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Beste Tibet-vrienden,
Met veel genoegen presenteer ik u de speciale jubileumuitgave van het Tibet Journaal. Vijftien jaar terug  
begon ik met een handjevol mensen de Europese afdeling van ICT. Dit lijkt lang geleden, maar voor mij 
voelt het soms als de dag van gisteren. Hoewel niet gepland, is het bijzonder dat deze viering in mei samen
valt met het bezoek van de Dalai Lama aan ons land. 

ICT is inmiddels een succesvolle mensenrechtenorganisatie die door de internationale gemeenschap,  
regeringen, de EU en de VN als betrouwbare en gelijkwaardige gesprekspartner wordt gezien. De dagelijkse 
realiteit in Tibet bewijst dat ons werk meer dan ooit nodig is.

Terwijl ik dit schrijf, zijn de voorbereidingen voor het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan 
Nederland in volle gang. Onze regering ontvangt hem met alle egards, maar gelukkig blijft binnen de  
Nederlandse politiek Tibet hoog op de agenda staan. Zo zal de Tweede Kamer de Dalai Lama ontvangen. 
Ook buiten de politiek vindt het werk van ICT veel erkenning, zoals bleek uit de toekenning van de presti
gieuze Geuzenpenning aan ICT in 2005.

Het is uniek dat wij nauw samenwerken met de democratisch gekozen  
Tibetaanse regering in ballingschap. Dat maakt het werk van ICT  
legitiem en het zorgt ervoor dat wij van dichtbij zicht hebben op de 
aspiraties van de Tibetanen. 

Ondanks onze inzet is de situatie in Tibet in de afgelopen periode ver
slechterd. Als machtigste partij in het conflict ligt de verantwoordelijk
heid voor het vinden van een constructieve oplossing bij de Chinese 
regering. Helaas kiezen de Chinese leiders hun toevlucht juist tot 
massale onderdrukking en militarisering van Tibet. Ook sluiten ze het 
Tibetaanse volk hermetisch af van de buitenwereld. Dat zijn misdaden 
tegen de menselijkheid.

Het is een voorrecht dat ik onze organisatie al die jaren mocht leiden en ik heb daarbij veel inspirerende 
mensen ontmoet. Ondanks de immense onderdrukking vertonen de Tibetanen veerkrachtig verzet. Dat is 
voor iedereen die hen een warm hart toedraagt, een bron van inspiratie. ICT heeft veel voor de Tibetanen 
bereikt. Dat was alleen mogelijk door de steun van onze trouwe donateurs, die zich belangeloos en onver
zettelijk inzetten voor Tibet. 

Graag wil ik samen met u, en al die andere mensen die Tibet steunen, mij blijven inspannen voor gerechtig
heid en waardigheid voor het Tibetaanse volk. Ik hoop dat u ICT ook in de komende jaren bijstaat. 

Alvast heel hartelijk dank.

Tsering Jampa
Directeur

De nauwe samenwerking 
met de Tibetaanse regering 
in ballingschap maakt ons 
werk legitiem en zorgt  
ervoor dat wij van dichtbij 
zicht hebben op de aspiraties 
van de Tibetanen
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Op 10 maart, de 55ste herdenking van de Volksopstand in 1959 in Tibet, lanceerde ICT een nieuw rapport. Hierin wordt  
aangetoond hoe Chinese reizigers naar Tibet de omvang van de militarisering en de repressie in Tibet via internetberichten 
onthullen en hoe de Chinese regering dat probeert te maskeren door propaganda en censuur. 

Deze toeristen bieden een onvervalste 
inkijk in het verstikkende veiligheids
apparaat dat aan Tibetanen wordt  
opgelegd. ICT verzamelde honderden 
foto’s en berichten van de Chinese 
website Sina Weibo en deze tonen 
het perspectief van Chinese bezoe
kers op de strenge controle in Tibet.  
Kernbevindingen zijn dat zij het  
bewijs leveren van de gevolgen van 
het desastreuze beleid van de Chi
nese regering. De sociale media in 
China, die in toenemende mate met 
beperkingen worden geconfronteerd, 
zijn een nuttig instrument om de  
gespannen realiteit in Tibet te  

documenteren en om inzicht te  
krijgen in de censuurvoorschriften 
van de overheid. Het gebruik van de  
sociale media toont ook de dubbele  
norm in Tibet: de regering lijkt 
Chinezen die berichten over Tibet  
op Sina Weibo plaatsen, meer speel
ruimte te bieden dan  
Tibetanen. Wanneer  
Tibetanen berichten  
over Tibet publi
ceren, dan merkt 
de staat dit aan als  
verdacht. De Chinese  
toeristen zien een 
realiteit in Tibet  

die sterk afwijkt van de verwachting  
die de officiële propaganda over Tibet  
schept. Ze ervaren controleposten,  
inspectie van identiteitsbewijzen en 
het blokkeren van mobiele telefoons  
en internet, terwijl de door de  
Chinese staat gerunde media Tibet 

juist portretteren  
als idyllisch en 
de Tibetanen als  
rustig en dank
baar.

Paramilitair op het dak in Lhasa, Tibetaans Autonome Regio, 2009

TIBET NIEUWS

Chinese bloggers onthullen syste-
matische militarisering van Tibet  

Chinese toeristen zien 
een realiteit in Tibet  
die sterk afwijkt van de 
officiële propaganda  
over Tibet



4

Hij herhaalde zijn steun voor het  
behoud van de unieke religieuze, cul
turele en taalkundige tradities van  
Tibet en voor de ‘middenwegaanpak’ 
van de Dalai Lama. Obama: ‘Om het  
langlopende conflict op te lossen,  
moet de Chinese regering een con
structieve dialoog aangaan met  
vertegenwoor digers van de Dalai Lama, 
zonder voorwaarden vooraf.’ 
Een week eerder uitte minister van 
Buitenlandse Zaken John Kerry bij  
Chinese gesprekspartners in Peking 
zijn bezorgdheid over de mensenrech
tenschendingen in Tibet. Kerry wees 
ook de staatssecretaris voor Civiele 
Veiligheid, Democratie en Mensenrech
ten, Dr. Sarah Sewall, aan als Speciale 
Coördinator voor Tibetaanse Zaken. 
Deze benoeming is een uitvloeisel 
van de Tibet Policy Act. De Verenigde  
Staten is het enige land dat een  
Tibetbeleid wettelijk heeft vastgelegd.

POLITIEK

Dalai Lama ontmoet Obama 

De Dalai Lama en president Obama in het witte huis, februari 2014

Ondanks protesten van Peking ontving de Amerikaanse president Barack Obama 
op 21 februari de Dalai Lama in het Witte Huis. Obama sprak zijn verontrusting 
uit over de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Tibet.

