhaoyi, 

tyvärr är texten otydlig så det är svårt att utläsa vad han har för position. Av vad jag kan utläsa 

verkar han ha någon typ av auktoritetsposition i Xinjiang, kanske inom polisen eller liknande. 

Han säger att vissa människor influeras av illegalt terroristmaterial och blir övertalade till att 

delta i det så kallade heliga kriget. Om dessa människor inte kan ta sig ut ur Kina så uppmuntras 

de att föra heligt krig där de är. Han anser att detta är ett allvarligt hot mot lag och ordning och 

mot Kinas nationella säkerhet.59 I Zhaoyi´s uttalande finns även en koppling till Terrorist-

diskursen i den tidigare videon inom vilken tecknen lag och social ordning förekommer.  

 

Ett exempel på när människor inte lyckats lämna och istället startade heligt krig i Kina ges 6:24 

när berättarrösten talar om en om en attack som skett i mars 2014 då en grupp människor som 

inte lyckats lämna Kina istället attackerade en tågstation. De dödade 31 oskyldiga människor 

och skadade 141. Vi får även se videomaterial från domstolen när dessa personer förhörs/gör 

uttalande där de bekräftar att de valde att starta jihad lokalt när de inte kunde lämna Kina. De 

visar ett uttalande från en kvinna som deltog i attacken där hon säger att hennes man frågade 

om hon ville delta i heligt krig och att hon svarat ja för att hon ville bli martyr och få inträde till 

paradiset. Efter detta tar berättarrösten vid och säger att denna idé om att bli martyr i heligt krig 

leder till inträde till paradiset ofta används av terroristorganisationer för att hetsa till 

terroristbrott och för att sprida terroristideologi. De som lurats av denna ideologi är övertygade 

om att deltagande i heligt krig är den enda vägen till paradiset och det är för att det lurats av 

detta löfte som de väljer att lämnar Kina.60 Illegala emigranter kopplas återigen ihop med heligt 

krig både utifrån att det är motivationen till att lämna Kina men även utifrån att de ska utföra 

heligt krig i Kina om de inte kan lämna Kina. Här sker också en viss koppling till den tidigare 

diskursen när hotet mot lag och ordning tas upp men detta är inte något som får stor plats i 

resten av videon. Här och i andra delar av videon kopplas illegala emigranter ihop med 

människosmugglare och terroristmaterial. Jag kommer att komma in på denna koppling mer 

specifikt längre fram. Illegala emigranter kopplas även samman med tecken som övertalade, 

lovade och influerade vilket antyder att det inte är helt deras eget fel att de valt att emigrera. 

Även terroristmaterial så som videos kopplas till illegala emigranter genom att detta material 

beskrivs som det som lurade, förförde eller övertalade dem.  
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Kopplingen mellan illegala emigranter, heligt krig och paradiset är något som verkar vara 

viktigt i videon för den återkommer gång på gång. 8:37 visas förhör med Eri Tohtichum. Tyvärr 

är texten även här otydligt men av vad som går att utläsa verkar han vara dömd för eller 

misstänkt för en terroristattack. I förhöret får han av förhörspersonen, som vi inte ser, frågan 

om varför han dödade alla dessa oskyldiga människor. Han svarar med att han gjorde det för 

sig själv, för sin religion och för jihad. Att han dödade dem i det heliga kriget så att han skulle 

bli transporterad till paradiset. Efter detta tar berättarrösten vid och informerar om att när 

personerna blivit förförda till heligt krig kommer inget att stoppa dem från att utföra 

terroristattacker eftersom de ser sin egen och andras död som tillträde till paradiset. Efter detta 

får vi se ännu en polisvideo, denna från femte november 2014. I detta klipp får vi se polisen vid 

gripandet av en grupp människor som försökt lämna Kina illegalt. Berättarrösten informerar 

om att de hade knivar och vägrade att ge upp och att polisen försökte övertala dem att ge upp i 

över 30 minuter. Även efter att polisen skjutit varningsskott vägrade gruppen att ge upp och de 

skrek jihad slogans. Till slut sköts fyra till döds och en greps. Sedan får vi se förhör med Nurtur 

Ahmetnur som var mannen som greps vid detta tillfälle. Han säger att de inte gav upp för att de 

tyckte att det var värt det för att bli martyrer61.  

