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Beste Tibet-vrienden,
Ik denk met veel genoegen terug aan het succesvolle bezoek van de Dalai Lama. Voor mij als Tibetaanse 
en voor ICT als grootste aan Tibet gerelateerde organisatie, is een goede relatie met de Dalai Lama buiten
gewoon belangrijk. Het was dan ook een voorrecht om dit driedaagse bezoek mee te mogen helpen  
organiseren.

Naast de spirituele kant van het programma heeft ICT als mensenrechtenorganisatie dit moment natuurlijk 
aangegrepen om politieke en publieke aandacht voor Tibet te vragen. Hiervoor hebben wij een speciale 
campagne opgezet. De reacties zijn zeer positief. Misschien heeft u ook onze campagneposters bij abri’s zien 
hangen of onze radiospot gehoord én heeft u onze petitie op www.iksteundedalailama.nl al ondertekend.

De belangstelling en steun vanuit het publiek en de media waren overweldigend. Hoewel de meeste politici 
in hun hart Tibet steunen, ligt een bezoek van de Dalai Lama door de agressieve en compromisloze houding  
van China gevoeliger. Daarom ben ik er trots op dat Tweede Kamerleden hem zonder enige reserve op  
enthousiaste wijze hebben ontvangen, en ook minister Timmermans de Dalai Lama op passende wijze heeft 
ontmoet.

Het politieke werk van ICT staat dichter bij het onderricht van de 
Dalai Lama dan vaak gedacht wordt. Het idee dat het geestelijke en het  
wereldse pad los van elkaar staan, is een misvatting. De wereld om ons 
heen, hoe wij daarmee omgaan en de stappen die we nemen om het 
lot van anderen te verbeteren, definiëren ons als mens en laten zien 
waar wij spiritueel staan.

De Dalai Lama heeft bij vele gelegenheden de onlosmakelijke relatie van het boeddhisme, de mensen
rechten en de universele verantwoordelijkheid benadrukt. Zoals de Boeddha al verkondigde, heeft zonder 
uitzondering ieder van ons een rol te spelen bij het in stand houden en bevorderen van sociale rechtvaar
digheid.

Voor de Dalai Lama is dit nooit een eenzaam pad geweest. Geweldloosheid is voor hem geen passief  
achteroverleunen, vrijheid is geen vrijbrief om degenen die niet vrij zijn te negeren. Hij is nooit gestopt 
met zijn inzet voor wereldvrede.

Als Tibetaanse die actief bij de Tibetaanse zaak betrokken is, vormen voor mij drie dingen een bron van 
inspiratie. Dat zijn het voorbeeld van onze geestelijke leider en de diep menselijke waarden die ook ICT 
nastreeft. Maar het zijn toch vooral onze donateurs die, bewust of onbewust, de boeddhistische filosofie 
van mededogen praktisch toepassen. U zet zich belangeloos in en het is een voorrecht om samen met u het 
Tibetaanse volk te helpen bij zijn aspiraties voor vrijheid en menselijke waardigheid. In breder perspectief 
gaat het daarbij om een vreedzame wereld voor iedereen. 

Alvast heel hartelijk dank.

Tsering Jampa
Directeur

Het gaat om een vreedzame 
wereld voor iedereen
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TIBET NIEUWS

Dhondup Wangchen vrijgelaten

De Tibetaanse filmactivist Dhondup 
Wangchen werd op 5 juni vrijgelaten, 
nadat hij zijn volle zes jaar gevangenis
straf had uitgezeten. Hij is nu in het 

gezelschap van zijn familie, waar hij 
uitrust en medische hulp ontvangt. In 
een telefoongesprek met zijn neef in 
Zwitserland vertelde Wangchen: “Op 

dit moment voel ik alsof alles binnen 
mij in een zee van tranen is. Ik hoop 
dat mijn gezondheid snel herstelt. Ik 
wil graag mijn diepste gevoel van waar
dering uitdrukken aan iedereen die 
mij gesteund heeft tijdens mijn gevan
genschap en ik wil worden herenigd 
met mijn gezin.” De autodidactische 
filmmaker reisde in 20072008 met 
zijn assistent Golog Jigme Gyatso door  
Tibet voor zijn korte film Leaving Fear 
Behind, over de werkelijke situatie in 
Tibet rondom de Olympische Spelen 
in Peking 2008. De film werd in twaalf 
talen vertaald en werd in meer dan 
30 landen vertoond. Als gevolg van de  
film werden beiden gearresteerd en 
Dhondup Wangchen werd veroordeeld 
tot zes jaar gevangenisstraf. In gevan
genschap werd hij veelvuldig gemarteld, 
kreeg hij hepatitisB en werd hem me
dische hulp ontzegd. In 2010 werd hij 
overgeplaatst naar een werkkamp waar 
hij onder erbarmelijke omstandigheden 
industrieel werk moest verrichten. ICT 
organiseerde in 2012 een Europese 
toer voor zijn vrouw Lhamo Tso om 
campagne te voeren voor zijn vrijlating.