De Spaanse universele jurisdictiewetten 
maken het mogelijk dat personen die 
elders in de wereld misdaden tegen de 
menselijkheid plegen, in Spanje kunnen 
worden aangeklaagd. Zo vaardigde in 
2013 de rechtbank in Madrid arrestatie-
bevelen uit tegen de voormalige president  
Hu Jintao en oud-premier Li Peng voor 
hun betrokkenheid bij het Chinese  
beleid in Tibet. Tien jaar geleden spanden 
Alan Cantos van het Comité de Apoyo 
al Tibet, de Spaanse rechter José Elias 
Esteve Moltó en de in Spanje wonende  
Tibetaanse monnik Thubten Wangchen 
een rechtszaak tegen hen aan.
De Chinese autoriteiten waren zeer  
ontstemd en zetten de Spaanse regering 
onder druk om de wet te veranderen. 
Daardoor stemde het Spaanse Congres 
recentelijk in met een nieuw wetsvoorstel 
om de bevoegdheid van de rechterlijke 
macht en het principe van de universele 
rechtspraak drastisch in te perken. Als 
reactie hierop kondigde de Spaanse Soci-
alistische Partij aan bij het Constitutionele 
Hof in beroep te gaan. Ze menen dat de 

wetsverandering de bevoegdheid van de 
rechterlijke macht inperkt, zodat ernstige 
misdrijven niet langer onder internationaal 
recht onderzocht en vervolgd kunnen wor-
den. Dat brengt Spanje mogelijk in strijd 
met haar internationale verplichtingen  
en biedt het vooruitzicht van straffeloos-
heid aan hen die verantwoordelijk zijn 

voor ernstige misdrijven. De uitzonderlijke 
uitspraak van het Spaanse gerechtshof 
over de gewezen Chinese leiders bete-
kende gerechtigheid voor de Tibetaanse 
slachtoffers. ICT werkte vanaf het begin  
nauw samen met Thubten Wangchen 
en gaf getuigenverklaringen af in het 
Spaanse Congres.

TIBET NIEUWS

China zet rechterlijke macht Spanje onder druk 

Kate Saunders van ICT en Alan Cantos in een paneldiscussie op de  
universiteit van Westminster. Londen, februari 2014



135

Dit voorstel kwam in 1979 tot stand 
na een weloverwogen en democratisch 
proces. Daarbij waren vele actoren 
betrokken, zoals het Tibetaanse par
lement in ballingschap, de Tibetaanse 
gemeenschap, maatschappelijke orga
nisaties en experts. De middenweg
aanpak maakte door de jaren heen 
een ontwikkeling door. Tussen 1979 
tot 1988 vonden er gesprekken plaats 
tussen Chinezen en de Tibetaanse  
regering in ballingschap, waarin echter 
niet in details op een autonome status 
voor Tibet werd ingegaan. In 1987  
presenteerde de Dalai Lama zijn  
Vijfpuntenvredesplan tijdens een  
toespraak voor het Amerikaanse Con
gres en later in 1988 in Straatsburg 
nogmaals bij het Europees Parlement. 
Hierin zette hij zijn visie uiteen over de 
toekomstige status van Tibet als gebied 

voor stabiliteit, vrede en harmonie en 
over het belang van onderhandelingen 
met China. De Chinese reactie hierop 
was teleurstellend: de Chinese leiders 

weigerden om erop in te gaan. De 
Dalai Lama trok zijn voorstel in, maar 
zei dat hij te allen tijde klaarstond om 
op het geschikte moment uitleg over 
de middenwegaanpak te geven.

Vanaf 2002 vonden er hernieuwde  
contacten plaats tussen China en  
afgevaardigden van de Dalai Lama.  
Tijdens de zevende gespreksronde 
in 2008 werd er van Chinese kant 
gevraagd om de autonome status  
die de Dalai Lama nastreeft, nader  
toe te lichten. Dat leidde ertoe dat 
de Dalai Lama in het najaar van 
2008 een helder memorandum  
opstelde waarin hij zijn visie voor de  
toekomst van Tibet uiteenzette: het 
Memorandum over ware auto nomie  
voor het Tibetaanse volk. Hierin staat 
dat alle gebieden die China momen
teel aanwijst als Tibetaanse autonome 
prefecturen, onder één administratieve  
entiteit moeten vallen, zodat de  
Tibetanen zich door zelfbestuur volgens  
de eigen identiteit, cultuur en gees
telijke traditie kunnen ontplooien. In 
de huidige administratieve indeling 
worden Tibetaanse gemeenschappen 
bestuurd door, en vallen zij onder, 
verschillende provincies en regio’s van 
China. Dat stimuleert fragmentatie,  
bevordert ongelijke ontwikkeling en 
verzwakt de capaciteit van het Tibe
taanse volk om de gemeenschappelijke 
culturele, geestelijke en etnische identi
teit te behouden en bevorderen. In het  
memorandum worden ook gedetail
leerd het karakter en de structuur van 
de autonomie geschetst. Het document 
sluit af met ‘de weg voorwaarts’, waar
bij de vervolgstap is om met serieuze 
onderhandelingen te beginnen. Sinds 
2010 zijn er geen contacten meer met 
China geweest. Het memorandum is 
door veel westerse regeringen, parle
menten, internationale organisaties en 
individuen geprezen als zeer redelijk 
en legitiem.

POLITIEK

Middenwegaanpak voor 
toekomst Tibet 

Alle gebieden die China 
aanwijst als Tibetaanse 
autonome prefecturen, 
moeten onder één  
administratieve enti-
teit vallen, zodat de 
Tibetanen zich door 
zelf bestuur volgens de 
eigen identiteit, cultuur 
en geestelijke traditie 
kunnen ontplooien

De Dalai Lama wordt geprezen voor zijn constructieve benadering om  
een oplossing te vinden voor de Tibetaanse kwestie. Hij streeft daarbij niet 
naar afscheiding van China door Tibetaanse onafhankelijkheid, maar hij  
accepteert óók niet de huidige condities in Tibet onder de Volksrepubliek 
China. In een poging om tot een oplossing te komen die beide partijen ten 
goede komt, zoekt hij het midden tussen deze extremen. Daar is zijn  
middenwegaanpak, de ‘Umay-Lam’, uit voortgekomen.

Speciale Gezanten Kelsang Gyaltsen en Lodi Gyari in Dharamsala



De belangstelling voor China en Tibet is groot, blijkt uit het 
toenemende aantal publicaties en de bredere bekendheid 
met de situatie in het immens grote land. Een groeiende 
groep avontuurlijke reizigers uit Europa kiest China en  
Tibet als reisbestemming en ook de Chinezen weten ons te  
vinden. Dat is economisch goed en kan bijdragen aan een beter  
begrip.