 

21:06 säger berättarrösten att deras dröm om att få komma till paradiset aldrig skulle bli sann 

för den var baserad på en lögn. Detta har deras försök att lämna Kina lärt dem. 21:31 visas 

förhör med Memetdursan Mizalimet som benämns som medlem i en terroristorganisation. Han 

berättar att någon sa till honom att migration och heligt krig var det enda sättet att komma till 

paradiset efter döden och att han trodde på detta men att han nu inre att det var fel val att delta 

i migrationen och heligt krig. Det var som att hoppa in i en eld.62 Sammanfattat ger diskursen 

en bild av illegala emigranter som offer, de har blivit lurade, förförda och uppmuntrade av det 

som är de ”riktiga” förövarna i diskursen; terroristorganisationer. 

 

Clarkes beskriver hur regionala auktoriteter i Xinjiang hävdar att incidenter under 2013 är 

orsakade av gäng med extremister och terrorister som var inställda på jihad och med länkar till 

fientliga externa styrkor. För att visa på denna länk till externa styrkor har auktoriteter påstått 

att upp till 100 uigurer har rest till Syrien för att slipa sina terrorist färdigheter.63 Den bild dessa 

auktoriteter vill förmedla av terrorister och emigranter stämmer väl med den bild vi får i 
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diskursen. Clarke beskriver hur staten efter flera incidenter under 2014 bland annat reagerat 

med förnyade ansträngningar för att visa på kopplingen mellan uigur ”terrorism” och fientliga 

externa styrkor/krafter.64 Just fokus på tecknen utländska terroristorganisationer och dessas roll 

i diskursen kommer jag som tidigare sagt att komma in på mer specifikt längre fram. 

 

2.2.2 Okunskap 

14:10 börjar berättarrösten med att säga att islam haft en lång historia i Xinjiang. Men att 

utländska terroristorganisationer med baktanke utnyttjar människors tro med syftet att få dem 

att lämna Kina olagligt så att de kan gå med i det heliga kriget och få tillträde till paradiset. 

Vissa muslimer har blivit förförda genom att deras okunskap om sin religion utnyttjas. För att 

bekräfta detta visas ett klipp ifrån förhör med Nurtun Ahmetnur där han säger att han läst 

Koranen men inte förstår den. 14:40 säger berättarrösten att utländska terroristorganisationer 

använder religion som en förklädnad, mixtrar med läran och utnyttjar människors bristande 

förståelse om deras religion för att sprida lögnen om att deltagande i ett heligt krig leder till 

paradiset. Resultatet är att vissa människor har försökt lämna Kina illegalt.65 

 

2.2.3 Andra offer som förekommer i diskursen 

Illegala emigranter är inte de enda offren i diskursen även om alla andra som framställs som 

offer i diskursen har någon typ av koppling till illegala emigranter. Ett exempel på andra offer 

som jag nämnt tidigare är oskyldiga människor som kopplas samman med illegala emigranter 

som offer för deras terroristhandlingar. Ett annat exempel på offer i diskursen får vi 19:14 när 

Gao Zhaoyi intervjuas. Han säger att de var hetsade och förförda av löftet att de skulle ha ett 

bra liv med en lycklig familj när de tog sig ut ur Kina. Men efter att deras familjer förenats med 

dem utomlands har majoriteten funnit sig själva övergivna utan någon möjlighet till inkomst. 

De var inte skyddade. Han fortsätter med att säga att unga personer ibland bara var eftertraktade 

som mat till kanonerna i det heliga kriget. Äldre, svaga och kvinnor som reste utomlands kunde 

bli övergivna. 19:48 tar berättarrösten vid och säger att utifrån drömmen om att bli religiösa 

martyrer så begav de sig på en väg mot paradiset och bortsåg ifrån sin egen natur som människor 

och från sin kärlek till sina familjer. Men de insåg att de inte bara förstörde sina egna liva utan 

även sina familjers lycka. Barn blev separerade ifrån sina föräldrar i försök att lämna Kina 

illegalt. Vissa övertalades till och med av snakeheads att överge sina barn. Det berättas om en 
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kvinna som lämnade kvar sin son för att det inte fanns någon plats på bussen och enligt 

berättarrösten vet kvinnan fortfarande inte vad som hänt med pojken. Efter detta får vi se förhör 

med först en kvinna, vars namn inte går att utläsa, som säger att hon hoppas att andra inte ger 

upp sina barn så som hon gjort och att de borde ta hand om sina barn. Efter detta förhör visas 

förhör med en man vars namn också är svårt att utläsa och det enda som jag säkert kan se är att 

hans förnamn är Abliz. Han säger att det fortfarande gör ont och att han inte borde ha gjort det. 