De Tibetaanse filmactivist Dhondup Wangchen werd op 5 juni vrijgelaten, nadat hij 
zijn volle zes jaar gevangenisstraf had uitgezeten.

Dhondop Wangchen 

TIBET NIEUWS
Miraculeuze ontsnapping van Jigme Gyatso

De Tibetaanse monnik Golog Jigme  
Gyatso ontsnapte op miraculeuze wijze 
uit een Chinese gevangenis in de provin-
cie Gansu. Na anderhalf jaar te hebben 
ondergedoken, vluchtte hij in mei  naar 
India. Hij constateerde in een verklaring 
in Dharamsala dat zijn geest ongebro-
ken  is gebleven, ondanks brute marte-
ling tijdens gevangenschap. Golog Jigme 
Gyatso assisteerde de filmmaker Dhondup  

Wangchen bij de productie van de film 
Leaving Fear Behind. Beiden werden  
gevangengezet en werden in gevangen-
schap herhaal delijk gemarteld. Jigme  
Gyatso: “Het meest pijnlijke was toen ze 
mij aan het plafond ophingen. Zij lieten mij 
diverse keren de hele nacht hangen, terwijl 
ze mij sloegen en martelden. Nog steeds 
heb ik ernstige pijn in mijn rug en ribben 
en mijn knie gaat uit de kom wanneer mijn 
lichaam koud wordt.” Gyatso werd diverse  
keren vrijgelaten en vastgehouden. Toen 
hij in 2012 in hechtenis ontdekte dat de 
Chinese autoriteiten van plan waren om 
hem te vermoorden, lukte het hem om  
te ontsnappen uit de streng beveiligde  
gevangenis. “Anderhalf jaar lang verschool 
ik me in de bergen, rivieren en bossen van 
Tibet”. Na zijn vlucht hoorde hij dat de  
Chinese autoriteiten een prijs op zijn hoofd  
hadden gezet van 20.000 euro, op grond 

van een valse beschuldiging van moord.

Zijn reden voor protest: “China probeert 
de Tibetaanse taal te vernietigen, de  
Tibetaanse aspiraties te ondermijnen en 
zet verdraait de Tibetaanse steun voor de 
Middenweg Aanpak van de Dalai Lama 
in een kwaad daglicht.” Op de vraag of 
protesteren niet te gevaarlijk is, reageerde 
hij: “Iemand moest het doen. Als wij 
bang zijn, wordt ons verhaal niet verteld.”  
Mensenrechtenorganisaties, waaronder 
ICT, voerden campagne voor zijn vrij-
lating uit de gevangenis. Golog Jigme 
Gyatso staat bekend als sociale activist 
wegens zijn inzet voor het behoud van 
de Tibetaanse cultuur, door onder andere 
Tibetaanse nomadenkinderen les te geven 
in hun eigen taal. In mei werd hij door  
Reporters Without Borders genoemd  als 
een van hun ‘100 information heroes.’ 

Jigme Gyatso
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Hij klom op een hoog gebouw en riep 
op tot vrijheid voor Tibet. Een oogge
tuige verklaarde: ‘Toen ze hem wilden 
tegenhouden, stak hij zichzelf twee
maal en sprong vervolgens van het dak, 
hij stierf onmiddellijk.’ Phakpa Gyaltsen 
laat een vrouw en drie kleine kinderen 
achter, er is een vierde kind op komst.

Eerder probeerden de regionale auto
riteiten om mensen over te halen 
van protesten af te zien, door elke  
Tibetaanse familie 10.000 yuan (ruim 
duizend euro) aan te bieden. De lokale  
Tibetanen vinden dat de grondstof
winning heilige plaatsen bedreigt en 
het milieu vervuilt. Drie dagen na de 
dood van Phakpa Gyaltsen protesteer
den ruim driehonderd Tibetanen in 

Dzogang tegen de mijnbouw. Eerder 
werden dergelijke protesten in het  
nabijgelegen Lathok hardhandig neer
geslagen door gewapende politie.

Tibet vormt voor China een grond

stoffenbron, zoals koper, goud, zilver,  
uranium, lood, zink, ijzer, olie en gas, 
om de honger van China naar groei 
te stillen. De winning van de bodem
schatten komt niet ten goede aan de 
Tibetanen.