De economische ontwik
keling in China van de 
afgelopen twintig jaar  
heeft grote verwach
tingen gewekt in het  
Westen. De gedachte 
was dat die vooruitgang 
ook de democratie en 
de mensenrechten zou 
bevorderen. Dat is maar 
ten dele uitgekomen. 
Weliswaar zijn er meer 

individuele vrijheden gekomen, maar het China van nu is één 
land met twee systemen: communistisch en kapitalistisch, en 
de tucht die daaruit voortkomt legt ook grote beperkingen op.  
Tibetanen voelen die tucht aan den lijve. Pogingen om de 
Tibetaanse cultuur te vernietigen en het Tibetaanse volk 
te marginaliseren leiden tot wanhoop, vooral onder jonge  

Tibetanen. Sommigen kiezen via zelfverbranding voor een 
ultieme vorm van verzet tegen de Chinese overheersing. 
Meermalen heb ik steun gegeven aan de oproep dat de VN in 
actie komt en een onafhankelijke onderzoeksdelegatie naar 
Tibet stuurt en het mogelijk maakt dat de eerder aangenomen 
resoluties over Tibet worden uitgevoerd. Dit vraagt echter 
nog ons geduld.

Geduld en tolerantie zijn belangrijke begrippen in de Tibe
taanse cultuur. In het gehaaste Nederlandse dagelijkse tempo 
kunnen we wel wat meer geduld en tolerantie gebruiken. 
Daarom koester ik hoop uit een uitspraak van de Dalai Lama: 
‘Er komt een tijd dat de waarheid overwint. Daarom is het 
belangrijk dat iedereen geduldig is en niet opgeeft.’

Harry van Bommel

POLITIEK

De waarheid overwint 
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China en Tibet worden in Nederland vaak in één adem  
genoemd. China geldt dan als de grote goddeloze,  
economische macht met het harde gezicht. Tibet  
vertegenwoordigt bij velen het kwetsbare, spirituele  
en vooral machteloze deel van de regio. 

Pogingen om de  
Tibetaanse cultuur te 
vernietigen en het  
Tibetaanse volk te  
marginaliseren leiden 
tot wanhoop, vooral 
onder jonge Tibetanen

Tijdens de gevoelige periode rond de 10 maart herdenkingsdag 
van de Tibetaanse volksopstand in 1959 en de protesten van 
2008, werd de beveiliging opgevoerd door massale militaire 
inzet in Lhasa en andere Tibetaanse gebieden.
Op 16 maart, de herdenking van de moord op ongewapende  
demonstranten in Ngaba in 2008, stak een Tibetaanse  
monnik van in de twintig, genaamd Lobsang Palden,  
zichzelf in brand in de hoofdstraat van Ngaba, in de  
Tibetaanse provincie Amdo. Lobsang Palden was de tweede 
Kirti monnik die zichzelf in brand stak op de herdenkings-
dag van de protesten in de stad in 2008,  waar minstens 10 
Tibetanen werden doodgeschoten. De staatsmedia meldden 
een tweede zelfverbranding op 16 maart, in de gemeente 
Tsekhog in de provincie Qinghai. Sinds 2009 hebben 129  
Tibetanen zichzelf in brand gestoken uit protest tegen de  
Chinese onderdrukking.

TIBET NIEUWS

Hardhandig optreden 
in Tibet

Harry van Bommel (SP) en Palden Gyatso, voormalig 
politieke gevangene

Chinese militairen in Lhasa, maart 2014
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Henri Malosse, de voorzitter van het 
Europese Economische en Sociale  
Comité (EESC), was als speciale gast 
en spreker aanwezig bij de 55ste  
herdenking van de Volksopstand in 
Lhasa. Hij is de eerste voorzitter van een 
Europese instituut die deze politieke 
bijeenkomst bijwoonde. Malosse over
legde met de Tibetaanse leiders hoe de 
EU het Tibetaanse volk structureler kan 
helpen. De EESCvoorzitter prees de  
Tibetaanse gemeenschap om het niveau  
van organisatie, de democratische 
structuur en de toewijding van het 
maatschappelijk middenveld. Hij sprak 
zijn steun en solidariteit uit voor de  
Tibetanen en voor de middenwegaan
pak van de Dalai Lama.

‘De Tibetanen tonen al meer dan een 
halve eeuw de kracht van een volk dat 
voor haar waardigheid strijdt. Zelfs 
als de weg lang lijkt, kan de oplos
sing onverwachts dichterbij zijn dan 
het lijkt, zoals het geval was met het 
‘ijzeren gordijn’ in Europa. […] Het is 
daarom Europa’s plicht om zich direct 
in te spannen om een dialoog op gang 
te brengen tussen het Tibetaanse volk 
en de Volksrepubliek China, zonder 
voorafgaande condities. Ik geloof sterk 
dat de civiele maatschappij – in Tibet, 
China en Europa – het potentieel heeft 
om een vreedzame weg uit de crisis 
mogelijk te maken, zoals conflicten 
in het verleden aantoonden’, aldus 
Malosse. Tijdens zijn persconferentie 

meldde hij te gaan onderzoeken of 
de EU een speciale Tibetcoördinator 
kan aanstellen, zoals ook in de VS  
benoemd is.

POLITIEK

EU-steun voor middenwegaanpak 

ICT is succesvol in het beïnvloeden van de EU en de lidstaten om een coherent 
Tibet-beleid te voeren. Een recent voorbeeld toont hoe ICT op hoog niveau  
betrokken is. Vincent Metten, de EU Policy Director van ICT, werd uitgenodigd 
om deel te nemen aan het bezoek van een EU-delegatie aan Dharamsala. 

De EU delegatie en Vincent Metten van ICT (rechts) met de Dalai Lama in Dharamsala. Maart 2014

Het is Europa’s plicht  
om zich direct in te  
spannen om een 
dialoog op gang te 
brengen tussen het 
Tibetaanse volk en de 
Volksrepubliek China, 
zonder voorafgaande 
condities



Het laatste voorbeeld in Tibet is van Pema Thinley, voorzitter 
van het Comité van het Volkscongres van de Tibetaans Auto
nome Regio. Hij zei op 9 maart tijdens een discussiesessie 
op het Nationale Volkscongres: ‘Mensen van alle etnische 
groeperingen in Tibet verzetten zich tegen en veroordelen 
de ontmoeting met de Dalai Lama door elk volk in welke 
vorm dan ook.’

In een ander voorbeeld verwees Zhu Weiqun, directeur 
van het Comité voor Ethische en Religieuze Zaken van de  
Conferentie, naar de huidige impasse in het proces van 
dialoog met Tibet: ‘De stagnatie is goed, want die stelt niet 
alleen de separatistische aard van de Dalaikliek bloot, maar 
verdrijft ook de illusies van sommige mensen in China ten 
opzichte van de Dalai Lama.’

Met andere woorden, Chinese ambtenaren veronderstellen 
dat zij meer over de Dalai Lama en zijn activiteiten weten dan 
het Tibetaanse volk.