Han förtydligar inte vad det är han har gjort men utifrån sammanhanget antar jag att det har att 

göra med att han övergivit sitt barn. Intressant är att han pratar länge under det klipp som visas 

men textningen som vi får se är väldigt kort. 21:47 får vi se förhör med Memet Amt. Han 

ifrågasätter vad det innebär för en föräldrar, fru och barn om man bli dödad när man deltar i 

migrationen och heligt krig för att få komma till paradiset. Han säger att han var självisk och 

aldrig tänkte på sina föräldrar, sin fru och sina barn.66 

 

De illegala emigranterna är inte de enda offren i diskursen utan även deras familjer som består 

av gamla, kvinnor och barn. På ett sätt förstärker detta nästan de illegala emigranternas offerroll 

då de måste leva med vad de utsatt sina familjer för. 

 

Jämfört med den tidigare videon och den diskurs som utgick ifrån terrorism är det i den här 

videon mindre fokus på oskyldiga, vanliga människor. Kanske beror detta på att de illegala 

emigranterna och deras familjer tagit denna roll i den senare videons diskurs.  

 

2.2.4 Terroristorganisationer 

16:01 får vi se delar av en predikan med Mullah Jarulla Qurbam. Tyvärr är texten otydlig med 

det går att utläsa att han är ifrån Xinjiang. Detta klipp visas i samband med att paradiset tidigare 

diskuterats i videon. Qurbam säger att enligt Koranen kommer alla dåliga dåd tillbaka till den 

som utfört dem. Allah kommer att vara arg på terroristerna och de kommer inte att få komma 

in i paradiset. De kommer att utså evigt straff i eld.67  

 

22:48 informerar berättarrösten om att den kinesiska polisen har genomför flera kampanjer för 

att hantera att människor lämnar Kina för att delta i heligt krig. De har tagit snakeheads, 

blockerat migrationskanaler och undersökt de som drar i trådarna bakom scenen. Polisen i en 

del av Xinjiang har upptäckt 262 fall där människor hjälpt andra människor att lämna Kina. De 
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har gripit 352 personer misstänkta för att ha hjälpt andra och 852 personer för att de försökt 

lämna Kina illegalt. The Ministry of Public Security har genom Interpol utfärdat red notices för 

arrestering av personer i andra länder som misstänks organisera migrationen. Samtidigt så har 

den kinesiska polisen i samarbete med styrkor i sydöstra Asien gripit flera andra misstänkta. 

Enligt berättarrösten pekar allt bevis emot att det är en lögn, att deltagandet i ett heligt krig leder 

till paradiset, och till organisationerna som sprider denna lögn som är skyldiga till att uppmuntra 

våldsamma terroristbrott.68 

 

På detta sätt målas terroristorganisationer upp som förövarna i diskursen och de kopplas 

samman med andra tecken så som människosmuggling och lögn. Det poängteras att terrorister 

kommer att hamna i helvetet. 

 

2.2.5 Utlänningar 

Som jag tidigare skrivit informerades det i videon om att kinesiska och utländska snakeheads 

tar betalt för att hjälpa människor att illegalt lämna Kina. 4:44 intervjuas Gau Zhaoyi. Tyvärr 

är texten otydlig men han verkar inneha någon typ av auktoritets position i Xinjiang. Han 

beskriver det som att det är organiserat, genomfört och lett av utlänningar. De uppmuntrar 

kinesiska människor som vill lämna landet att ge sina sparade pengar till organisationer som 

lovar att hjälpa dem. Berättarrösten tar sedan vid och berättar att polisen har identifierat lederna 

av dessa kriminella aktiviteter som terroristorganisationer så som ETIM. Många misstänkta har 

haft audio- och videoterroristmaterial vilket har kommit ifrån andra länder än Kina och 

förespråkar extrema religiösa idéer som att martyrdom i heligt krig leder till inträde i paradiset. 