TIBET NIEUWS

Dodelijk protest tegen Chinese 
mijnbouw

Paramilitaire troepen in Dzogang, Oost-Tibet

De 32-jarige Phakpa Gyaltsen over-
leed op 7 mei in Dzogang, Oost-Tibet 
in de Chamdo-prefectuur, tijdens zijn 
protest tegen Chinese mijnbouw in 
die regio.

Het VN Comité voor Economische,  
Sociale en Culturele Rechten beoordeelde 
op 8 mei China’s naleving van het ver-
drag inzake deze rechten. ICT nam aan 
deze VN-bijeenkomst deel en legde een 
verklaring af over het recht op huisves-
ting, werkgelegenheid, onderwijs en over 
de culturele rechten van de Tibetanen.

Door de intensivering van China’s repres-
sieve beleid en wetgeving verslechtert 
het dagelijkse leven in Tibet op ieder 
gebied. Veel Tibetanen leven onder de 
armoedegrens.

Het Chinese herhuisvestigingsbeleid voor 
Tibetaanse nomaden vormt een bedrei-
ging voor de overleving van een eeuwen-
oude manier van leven die integraal deel 
uitmaakt van de Tibetaanse identiteit. 

Het beleid wordt uitgevoerd zonder over-
leg en leidt veelal tot werkloosheid en 
het verstoren van sociale structuren en 
familiebanden.

In theorie is het aantal onderwijsinstel-
lingen in Tibet toegenomen, maar in de 
praktijk biedt dit Tibetaanse kinderen 
weinig voordeel. De scholen in Tibet zijn 
vooral Chinees georiënteerd. De officiële 
taal is meestal Chinees, terwijl 80% van 
de Tibetanen dit niet spreekt. Het Chinese 
onderwijsbeleid leidt tot de assimilatie 
van Tibetanen in de dominante Chinese 
cultuur. In november 2012 protesteren 
duizenden Tibetaanse studenten tegen 
het taalbeleid van de regering. In april 
2013 werden acht van hen veroordeeld 
tot vier jaar gevangenis.

Hoewel de Chinese regering verklaart 
een beleid van vrijheid van religie te 
voeren en zegt dit juridisch te waarbor-
gen, wordt de godsdienstvrijheid sterk 
ingeperkt. De controle in kloosters is  
toegenomen door de aanstelling van 
‘managementteams’. Monniken en non-
nen worden regelmatig onderworpen 
aan patriottische opvoedingsprogram-
ma’s, waar ze gedwongen worden om 
Chinese propaganda te bestuderen en de 
Dalai Lama af te zweren.

Tibetaanse schrijvers, zangers en kunste-
naars zijn ook doelwit van een campagne 
tegen de Tibetaanse cultuur. Bijna iedere 
expressie van de Tibetaanse identiteit 
wordt door de staat gebrandmerkt als 
‘separatistische activiteit’.

POLITIEK

China legt bij VN verantwoording af 
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Tibet, het hoogste plateau ter wereld, 
wordt wel ‘de derde pool’ genoemd, 
omdat het de grootste ijsvelden bui
ten het Noordpoolgebied en Antarctica 
bevat. Als bron van de meeste rivie
ren van Azië, waaronder de Yangtze, 
de Brahmaputra en Salween, fungeert 
Tibet als een levensader voor honder
den miljoenen mensen en speelt het 
een essentiële rol in het proces dat de 
moessonregens in Azië creëert.

De Dalai Lama onderstreept waarom 
iedereen bezorgd moet zijn over een 
schokkend feit waarvan weinigen op 
de hoogte zijn: Tibets klimaat warmt 
twee keer zo snel op als de rest van de 
wereld. De gevolgen van het huidige 
smelten van de gletsjers in Tibet zijn 
waarschijnlijk catastrofaal. Daarom zijn 
dringend stappen van matiging en aan
passing noodzakelijk.

Tibets hoge, ruige terrein en harde 
klimaat resulteerden in de vorming 
van duurzame systemen van traditio
nele landbouw en veeteelt, waardoor 
tot nog toe het Tibetaanse landschap 
en ecosysteem relatief intact bleven. 
China’s beleid van versnelde ontwik

keling op basis van een stedelijk indus
trieel model is echter nadelig voor het 
kwetsbare ecosysteem, het dreigt het 
natuurlijke hydrologische verloop van 
het plateau te wijzigen.

Wetenschappers waarschuwen dat 
de verstedelijking en infrastructurele 
ontwikkeling (zoals de QinghaiTibet
spoorlijn, die over de veranderende 
permafrost van het plateau loopt)  
een bijdrage kunnen leveren aan de 
negatieve effecten van de wereldwijde 
opwarming van de aarde.