Op het eerste gezicht kunnen we deze uitingen wegwuiven 
als politieke verklaringen die geen tweede blik waardig 
zijn. Afgezien van de politieke kwestie is het geen hogere 
wiskunde om een idee te krijgen van de aspiraties van het 
Tibetaanse volk ten opzichte van de Dalai Lama. De histo
rische en spirituele band die de Dalai Lama heeft met het  
Tibetaanse volk, gaat voorbij de geboorte van de Volks
republiek China. In de culturele context van Tibet is de Dalai 
Lama de manifestatie van Chenrezig, de Bodhisattva van 
Mededogen. Daarnaast zijn de Dalai Lama en het Tibetaanse 
volk onafscheidelijk. Het is om die reden dat ondanks de 
vijf decennia lange fysieke afwezigheid van de Dalai Lama in 
Tibet, deze band alleen maar hechter is geworden.

Ten tweede is China’s eigen beleid ten aanzien van de 
persoon van de Dalai Lama in strijd met wat deze Chinese  
ambtenaren zeggen. Ondanks de beweringen van China dat 
het Tibetaanse volk religieuze vrijheid geniet, hebben de 
Chinese autoriteiten Tibetanen verboden om portretten van 
de Dalai Lama te bezitten, zoals gebruikelijk in Tibetaanse 
spirituele traditie. Ten derde hebben zelfs Chinese academici 
en intellectuelen die geen historische band hebben met de 
Dalai Lama, hun kijk op hem veranderd nadat zij inzicht  
kregen in zijn leven en werk. Tegenwoordig zijn vele  
Chinezen in China het oneens met het beeld van de Dalai 
Lama dat het Chinese leiderschap op hen projecteren.

Pema Thinley, voorzitter Comité Volkscongres van de TAR

Als het gaat om de Tibetaanse kwestie en hoeveel kennis 
de Chinese leiders hebben over wat er zich werkelijk  
afspeelt in Tibet, is het een probleem dat Chinese  
functionarissen in Tibet geen accurate informatie leveren 
aan Peking. Onder het autoritaire systeem in China bestaat 
een cultuur waarin leiders alleen positieve dingen willen 
uiten en horen, ongeacht of ze waar zijn of niet. Zodoende 
wordt de werkelijkheid aan de grond genegeerd om een 
politiek belang te dienen, dat na verloop van tijd leidt tot 
onrealistisch en misplaatst beleid.
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China’s dilemma over de  
Dalai Lama  



Al deze informatie is bekend voor Chinese ambtenaren, wat de 
vraag oproept waarom Chinese leiders dergelijke uitspraken  
doen. Ik geloof dat dit te maken heeft met de tunnel visie 
en de kortzichtigheid waarmee de Chinese autoriteiten hun  
Tibetbeleid hebben opgezet. De Chinese autoriteiten  
beseffen de enorme eerbied die Tibetanen hebben voor de 
Dalai Lama en hebben geconcludeerd dat dit de grip die de 
Chinese Communistische Partij over hen heeft, bedreigt. In 
plaats van positief te kijken naar deze Tibetaanse traditie 
en manieren te zoeken om deze te respecteren, hebben de 
Chinese autoriteiten ervoor gekozen om de Dalai Lama neer 
te zetten als tegenstander en om elke referentie aan hem te 
verwijderen uit de Tibetaanse maatschappij.

Deze Chinese leiders vergeten hierbij de Chinese aanspraken  
dat China een multiethisch land is dat de tradities van al 
zijn minderheden respecteert. Bovendien druisen deze  
uitspraken in tegen het nieuwe beeld van China dat het 
nieuwe leiderschap in Peking probeert te laten zien.

Dit brengt me terug naar het beginpunt dat ambtenaren geen 
accurate informatie over Tibet verschaffen aan de leiders in 
Peking. In plaats van de waarheid te vertellen en deze onder 
ogen te zien, kiezen Chinese leiders ervoor om het publiek 
te misleiden. Het is tijd dat China en de Chinese leiders zich 
realiseren dat ze met hun opportunistische verklaringen  
alleen zichzelf voor de gek houden en niemand anders.

Aan de andere kant, als de Chinese leiders echt geloven in wat 
een van hun ambtenaren enige tijd terug zei: ‘Ons onderzoek  
heeft aangetoond dat Tibetanen niet willen dat de Dalai 
Lama terugkeert’, dan is er een simpele manier om dit uit te 
testen. U begrijpt wat ik bedoel!

Bhuchung K. Tsering, Vice President ICT

Het is tijd dat China en de 
Chinese leiders zich realiseren 
dat ze met opportunistische 
verklaringen alleen zichzelf 
voor de gek houden en  
niemand anders
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Tijdens het staatsbezoek van Xi Jinping in Nederland in maart,  
voorafgaande aan zijn deelname aan de Nuclear Security Summit  
in Den Haag, organiseerde ICT samen met de Tibetaanse  
gemeenschap en de Tibet Support Groep een manifestatie op 
de Dam en op het Malieveld in Den Haag. De actie op de Dam 
kreeg veel aandacht van nationale en internationale media, 
onder andere van het NOS journaal. ICT riep premier Rutte op 
in een brief om tijdens zijn gesprekken met president Xi de  
veront rustende mensenrechtensituatie in Tibet ter sprake te  
brengen. ICT is van mening dat Nederland is gegrondvest 
op mensenrechten en democratie, en heeft zich daardoor 
verplicht om deze waarden via haar buitenlandse beleid te 
bevorderen. De Nederlandse regering moet verzekeren dat  
deze belofte geen lege retoriek blijft, maar een prioriteit  
krijgt op de agenda tijdens de ontmoetingen met de Chinese  
autoriteiten. In 2013 hervatte de Nederlandse regering de  
mensenrechtendialoog met China en in dat licht moeten er  
concrete verbeteringen in Tibet plaatsvinden.

TIBET NIEUWS

“President Xi, ontmoet 
de Dalai Lama!”

ICT manifestatie op de Dam, 22 maart 2014.  
Foto Hans Knikman
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Vijftien jaar actief voor Tibet
In 1999 opende ICT een Europees kantoor in Amsterdam om haar activiteiten in Europa uit te breiden. Dit jaar viert 
ICT Europe haar vijftienjarig jubileum. Hieronder hoogtepunten uit ons werk.

1999
•		Tijdens	het	bezoek	van	de	Dalai	Lama	

aan Nederland presenteerde ICT zich 
aan het Nederlandse publiek.

•		ICT	 diende	 namens	 getroffen	 
Tibetanen in OostTibet een formeel 
verzoek in bij de Wereldbank om 
herziening van een Chinees plan om 
58.000 Chinese boeren naar Tibet te 
verhuizen.

2000
•		De	Wereldbank	trok	zich	na	campag

nes van ICT en andere Tibetorga
nisaties terug uit Chinese plannen 
voor nederzettingen in Tibet.

•		ICT	 lanceerde	 een	 Europese	 cam
pagne voor de vrijlating van de  
Panchen Lama en voor godsdienst
vrijheid in Tibet.

2001
•		De	 Dalai	 Lama	 sprak	 plenair	 het	

Europees Parlement toe. ICT werkte 
samen met de Tibet Intergroup van 
het Europees Parlement om dit  
bezoek te organiseren.