Detta material demonstrerar även hur medlemmar i utländska terroristorganisationer producerar 

sprängmedel och utför attacker. 6 minuter in i klippet tar berättarrösten upp att polisen upptäckt 

att i de fall de undersökt har de inblandade lyssnat eller sett på material som förespråkar heligt 

krig.69  

 

I denna video kopplas terroristorganisationer samman med tecknet utländska och grunden till 

terroristhotet läggs främst utanför Kina. 
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2.2.6 Terroristmaterial 

10:28 kommenterar berättarrösten en tidigare visad polisvideo med frågan hur videor kan driva 

människor till sådant vansinne. Samtidigt så visas en terroristvideo som polisen beslagtagit. 

Berättarrösten fortsätter med att säga att audio- och vide material som polisen fått tag på ifrån 

människor som varit involverade i dessa våldsamma terrorhandlingar har varit producerade och 

uppladdade av utländska terroristorganisationer. Efter detta visas en video som berättarrösten 

säger är uppladdad på en internationell hemsida av ETIM. Enligt berättarrösten förespråkar 

videon en extremistisk religiös ideologi och uppmanar till heligt krig. Berättarrösten säger att 

även fast sådana terrorvideos har en religiös förklädnad så är det som förespråkas i videon i 

motsats till islams lära inom vilken goda dåd förespråkas och ondska undviks. Dessa videor 

sprider lögnen om att martyrdom leder till paradiset. Vissa muslimer luras enligt berättarrösten 

av denna noggrant konstruerade religiösa fälla till att tro på att det de ser kommer ifrån 

Koranen.70 Här kopplas terroristorganisationer ihop med det audio och videomaterial som 

influerat de illegala emigranterna. De kopplas även ihop med tecknet utländska vilket de sedan 

görs under flera tillfällen i videon. Detta är också ett av de två tillfällena i videon som vi stöter 

på ETIM som här kopplas ihop med de utländska terroristorganisationerna och med 

terroristmaterial i form av en video. TerrorIstvideorna, och i förlängningen 

terroristorganisationerna eftersom det är dem som producerat videorna, kopplas samman med 

tecken så som religiös förklädnad, motsats till islam, lögner, religiös fälla, extremistisk religion, 

martyrdom och paradiset. Här finner vi en bild av terroristorganisationer som är förenlig med 

den betydelse som kopplas till terrorister i den andra videons diskurs. Detta innebär att 

terrororganisationer är förövarna i och med att de influerar andra genom spridandet av 

terroristmaterial. Det finns flera exempel på i texten när terroristmaterial så som videos 

diskuteras. 11:28 får vi se förhör med Eri Tohtichum där han säger att han fick idén om att delta 

i heligt krig ifrån multimedamaterial. Efter detta visas förhör med Memet Amt där han säger att 

han fått idén om att delta i heligt krig efter att han sett på en video i 10 minuter.71  

 

Här finner vi en koppling till den tidigare videon där det fanns en diskurs som utgick ifrån 

religion som nodalpunkt där terrorism inte ansågs vara religion. I den senare videon framställs 

det budskap som terroristerna sprider inte vara förenligt med islam. Terroristerna framstår 

snarare som att de tar religion och medvetet förvränger det till något annat för att kunna lura 

människor. Om terrorism innefattar någon typ av religion är det en extremistisk religion.  
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2.2.7 Hijra/Migration 

Ett annat tecken som nämns ofta i videon är migration eller hijra. Det verkar också finnas en 

ansats i videon att knyta andra tecken till detta begrepp för att definiera vad det är och vad det 

inte är. 12:09 hittar vi ett exempel när berättarrösten säger att audio- och videomaterial ändrar 

på islams lära för att dölja den ondskefulla intentionen som är att uppmuntra till våldsamt 

terrorbrott. Terroristorganisationerna tar det muslimska konceptet hijra/migration och gör om 

det till en slogan som de använder för att uppmana människor att lämna sina länder och delta i 

heligt krig. Vid 12:28 visas ett klipp ifrån förhör med Memetdursan Mizahmet som anges vara 

medlem i en terroristgrupp som utfört ett dåd i Moyu, Hotan. Han säger att han blev tillsagd av 

en person att om han migrerade skulle han komma till en av de säkraste platserna i världen, som 

Afghanistan. Att denna andra person ville att Mizahmet skulle migrera till Afghanistan för att 

kämpa tillsammans med talibanerna i det heliga kriget. 12:53 visas förhör med Memet Amt där 

han berättar att han trodde att migration betydde att han skulle där han bodde för att delta i ett 

heligt krig. Att de som migrerade men inte deltog i i det heliga kriget var heretiker. Det var 

meningen att de skulle kämpa tillsammans med andra i det heliga kriget.72 I denna del av videon 

kopplas migration samman med tecknet heligt krig.  