Tibet is voor China een wingewest 
en de intensieve mijnbouw leidt tot 
bodem en watervervuiling. Een voor
beeld hiervan is de Gyamamijn, niet 
ver van Lhasa. De grondstofwinning 
leidde tot het opdrogen van bronnen, 
vergiftiging van drinkwater, de dood 
van huisdieren en vee, en de aantasting 
van de flora en fauna in de regio.

De Chinese regering heeft in veel  
gebieden een herhuisvestingsbeleid 
voor Tibetaanse nomaden ingevoerd, 
met confiscatie van land en omheining 
van pastorale gebieden. Deze beleids

regels vormen niet alleen een gevaar 
voor het voortbestaan van een van ’s 
werelds laatste traditionele systemen 
van duurzame veeteelt, maar onder
zoek toont dat ook het voortbestaan 
van de woeste gronden en de biodi
versiteit in Tibet bedreigd worden. 
Het huidige Chinese beleid veroor
zaakt graslanddegradatie en dat staat 
in schril contrast tot de traditionele  
begrazing met mobiliteit van vee. Dat 
laatste beschermt juist de woeste gron
den, het helpt de negatieve gevolgen 
van de opwarming verminderen, waar
door zelfs de rijkdom en veerkracht 
van de woeste gronden kunnen terug
keren.

Er is een toenemende consensus onder  
Chinese, Tibetaanse en westerse weten 
schappers dat de traditionele kennis 
van nomadische veehouders over het 
ecosysteem, zowel het land als de be
staansmiddelen beschermt en dat het 
helpt bij het herstel van gebieden die 
reeds gedegradeerd zijn. Een Chinese 
milieuonderzoeker in Tibet zei dat  
Tibetanen dit land ‘absoluut beter  
kennen dan HanChinezen. Chinezen 
kunnen niet het beste beleid voor deze 
regio bedenken, omdat wij dit land 
niet beter kennen dan de Tibetanen. 
(...) We moeten echt samenwerken met 
Tibetanen.’

De Dalai Lama benadrukt dat net zoals 
China essentieel is voor de succesvolle 
uitvoering van oplossingen voor mon
diale klimaatverandering, Tibet onmis
baar is voor China’s mogelijkheden 
om deze oplossingen met succes in te  
voeren. Daarom moet de aantasting 
van het milieu in Tibet serieuze aan
dacht krijgen in de mondiale onder
handelingen over klimaatverandering.

In overeenstemming met de boodschap 
van de Dalai Lama om het milieu te 
beschermen, is de samenwerking tus
sen belanghebbenden – van Tibetaanse  
nomaden tot Chinese wetenschappers 
en vertegenwoordigers van de landen 
stroomafwaarts die afhankelijk zijn van 
Tibetaans water – van cruciaal belang. 

CULTUUR

Mondiaal belang Tibetaans 
plateau  

De noodzaak om actie te ondernemen om de aantasting van het Tibetaanse  
milieu en de mondiale klimaatveranderingen te voorkomen, vormden een  
belangrijke boodschap van de Dalai Lama tijdens zijn recente bezoek aan  
Nederland. Dit komt voort uit zijn besef van onderlinge afhankelijkheid en  
dat alle levende wezens waardevol zijn.

Het Tibetaanse plateau vanuit de ruimte
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Bezoek Dalai Lama aan Nederland

6

Van 10 tot en met 12 mei bracht de Dalai Lama een succesvol 
bezoek aan ons land. De belangstelling vanuit het publiek, 
de media en de politiek was overweldigend. Nederland stond 
drie dagen in het teken van Tibet en van het gedachtegoed 
van de Dalai Lama. Zijn boodschap van compassie, verzoening 
en onderling begrip ongeacht iemands achtergrond, vond 
veel gehoor. Het was een gevarieerd programma met onder-
richt en een publieke lezing in een uitverkocht Ahoy, en een 
seminar over onderwijs. De Dalai Lama sprak ook met leden 
van de Chinese gemeenschap, Tibetorganisaties en er was 
een audiëntie met meer dan 2000 Tibetanen.