•		De	 gemeente	 Zoetermeer	 trok	 haar	
plan voor een Chinees themapark 
met een kopie van het Potalapaleis 
in na een campagne van ICT en de 
Tibet Support Groep.

2002
•		De	Algemene	Vergadering	van	de	VN	

stemde in met de deelname van ICT 
aan de VN Wereldconferentie tegen 
Racisme in ZuidAfrika.

•		Prominente	 Tibetaanse	 politieke	 
gevangenen waar ICT campagne voor 
voerde, werden vrijgelaten: Ngawang  
Choephel; de 76jarige Takna Jigme 
Sangpo, die 37 jaar gevangen zat; en 
de non Ngawang Sangdrol, die 11 
jaar vastzat.

2003
•		ICT	 was	 medeorganisator	 van	 een	

Europese 10 maart Tibetmanifes
tatie in Brussel. Er werd een drie 
kilometer lange menselijke keten  
gevormd rond de EUinstituties.

•		ICT	 lanceerde	 een	 campagne	 tegen	
de doodstraf van de Tibetaanse reli
gieuze leider Tenzin Deleg Rinpoche.  
Tevens opende ICT een kantoor in 
Berlijn.

2004
•		ICT	 bevestigde	 duizenden	 steun

betuigingen van haar donateurs 
voor Tenzin Deleg Rinpoche op 
een ‘Muur van Hoop’ bij de VN in  
Genève. China zette zijn doodstraf 
om in levenslang.

•		ICT	presenteerde	haar	rapport	When	
the Sky Fell to Earth en de documen
taire Devotion and Defiance over de 
religieuze onderdrukking in Tibet 
aan Louise Arbour, VN Hoge Com
missaris voor de Mensenrechten.

2005
•		ICT	kreeg	de	Geuzenpenning	toege

kend van de Stichting Geuzenverzet  
19401945 voor haar consistente  
geweldloze inzet voor de mensen
rechten van het Tibetaanse volk.

Manifestatie voor de vrijlating van 
de Panchen Lama

Nicole Fontaine, voorzitter EP en 
Dalai Lama

Dalai Lama opent ICT Panchen 
Lama tentoonstelling, Graz

‘Wall of Hope’ voor Tenzin Deleg 
Rinpoche

Europese Tibetmanifestatie, Brussel
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•		De	 Dalai	 Lama	 reikte	 ICT’s	 Light	 of	
Truth Award in Berlijn uit aan onder 
andere Václav Havel.

2006
•		ICT	 opende	 een	 kantoor	 in	 Brussel	 

om de EUsteun voor Tibet te ver
zekeren. De Dalai Lama reikte in  
Brussel de ICT Light of Truth Award 
uit aan aartsbisschop Desmond Tutu 
en aan de Hergé Foundation (uitgever  
van Kuifje in Tibet).

•		Chinese	 grenstroepen	 beschoten	
Tibetaanse vluchtelingen op de 
Nangpapas bij de Nepalese grens. 
Daarbij werd de 17jarige non 
Kelsang Namtso gedood. ICT bracht 
dit wereldwijd onder de aandacht, 
wat leidde tot een resolutie van het 
Europees Parlement.

2007
•		De	Dalai	Lama	ontving	de	Gold	Medal	 

van het Amerikaanse Congres. Meer 
dan 65.000 mensen bezochten de 
ICTwebsite om het evenement  
online te volgen.

•		Op	 10	 december,	 Internationale	
Mensenrechtendag, lanceerde ICT 
de Free Lithang Four Campagne voor 
Runggye Adak en drie anderen.

2008
•		ICT	 publiceerde	 Tracking	 the	 Steel	

Dragon: How China’s Economic  
Policies and the Railway Are 
Transforming Tibet, en Tibet at a  
Turning Point (over de demonstra
ties in maart 2008 in Tibet).

•		ICT	voerde	in	verband	met	de	Olym
pische Spelen in Peking de groot
schalige campagne Race for Tibet uit 
en nodigde het Tibetaanse nationale 
voetbalelftal uit naar Nederland. ICT 
bracht met andere Tibetorganisaties  
in Londen en Parijs duizenden  
mensen bijeen om te protesteren  
tegen de Olympische fakkeltocht.

2009
•		ICT	 was	 medeorganisator	 van	 het	 

bezoek van de Dalai Lama aan  
Nederland. Het genereerde veel  
aandacht voor Tibet. Ondanks  
Chinese druk ontving de Tweede  
Kamer de Dalai Lama en hij ont
moette minister van Buitenlandse 
Zaken Maxime Verhagen.

•		ICT	vroeg	wereldwijd	aandacht	voor	
de eerste zelfverbranding in Tibet 
door de Tibetaanse monnik Tapey 
van het Kirtiklooster.

Lodi Gyari en Richard Gere leggen 
een krans bij het geuzenmonument

Dalai Lama reikt Light of Truth 
award uit aan Václav Havel

Dalai Lama met Desmond Tutu en 
Fanny Rodwell tijdens Light of Truth 
award

President George Bush en Dalai 
Lama tijdens uitreiking Gold Medal

Angela Merkel ontvangt Dalai Lama 
in Berlijn

Tibet team tijdens Singel marathon, 
Race for Tibet, Beijing Olympics, 2008

Tapey, de eerste zelfverbranding  
in Tibet

De Dalai Lama in de Tweede Kamer

ICT ontvangt de  
Geuzenpenning  
in 2005
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2010
•		ICT	 organiseerde	 tijdens	 de	 viering	

van 50 jaar Tibetaanse democratie 
in ballingschap een bezoek van par
lementariërs van het International 
Network of Parliamentarians on  
Tibet (INPaT) aan Bylakuppe. De 
Dalai Lama en ruim 20.000 Tibeta
nen namen deel.

•		ICT	nodigde	Lhamo	Tso,	de	echtge
note van de politieke gevangene en 
filmmaker Dhondup Wangchen, uit 
naar Europa. Zij ontmoette politici 
en Amnesty International en pleitte 
voor steun voor de vrijlating van 
haar man.

2011
•		ICT	 en	 INPaT	 organiseerden	 een	

waarnemingsmissie tijdens de  
wereldwijde verkiezingen van het  
Tibetaanse parlement in balling
schap en de nieuwe Tibetaanse  
premier Dr. Lobsang Sangye.

•		ICT	 voerde	 campagne	 om	 de	 zelf
verbrandingen in Tibet onder de 
aandacht brengen. Velen onder
tekenden de ICTpetitie gericht aan 
minister Uri Rosenthal van Buiten
landse Zaken.

2012
•		ICT	 organiseerde	 samen	 met	 INPaT	

in Ottawa, Canada, de 6de Conven
tion on Tibet. De Dalai Lama opende 
de conferentie en er namen 55 par
lementariërs uit 33 landen aan deel.

•		ICT	 was	 medeorganisator	 van	 de	
wereldwijde fakkelestafette Flame 
of Truth om de zelfverbrandingen  
onder de aandacht te brengen. De 
VN werd opgeroepen actie voor  
Tibet te ondernemen.