 

13:19 säger berättarrösten att muslimska lärda och religiösa ledare har påpekat att påståendet 

om migration i terrorist audio- och videomaterial är en förvrängning och en exploatering av 

islam. Att så som begreppet migration eller hijra beskrivs i Koranen relaterar till när 

Muhammed migrerade från Mecca till Medina och att profeten har instruerat alla muslimer att 

de inte ska göra en sådan migration igen. Detta synsätt bekräftas 13:50 i en intervju med Mullah 

Abdurekep som anges vara rektor för Xinjiang Islamic Scripture Collage. Han berättar att när 

Muhammed återvände till Mecca sa han att migrationen var över och att det inte skulle ske 

någon mer hijra.73 Migration kopplas här samman med tecknen terroristorganisationer och 

terroristmaterial genom att det sägs att dessa sprider en förvrängd och falsk bild av migration.  

 

2.2.8 Paradiset 

Kopplingen mellan tecknen illegal migration och paradiset har nämnts många gånger men låt 

oss se på vilken betydelse diskursen försöker låsa paradiset vid genom att koppla detta tecken 

till andra tecken. 15:02 får vi se ett klipp med förhör med Eri Tohtichum där han pratar om 
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paradiset. Han säger att paradiset inte går att beskriva. Att när du är där är du odödlig, du kan 

få vad du vill inkluderat god mat och vackra, kvinnliga oskulder. 15:23 visas förhör Memetari 

Metniaz där han beskriver paradiset som en plats där du får frukt som du aldrig sett eller hört 

talas och allt du vill ha. Du måste inte heller jobba hårt. Enligt honom finns det inga ord för att 

beskriva paradiset. 15:47 tar berättarrösten vid och säger att enligt muslimska ledare är lögnen 

att deltagandet i ett heligt krig leder till paradiset en förolämpning gentemot islams lära. Mord 

kommer aldrig att leda till paradiset74. Paradiset kopplas samman med tecken som obeskrivligt, 

god mat, vackra oskulder och en plats där du kan få vad du vill och inte behöver jobba.  

 

En annan beskrivning av paradiset får vi i slutet av det förhör med Memet Amt som börjar 

21:47, som jag nämnde tidigare när jag diskuterade andra offer. Här säger han att paradiset 

borde innebära att alla människor tar hand om varandra och att alla människor oavsett etnicitet 

och varifrån de kommer är en familj. Att de borde leva i harmoni och njuta av social stabilitet 

och personlig sinnesfrid. Han anser att leva i fred är som att leva i paradiset.75 Utifrån hur 

paradiset beskrivs här finner vi en koppling till den ena diskursen om religion som gick att finna 

i den andra videon där religion kopplas till social stabilitet.  

 

Inte heller att förglömma är kopplingen mellan paradiset och martyrskap som jag har diskuterat 

i den tidigare delen av analysen. Denna koppling går ut på att martyrskap är vägen till paradiset 

men viktigt att påpeka är att det inom diskursen poängteras att detta är en lögn. 

 

2.2.9 Det heliga krigets verklighet 

Heligt krig är ett tecken som ofta nämns i videon och då oftast i kombination med paradiset och 

illegala emigranter eller migration. Däremot går videon inte in mer specifikt vad som menas 

med heligt krig förutom att det främst innefattar att resa till andra länder som Afghanistan eller 

om detta inte lyckas utföra terroristattacker i Kina. 16:31 tar berättarrösten återigen upp att 

människor valt att lämna Kina illegalt för att bli religiösa martyrer och på så vis få komma till 

paradiset. Berättarrösten frågar sedan vad som hände med dem som lyckats lämna Kina. Nu får 

vi berättat för oss om Memetari Ason´s bakgrund. Han är 32 år och hade ett jobb med hyfsad 

inkomst och ett lyckligt familjeliv. Tidigt 2012 lyssnade han på cd-skivor producerade av 

utländska terroristorganisationer som kallade till heligt krig. Efter denna inledning får vi 16:56 

se klipp ifrån förhör med Ason. Han benämns i texten som en föredetta al-Qaeda medlem. Han 
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berättar att det var efter att han lyssnat på dessa cd-skivor som han blev övertygad om att alla 

muslimer som fysiskt kan är skyldiga att ta sig till Afghanistan för att rädda dess muslimska 

styre. Efter detta informerar berättarrösten om att Ason under tidiga 2013 lämnade Kina för 