2013
•		ICT	organiseerde	met	de	Tibetaanse	

gemeenschap in Brussel de Europese  
Solidarity Rally for Tibet, ter  
herdenking van de Volksopstand 
van 10 maart 1959 in Lhasa. Meer 
dan 4.000 Tibetanen en Tibetsup
porters namen deel. Kirti Rinpoche 
was hoofdspreker, waarna hij door  
Europa reisde om aandacht voor  
Tibet te vragen.

•		De	Dalai	Lama	reikte	in	Zwitserland	
de ICT Light of Truth Award uit aan 
onder andere professor Theo van 
Boven en de Internationale Commis
sie van Juristen.

Lhamo Tso, de vrouw van politiek 
gevangene Dhondup Wangchen, 
Dharamsala

Speciale Gezanten Lodi Gyari en 
Kelsang Gyaltsen in dialoog met 
China, Peking

Tibetaanse premier Lobsang Sangay 
met ICT stafleden in het Europees 
Parlement

De Dalai Lama tijdens de Wereld  
Parlementaire Conferentie in Ottawa

De Flame of Truth in Amsterdam

Stavros Lambrinidis, EU Speciale  
Vertegenwoordiger voor  
Mensen rechten in Lhasa Tibet

Kirti Rinpoche spreekt het Europees 
Parlement toe in Brussel

ICT is medeorgani sator 
wereldwijde Flame  
of Truth
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Honderden Tibetanen zitten in  
gevangenissen en werkkampen, en 
honderden worden vermist. Velen  
zitten lange straffen uit, tot levenslang, 
en sommigen zijn ter dood veroordeeld. 
In gevangenschap komt veelvuldig  
marteling voor, de leefomstandig
heden en medische zorg zijn uiterst 
slecht. Na vrijlating kampen voorma
lige gewetensgevangenen vaak met 
medische problemen, zoals Jigme  
Gyatso die na 17 jaar gevangenschap 
in 2013 vrijkwam. ICT voert campagne 
voor hun welzijn en vrijlating.

Karma Tsewang
In december 2013 werd de geres
pecteerde Khenpo Karma Tsewang 
gevangengezet voor het in gevaar 
brengen van de staatsveiligheid. Hij 
is vermaard om zijn milieuactivisme, 
noodhulpwerk bij rampen en voor 
zijn inzet voor de Tibetaanse taal. Hij  
verkeert in slechte gezondheid door een  
leverprobleem.

Tenzin Deleg Rinpoche
De boeddhistische leider Tenzin Deleg 
Rinpoche (63) werd in december 2002 
ter dood veroordeeld op ongefun
deerde verdenking van een bomaanslag  
in Chengdu. Hij heeft veel sociale  

projecten opgezet. Onder druk van 
mensenrechtenorganisaties, waaronder  
ICT, werd zijn doodstraf in 2005  
omgezet tot levenslang. Hij heeft een 
hartkwaal en hoge bloeddruk.

Dhondup Wangchen 
De filmmaker Dhondup Wangchen 
(39) werd in maart 2008 gearresteerd  
vanwege zijn documentaire Leaving 
Fear Behind. De film toont de  
wanhoop van de Tibetanen als gevolg  
van het Chinese beleid in Tibet.  
Dhondup Wangchen werd tot zes jaar 
cel veroordeeld en komt naar verwach
ting eind 2014 vrij.

Runggye Adak
De nomade Runggye Adak (57) werd 
in 2007 gearresteerd nadat hij tijdens  
het paardenracefestival in Litang  
publiekelijk opriep tot de terugkeer 
van de Dalai Lama en om de vrijlating 
van de Panchen Lama en van Tenzin  
Deleg Rinpoche. Hij werd veroordeeld 
tot acht jaar gevangenisstraf. Zijn  
gezondheid is slecht.

Yeshi Choedon
De gepensioneerde arts Yeshi Choedon 
(57) werd na een vreedzaam protest 
in 2008 tot 15 jaar gevangenisstraf  
veroordeeld. Zij werd beschuldigd van 
spionage en het doorgeven van infor
matie die de staatsveiligheid bedreigt.

Karma Tsewang

Tenzin Deleg Rinpoche

Dhondup Wangchen

Runggye Adak

Yeshi Choedon

De Tibetaanse gewetensgevangenen komen uit alle lagen van de Tibetaanse  
bevolking, waaronder monniken, nonnen, artiesten, schrijvers, musici en studenten. 
Zij zitten om verschillende redenen vast, zoals het schrijven over de Tibetaanse  
geschiedenis, het zingen van patriottische liederen, uitspraken over de  
bescherming van de Tibetaanse taal en deelname aan vreedzame demonstraties. 
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Speciale Rapporteurs VN en Tibet 
Deze onafhankelijke VN mensenrechten
deskundigen onderzoeken de schendin
gen van de rechten van de mens, waar 
ook ter wereld. Er zijn rapporteurs 
voor verschillende thema’s, zoals voor 
arbitraire detentie en voor het recht op 
vrijheid van meningsuiting en expressie.  
Deze experts zijn als partners voor 
ICT cruciaal in ons mensenrechtenwerk 
voor Tibet binnen de VN.
Tijdens de Mensenrechtenraad in  
Genève rapporteerden diverse Speciaal  
Rapporteurs over de religieuze  
vervolging en de arbitraire detenties in  
Tibet. Zo sprak Margaret Sekaggya, de  
Speciale Rapporteur voor de situatie van  
mensenrechtenverdedigers, haar  
bezorgdheid uit over het excessieve  
geweld dat gebruikt werd tegen  
vreedzaam protesterende Tibetaanse  
studenten en over hun detentie. In  
juli 2013 spraken Speciale Rapporteurs 
zich in een gezamenlijk appel gericht 
aan China uit over het hardhandige 
optreden tijdens de viering van de ver
jaardag van de Dalai Lama. In december  

2012 vroegen onder andere de  
Mandaathouders voor marteling en voor 
arbitraire detentie China om uitleg over 
de arrestatie van studenten die hadden  
geprotesteerd tegen een Chinees boek 
dat de Tibetaanse taal belachelijk 
maakte en de zelfverbrandingen in Tibet 
als domheid labelde. Veel Speciale Rap
porteurs verzochten China om in Tibet 
onderzoek te mogen doen. Een aantal  
van hen werd toegelaten, zoals de  
Mandaathouder voor marteling Manfred 
Novak. Hij bezocht in 2006 gevangenis
sen in Tibet en meldde dat marteling in 
China en Tibet wijdverspreid blijft. Navy 
Pillay, de VN Hoge Commissaris voor 
de Mensenrechten, vraagt echter al een 
aantal jaar zonder resultaat aan China 
om Tibet te mogen bezoeken.
Tijdens de 25ste Mensenrechtenraad in  
maart overhandigde ICT een petitie aan  
Pillay waarin haar verzocht werd om 
de mensenrechten in Tibet in haar 
openings toespraak op te nemen. Tevens 
noemden een groot aantal regeringen 
Tibet in hun verklaringen.