Pakistan genom att använda förfalskade dokument. I Pakistan kontaktade han al-Qaeda och fick 

terroristträning. Det var då han insåg att han inte skulle komma till paradiset genom att ta del i 

det så kallade heliga kriget. 17:24 får vi återigen se förhör med Ason. Han beskriver då hur han 

trodde att förhållandena skulle vara bra men blev överraskad av hur dåligt det var. Enligt honom 

fanns det inte tillräckligt med dricksvatten och han fick bara pannkakor att äta i två månader. 

Det var kackerlackor i hans rum och taket läckte när det regnade. Utomhusaktiviteter var inte 

tillåtna. De fick inte ens gå ut på gårdsplanen. 17:56 tar berättarrösten vid och säger att Ason 

aldrig anat att det han blivit tillsagd att göra utomlands inte hade något att göra med hans 

religiösa skyldigheter som muslim. Att han blivit tillsagd at döda andra människor. Eftersom 

han inte kunde tolerera terroristträningen övervägde han att begå självmord. Berättarrösten 

säger att det långa ärret på hans hals är resultatet av ett misslyckat självmordsförsök samtidigt 

som vi får se ett videoklipp som visar ett ärr på en nacke som verkar vara Ason´s nacke.76  

 

18:23 vår vi se ett klipp med förhör med Ason. Nu berättar han ett de predikningar han hört om 

Koranen utomlands inte alls stämde överens med vad som fanns på cd-skivorna i Kina. Han 

säger att han verkligen ångrar att han valde fel väg. Att han var rädd för att bli arresterad om 

han återvände till Kina och att han saknade sin familj. Att förhållandena var så hårda att han 

bara ville delta i kriget i Syrien för att bli dödad. 18:51 säger berättarrösten att det var efter 

Ason gripits o Pakistan och skickats tillbaka till Kina som hans heliga krig mardröm var över. 

Detta segment avslutas 19:01 när förhöret med Ason visas och han säger att om han någonsin 

kommer ut ifrån fängelset skulle han vilja säga till dem som planerar att lämna Kina för att delta 

i heligt krig att de har fel.77  

 

Hela detta segment är som ett konkret exempel på diskursen. Tittaren får veta vad som händer 

om en människa låter sig luras av terroristorganisationer med löften om paradiset genom 

deltagande i heligt krig. Tittaren får även veta vad det heliga kriget innebär rent praktiskt för 

den som emigrerar. Det kopplas återigen till Afghanistan, al-Qaeda och terroristmaterial.   
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2.2.10 Sammanfattning av diskursen 

Även i denna diskurs har vi offer och förövare. Offren är främst de illegala emigranterna och 

deras familjer och förövarna är utländska terroristorganisationer. ETIM beskrivs återigen som 

förövaren men detta är inget som broderas ut i diskursen. Heligt krig, migration och paradiset 

är viktiga tecken i diskursen och beskrivs som idéer som förvrängs av terroristorganisationer 

för att lura människor att lämna Kina.  
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3. Slutsats 

I första stycket kommer jag att kommentera den framställningen av ETIM som jag funnit i 

videornas diskurser. Efter detta kommer jag att diskutera om jag funnit tecken på att myten om 

religiöst våld går att återfinna i dessa diskurser. 

 

3.1 Framställningen av ETIM 

Den sammanställda bilden vi får av ETIM är en blid av en relativt mäktig och farlig 

terroristgrupp. Denna grupp ligger inte bara bakom flera större attacker utan den influerar även 

andra människor att både utföra attacker i Kina och att illegalt emigrera från Kina för att delta 

i heligt krig. Gruppen framstår också som farlig utifrån sin koppling till utländska 

terroristorganisationer. Det är viktigt i videon att ge internationell legitimitet till denna bild av 

ETIM genom att informera att gruppen blivit terroriststämplade av FN:s säkerhetsråd. ETIM 

framstår som ett av de inhemska största hoten emot Kinas sociala ordning. 

 

Som jag visat på stämmer inte denna bild väl med den bild vi får om vi ser till den tidigare 

forskningen. Här ifrågasätts ETIM:s inflytande som terroristgrupp. Flera författare anser att den 

kinesiska staten medvetet framställer ETIM som en farlig terroristgrupp för att använda detta 

hot antingen för att ena folket, vinna diplomatiska poäng eller för att mildra kritiken gentemot 

den restriktiva politiska inställningen gentemot Xinjiang och uigurer. Clarke anser i sin artikel 

att ETIM inte ens används på detta vis av den kinesiska staten längre vilket är intressant utifrån 

det videomaterial som presenterats i denna analys där ETIM fortfarande är synnerligen 

närvarande. Det är svårt att hitta underbyggd tydlig information om ETIM vilket kan tolkas som 

att gruppen är relativt liten och maktlös eller att gruppen utifrån att den är ifrån Kina hamnat i 

skymundan i västerländsk media och journalistik för andra terroristorganisationer som riktar in 

sig emot västerländska länder. Däremot anser jag att det i den forskning jag funnit finns 

tillräckligt med argument för att iallafall ifrågasätta den bild av ETIM som diskurserna 

presenterar. I den forskningslitteratur som jag tidigare presenterat och inkluderat i analysen 

finns på flera olika ställen argument för att den kinesiska staten medvetet överdriver ETIM:s 

betydelse. Det är svårt utifrån de bevis som jag har funnit att argumentera för om ETIM utfört 

vissa dåd eller inte däremot anser jag att det klart går att misstänka de påståenden som ges om 

ETIM i diskurserna och utifrån detta anser jag att det är motiverat att ifrågasätta med vilket 

syfte detta har gjorts. Jag misstänker även att ETIM kan vara vald som syndabock av den 

kinesiska staten just för att de heter East Turkestan Islamic movement, på det viset kan de lyckas 
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lägga grunden för associationer till terrorism med allt som kallas för East Turkestan även då de 

delar av uigur separatiströrelsens som har en uttalad sekulär och pacifistisk inställning. 

 

3.2 Kopplingar till myten om religiöst våld  

I den första videon, ”Online terrorism: ’East Turkestan Islamic Movement’ terror audio and 

video”, fanns två diskurser som båda utgick ifrån religion som nodalpunkt. Diskurserna försökte 

låsa två motsatta definitioner vid nodalpunkten religion. I den ena framstod religion som en 

samhälles enande kraft medan religion i den andra diskursen kopplades till motstånd. Här anser 

jag att vi finner spår av den västerländska religionsdefinition som Cavanaugh kopplar samman 

med myten om religiöst våld. I den första diskursen som utgår ifrån religion som socialt enande 

får vi en bild av vilken plats religion bör ha i en sekulär nationsstat som passar bra ihop med 

myten om religiöst våld där religion bara bör finnas som en kontrollerad del av samhället. I 

denna diskurs framställs islams mål som enighet och samhällsbevarande. Som jag skrev tidigare 

passar detta även bra ihop med den kinesiska lagstiftningen kring religionsfrihet där endast 

”normala” religioner som inte utmanar samhällsordningen är tillåtna. Denna lagstiftning känns 

i sin tur som hämtad från myten om religiöst våld där begränsning av religionens anspråk på 

offentlig makt ses en grundläggande funktion av den sekulära nationsstaten. I första videon 

finns även en diskurs som främjar en annan bild av religion där religion kan tolkas som en 

samhällsförändrande kraft. Däremot kanske det är talande att denna bild i videon tillskrivs en 

person som benämns som terrorist. Just religionens tendens att splittra människor och utifrån 

detta utgöra ett hot emot den sekulära staten är en del av förklaringen till religionens 

våldsbenägenhet i myten.  

 

Utöver dessa två diskurser diskuteras inte religion i sig särskilt mycket i videorna. På några 

ställen kopplas terrorism samman med en extremistisk form av religion men oftare framställs 

terrorism som att det inte är religion. I de diskurser vi finner i den första videon beskrivs 

terrorism som att det inte är ett religiöst fenomen och särskilt i den andra videon framställs 

terroristorganisationer som att de medvetet förvränger islam för att kunna använda religiösa 

argument för att locka och influera andra människor. Är detta ett tecken på att den västerländska 

religionsdefinitioner och den tillhörande myten om religiöst våld inte i någon högre grad 

påverkar den kinesiska statens framställning av religiösa minoriteter? Att terrorism inte kopplas 

till religion och att religion knappt nämns och när det väl nämns framställs som 

samhällssamanhållande kan ses som argument för detta. Det skulle också gå att argumentera 