Naast de VN-Mensenrechtenraad zijn 
andere VN-mechanismen zoals de  
Speciale Rapporteur van de VN een 
belangrijk platform om de schendingen 
van de mensenrechten in Tibet onder 
de aandacht te brengen. 

ORGANISATIE
ICT bezoekt Dharamsala 

ICT delegatie met Dalai Lama. Dharamsala, maart 2014

Een delegatie onder leiding van de nieuwe ICT-president Matteo  
Mecacci bezocht in februari Dharamsala en sprak met de  
democratisch gekozen Tibetaanse leiders en maatschappelijke 
organisaties. Op de agenda stonden: de huidige situatie in Tibet; 
de internationale verontrusting over het Chinese beleid in Tibet; 
de versterking van de samenwerking tussen ICT en het Tibetaanse 
leiderschap; en hoe we samen kunnen zorgen dat de internatio-

nale gemeenschap een actieve rol speelt om de Tibetaanse kwes-
tie op te lossen. Alle gesprekspartners, waaronder politiek leider 
Dr. Lobsang Sangay en de voorzitter van het Tibetaanse parlement 
Penpa Tsering, spraken hun waardering uit voor het werk van ICT. 
Op haar beurt liet ICT weten dat ze, met haar donateurs, zich voor 
de Tibetanen in en buiten Tibet blijft inzetten. De delegatie had 
ook een inspirerende ontmoeting met de Dalai Lama.
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Kai Müller; Executive Director van ICT 
Duitsland bij de VN-Mensenrechten-
raad. Genêve, maart 2014
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CULTUUR

Serthar: een baken van verzoening in 
tijden van tegenslag  

Begonnen als een kleine hermitage in een afgelegen vallei,  
groeide Serthar uit tot een bruisende gemeenschap die  
onderdak biedt aan duizenden monniken en nonnen uit heel 
Tibet en China. Jigme Phuntsog overleed in 2004, waarna de 
gerespecteerde meesterlama Achuk het roer overnam. Bij zijn 
overlijden in 2012, op 84jarige leeftijd, kwamen ruim 200.000 
Tibetanen uit alle Tibetaanse gebieden naar Serthar om hun 
respect te tonen. 

De aantrekkingskracht van Serthar reikt verder dan alleen 
Tibetanen. Jaarlijks komen ruim 2000 Chinezen naar Larung 
Gar, op zoek naar zingeving en om Tibetaans Boeddhistisch 

onderwijs te volgen. Het draagt eraan bij dat Chinezen 
de Tibetaans boeddhistische cultuur beter begrijpen. Ook  
Larung Gar is niet gevrijwaard van de religieuze vervolging. In 
2001 sloopten Chinese werkteams meer dan 1000 woningen.  
Honderden monniken en nonnen, onder wie Chinezen,  
werden verbannen. 

Op 9 januari 2014 brak 
er brand uit in het in
stituut, waarbij honder
den houten en aarden 
woningen in vlammen 
opgingen. De precieze 
oorzaak van de brand 
is onduidelijk, hoewel 
sommige lokale Tibeta
nen vermoeden dat het een gevolg is van een ongeluk met 
boterlampen of een kortsluiting. Er is geen melding gemaakt 
van gewonden of dodelijke slachtoffers. 

Serthar draagt eraan 
bij dat Chinezen de 
Tibetaans boeddhis-
tische cultuur beter 
begrijpen

Een van de grootste kloostergemeenschappen in Tibet is 
Larung Gar in Serthar, Oost-Tibet. Het instituut, opgericht 
door de overleden religieuze leraar Khenpo Jigme Phuntsog 
in 1980, is uitgegroeid tot een van de belangrijkste centra 
van Tibetaans boeddhistische studie en meditatie. 

Panorama van Larung Gar, Serthar
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In het najaar van 2013 werd ik gebeld 
door een medewerkster van ICT  ik 

geef al jaren een kleine donatie  en zij 
vertelde dat de situatie in Tibet almaar 

schrijnender werd en dat het aantal 
zelfverbrandingen van de monniken 
schrikbarend toenam. Ik had hier al 
over gelezen en door dit telefoonge
sprek kreeg het verzoek om financiële 
steun meer lading. Mijn gevoel om 
iets te willen doen werd sterker, dus 
toen ik mijn zestigste verjaardag vierde, 
leek het mij een mooie gedachte om 
geen cadeaus voor mezelf te vragen, 
maar een donatie voor Tibet. Aan deze 
wens is door mijn familie en vrienden 
volop voldaan: die avond heeft € 255 
opgebracht en dit bedrag is inmid
dels overgemaakt aan ICT. Ik hoop 
dat mede hierdoor de acties kunnen 
blijven doorgaan voor een beter leven 
van de Tibetanen met instandhouding 
van hun leefwijze en cultuur op de 
indrukwekkende hoogvlaktes van de 
Himalaya.

DONATEUR AAN HET WOORD

Mijn zestigste verjaardag leverde e 255 
voor ICT op 

Marlies Romeijn 

Het is belangrijk dat het verhaal van Tibet 
actueel blijft. Het moet worden door-
verteld, vooral omdat het volk immens 
lijdt. Wij moeten het beste uit verschil-
lende culturen halen. Hier in het Westen 
kunnen wij veel leren van de Tibetanen, 
vooral wijsheid en compassie. We kunnen 
niet de andere kant op kijken, terwijl de  
Tibetaanse cultuur wordt vernietigd. 
Want als de Tibetaanse cultuur verdwijnt, 
zal dat uiteindelijk zijn weerslag hebben 
op ons allemaal.

Als individu kun je die zorgen blijven 
uiten richting beleidsmakers. Daarom 
schrijf ik hen brieven zodat ze hun ver-
antwoordelijkheid nemen. Bij ICT kennen 
ze mij ook vanwege mijn ‘stickerguerrilla’. 
Op veel plaatsen in Europa plak ik de 
Tibet-sticker. Vooral op plekken waar veel 
toeristen komen, zoals in Parijs. Iedereen 
mag weten dat Tibet niet vergeten wordt 
en kan hierdoor geïnspireerd raken om 
actie te ondernemen. Eigenlijk zie ik dat 
als eikeltjes poten. Als je veel eikels in de 

grond stopt, heb je kans dat er ergens 
een keer een woudreus gaat groeien. 

Misschien bloeit er iets op. Kleine dingen 
kunnen het verschil maken.

DONATEUR AAN HET WOORD

Wij moeten het beste uit verschillende culturen halen 

Erik Knollema 



Maak een belangrijk gebaar voor 
de toekoMst van tibet

Maak een belangrijk gebaar voor 
de toekoMst van tibet

overweeg oM international CaMpaign 
for tibet op te neMen in uw testaMent.
Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Tom Zwollo via email  
(tom.zwollo@savetibet.nl) of via telefoon (020-3308265).

Mandala  
Society
Dit is een speciale groep  

donateurs die ICT als  

begun stigde opneemt in  

hun testament.

Zij geven hiermee een  

bijzondere blijk van hun  

betrokkenheid. 

Hierdoor zorgen zij er - 

voor dat International  

Campaign for Tibet haar  

werk kan voortzetten  

en zo ook toekom stige 

generaties Tibe tanen kan 

helpen. 

Door een gedeelte van  

hun nalatenschap via een  

legaat of erfstelling aan 

ICT te schenken, leveren  

de leden van de  

Mandala Society een 

belangrijke, duurzame  

bijdrage aan de toe komst  

van de Tibetanen.
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In zijn laatste boek Beyond Religion doet hij de ongelovige 
uitspraak: ‘Je hebt geen religie nodig om een gelukkig en 
ethisch leven te hebben.’De Dalai Lama gelooft dat men
sen, hoewel zij zonder religie kunnen, niet kunnen leven 
zonder innerlijke waarden of spiritualiteit. Het verschil tus
sen spiritualiteit en religie is als water en thee. Ethiek en 
innerlijke waarden zijn als water, de religie is de thee die 
smaak toevoegt aan het water. We kunnen wel leven zonder 
thee maar niet zonder water. De Dalai Lama stelt vast: ‘Wij 
zijn zonder religie geboren, maar niet zonder mede dogen.’ 
Ons wezenlijke menselijke mededogen of spiritualiteit  
is dus meer fundamenteel dan religie. 

In heldere verwoording betoogt de Dalai Lama om zorg te 
dragen voor het welzijn van anderen: ‘Wanneer deze wordt  
gecombineerd met reflectie over onze eigen ervaring en  
samengaat met simpel gezond verstand, dan zal deze,  
geloof ik, een sterke zaak bepleiten voor de voordelen van het 
cultiveren van fundamentele menselijke waarden die in zijn 
geheel niet steunen op religieuze principes of geloof. En dat 
verwelkom ik.’

Als alternatief voor de lange en zinloze strijd tussen weten
schap en religie, stelt de Dalai Lama een vorm van spiritualiteit 
voor die voorbij het beperkte gezichtsveld gaat van secularisme  
(gekenmerkt door vooruitgang, materialisme en consumisme), 
de wetenschap en religie, naar een ethiek die de eenheid  
promoot van de menselijke familie. De centrale fundamenten  
van deze spiritualiteit zijn mededogen, rechtvaardigheid, 
en vergevingsgezindheid. Deze ethische visie is nodig nu 
we het hoofd moeten bieden aan wereldwijde uitdagingen  
zoals oorlog, milieuvernietiging, hebzucht en onderwijs voor  
toekomstige generaties. 

Hij is een uitgesproken pleitbezorger van mededogen,  
meditatie en religieuze tolerantie. 

Beyond Religion 

Mag de waardevolle  
verlichtingsgeest ontwikkelen

Die nog niet is ontwikkeld

En mag de verlichtingsgeest 
die al is ontwikkeld

Nooit verzwakken en  
onafgebroken toenemen

Een groot deel van zijn leven verkondigt de veertiende 
Dalai Lama wereldwijd zijn boodschap voor een leven van 
voldoening en geluk. 
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ORGANISATIE 
Duurzame steun aan ICT via  
periodieke schenking 

Om het werk van ICT structureel te 
steunen, kunt u overwegen om te 
kiezen voor een periodieke schenking,  
waarin u een vast bedrag schenkt voor 
minimaal 5 jaar. Dankzij de status 
van ICT als Algemeen Nut Beogende  
Instelling (ANBI) is het mogelijk om te 
schenken met belastingvoordeel aan 
ICT. U kunt ervoor kiezen om het  
belastingvoordeel zelf te houden. Ook 
kunt u besluiten om uw gift te verho
gen zonder dat het u extra geld kost. 

U bent dan netto hetzelfde bedrag 
kwijt, maar ICT houdt er meer geld aan 
over. U kunt deze akte van schenking 
laten vastleggen bij de notaris van ICT. 
Daarnaast is het sinds 2014 mogelijk 
om uw periodieke schenking vast te 
leggen via onderhandse akte. Hiermee 
bent u kosteloos verzekerd van uw  
belastingvoordeel, ongeacht het  
bedrag dat u schenkt. Wilt u meer infor
matie ontvangen over de voorwaarden? 
Neem dan contact op met Tom Zwollo, 

Membership Program Manager, via  
telefoon (020  330 82 65) of via email  
(tom.zwollo@savetibet.nl). 

De geweldloze strijd van het Tibetaanse volk voor vrijheid en mensenrechten in 
Tibet gaat gepaard met mogelijk volharding en een lange adem. 

Tibetaanse meisjes van de Boterlamp kleuterschool voor nomadenkinderen in Yushu, Oost-Tibet

Sinds 2014 is het  
mogelijk om periodiek 
te schenken via een  
onderhandse akte



Colofon
Tibet Journaal is een uitgave van International  
Campaign for Tibet

Nederlandse Stichting Interna tional Campaign for Tibet  
(ICT) zet zich in voor het bevorderen van mensenrechten  
en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk.  
U ontvangt deze informatie, omdat u ons al eerder hebt  
gesteund. ICT bewaart uw gegevens en gebruikt deze om  
u op de hoogte te houden van onze projecten en activiteiten 
en deze van verwante orga nisaties. Als u hierop geen prijs 
stelt, kunt u dit bij ons melden. ICT is opgericht in 1988  
als een stichting zonder winstoogmerk. Uw gift is fiscaal  
aftrekbaar. 
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Herdenking Tibetaanse volksopstand. Amsterdam, maart 2014

Op de Dam in Amsterdam kwamen meer dan 250 Tibetanen en Tibet-sympathisanten 
bijeen om de 55ste herdenking van de door China bloedig neergeslagen Volksopstand 
in Lhasa te markeren.  

Traditiegetrouw werd de 10 maart
verklaring van de premier van de 
Tibetaanse regering in ballingschap  
voorgelezen. Tsering Jampa wees 
op de verantwoordelijkheid van de 
internationale gemeenschap om 
de gerechtvaardigde en geweldloze  

aspiraties van het Tibetaanse volk te 
steunen. De perswoordvoerster van 
Amnesty International Nicole Sprokel 
riep de Chinese autoriteiten op om 
de onderliggende oorzaken van de  
recente protesten in Tibet aan te pakken, 
de Tibetanen autonomie te verlenen  

en te stoppen met het vervolgen van  
Tibetanen voor het uitoefenen van hun 
recht op vrijheid van menings uiting, 
godsdienst en levensovertuiging.  
Tijdens een twee minuten durende 
stilte werden de Tibetanen herdacht  
die het leven verloren door de  
Chinese onderdrukking. Tijdens de 
daaropvolgende vredestocht door het 
centrum deelden de demonstranten 
flyers uit en reciteerden gebeden.
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