för motsatsen. Att uppdelningen i statligt kontrollerad religion och religion som utmanar den 
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kinesiska samhällsordningen är så extrem att det bara är den kontrollerade religionen som ses 

som religion och den utmanande religionen ses som något annat. I så fall har det resonemang 

som tidigare kopplades till myten om religionen våldsbenägenhet istället kopplats till terrorism 

vilket vi ser i videorna. Terrorism och terroristorganisationer framställs i videorna som ett hot 

emot samhällsordningen genom att de sprider propaganda som är irrationella, splittrande och 

absolutistisk. Något som religion anklagas för i myten. Terrorism används också i videorna för 

att marginalisera ETIM och i förlängningen de grupper som kan kopplas till denna grupp. Det 

går till och med att dra det så långt som att säga att ett helt område, Xinjiang, marginaliserad då 

detta område i videorna enbart kopplas till terrorism. Detta kan tolkas som ett försök att i 

förlängningen marginalisera alla uigur-separatistgruppen och alla protester från uigurer 

gentemot den kinesiska staten. På detta sätt kan den kinesiska staten genom den bild som 

diskurserna framhäver rikta fokus bort ifrån etniska och politiska frågor. I intervjun med 

studenten, Maolan Maimaiti, säger han till och med att terrorism inte är en religiös eller etnisk 

fråga. Detta går att koppla till det som Cavanaugh beskriver som ett med problem med myten; 

att religion hamnar i fokus som orsaken till en konflikt så att andra aspekter av konflikten som 

exempelvis tidigare agerande ignoreras. Fast i detta fall är det främst terrorism som hamnar i 

fokus. Sedan kan man ifrågasätta hur framtiden i Kina ser ut, ifall all religion som inte passar 

in i samhället kommer att klassas som terrorism och att terrorism då kommer att ta religionens 

plats i myten som våldsbenägen p.g.a. att den är irrationell, absolutistisk och splittrande. Detta 

skulle då kunna ses som en ny fas i den kinesiska statens religionspolitik där ett namn har getts 

till allt som inte klassas som ”normal” religion; terrorism. 

 

I videorna märks även en tendens att motivera statens eget våld gentemot terrorister som 

nödvändigt och något som inte ifrågasätts. Även lagar och regleringar framställs som ett 

nödvändigt ont som måste övervägas för att kontrollera de negativa krafterna. I den första 

videons diskurs om terrorism finns ett ganska uppenbart syfte att förespråka regleringar av 

internet men att det påstås att detta ska göras med hänsyn till yttrandefrihet och endast för att 

göra internet till en säker plats för alla. Cavanaugh argumenterar för att nationalstaten använder 

myten om religiöst våld för att motivera statens våldsmonopol och för att statens eget 

våldsutövande utifrån myten kan beskrivas som ett nödvändigt ont. Kan myten på samma sätt 

påverka hur lagstiftning motiveras? Cavanaugh beskriver till viss del hur myten används i 

rättssystemet men utgår då ifrån rättegångar i USA som främst involverar mindre grupper. 

Kanske är det motiverat att utveckla detta för att se på hur myten kan användas för att motivera 

lagstiftning som påverkar oss alla, även personer som inte tillhör religiösa grupper. Just 
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terrorism skulle kunna användas i stora delar av världen av stater för att motivera lagar som 

påverkar exempelvis yttrandefrihet på internet. Cavanaugh fokuserar främst på minoriteter och 

på Västs förhållande med delar av den muslimska världen men jag anser att det skulle vara 

motiverat och intressant att undersökas hur myten kan påverka även majoriteter och icke-

religiösa människors vardag. 

 

Utifrån diskurserna i Youtube videorna anser jag att det finns tecken på att den kinesiska staten 

använder sig av myten om religiöst våld som en strategi utifrån flera syften. För det första för 

att marginalisera en religiös, oppositionell minoritetsgrupp, ETIM. För det andra för att vinkla 

konflikten i Xinjiang så att terrorism framstår som den främsta orsaken till denna. Slutligen för 

att motivera lagstiftning utifrån terroristhotet. Däremot verkar den negativa, våldsbenägna sidan 

av religion i Kina främst definieras som terrorism. Jag anser att det vore intressant att utifrån 

fler källor undersöka hur den kinesiska staten använder sig av myten både nationellt och 

internationellt för att motivera exempelvis lagstiftning.  
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