De Dalai Lama en Ruud Lubbers tijdens het seminar op de 
Erasmus universiteit, 12 mei

Tsering Jampa bedankt de Dalai Lama in Ahoy, 11 mei

Tibetanen tijdens audiëntie met de Dalai Lama in de  
Laurenskerk, Rotterdam, 10 mei

Uitverkochte publieke lezing in Ahoy, 11 mei
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De Dalai Lama met Erica Terpstra in Ahoy, 11 mei De Dalai Lama met leden van de Tweede Kamer, 12 mei

POLITIEK
Minister Timmermans ontmoet Dalai Lama 

Belangrijke onderdelen van het recente 
bezoek van de Dalai Lama aan Nederland  
vormden zijn ontmoeting met minister 
Frans Timmermans en de ontvangst door 

de vaste Kamercommissie voor Buiten-
landse Zaken.

De Dalai Lama sprak met de minister in 

een interreligieuze setting. Katholieke, 
protestantse en joodse religieuze leiders 
wisselden met de Dalai Lama van ge-
dachten over hoe vanuit verschillende 
religies, initiatieven ontplooid kunnen 
worden voor wereldvrede en voor het 
bevorderen van onderling begrip tussen 
volken. Daarnaast werd er gesproken 
over de mensenrechten en de achter-
liggende oorzaken van de zelfverbran-
dingen in Tibet.

Op de laatste dag van zijn bezoek werd 
de Dalai Lama ontvangen door de vrijwel 
voltallige vaste Kamercommissie voor 
Buitenlandse Zaken. Ook daar sprak hij 
over de ernst van de zelfverbrandingen 
in Tibet. Andere onderwerpen waren het 
belang om de dialoog tussen China en 
Tibet te hervatten, en de aantasting van 
het Tibetaanse milieu. De Dalai Lama 
stelde voor dat Kamerleden naar Tibet 
reizen om te onderzoeken waarom de 
Tibetanen zichzelf in brand steken. Het 
debat was live te volgen via internet.

De Dalai Lama ontmoet Minister Timmermans en religieuze leiders. Den Haag, 12 mei
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CAMPAGNE
Campagne Ik steun de Dalai Lama

In de aanloop van de Dalai Lama’s bezoek naar Nederland in 
mei, voerde ICT een grootschalige publiekscampagne om de 
mensenrechtensituatie in Tibet onder de aandacht te brengen 
bij media en het Nederlandse publiek. ICT lanceerde hier-
voor speciaal de website www.iksteundedalailama.nl, waarbij 
mensen werden opgeroepen om de petitie te tekenen. Enkele 
bekende Nederlanders ondersteunden de campagne, waaronder 
Erica Terpstra. Zij riep tijdens RTL Late Night mensen op om de 
petitie te tekenen. Cabaretier Erik van Muiswinkel sprak een 
videoboodschap in op de website en een radiospotje, dat twee 
weken lang werd uitgezonden op Radio 1, 2 en 4. Petitiekaarten 
werden actief verspreid tijdens het bezoek van de Dalai Lama in 
de Ahoy en via Boomerang in uitgaansgelegenheden. Daarnaast 
hingen grote campagneposters bij NS-stations in de Randstad. 
Meer dan 13.000 mensen tekenden de petitie en lieten inspire-
rende, persoonlijke berichten achter op de website. Bij ontvangst 
van de petitie was de Dalai Lama blij verrast met de massale 

steun in Nederland voor zijn geweldloze strijd voor vrijheid in 
Tibet. De campagne loopt door tot 6 juli, de 79e verjaardag 
van de Dalai Lama. Heeft u de petitie nog niet ondertekend of 
doorgestuurd naar vrienden en familie? U kunt dit alsnog doen!

ENKELE REACTIES VAN ONZE DONATEURS:

Petitie
T. Peeters:‘De manier waarop de Dalai Lama ondanks alle 
wreedheden blijft vechten voor vrijheid op een vreedzame 
manier is het grootst mogelijke voorbeeld voor alle conflic
ten in de wereld.’
 

Facebook
L. Andreas: vrijheid is niet vanzelfsprekend, getekend.
 
V. van Rossum: Dank voor een zeer ontspannen en inspi
rerende dag. 

Reactie
Beste Tsering Jampa,

Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen. 
Ik was diep ontroerd door de bedank boodschap van de 
Dalai Lama.
Het was of hij mij persoonlijk aankeek!

Dank hiervoor.

Warme groet, E. van Proosdij

Petitie ondertekend door de Dalai Lama



9

POLITIEK

17 Punten Overeenkomst en  
Tibetaans-Chinese Relaties 

Hoewel China claimt dat Tibet altijd 
een ‘onlosmakelijk deel’ van China is 
geweest, vormt dit het enige document 
waarin Tibet formeel akkoord is gegaan 
om deel van China uit te gaan maken. 
De Overeenkomst spreekt over Tibets 

‘terugkeer naar de grote familie’ binnen 
China en beloofde zelfbestuur voor de 
Tibetanen. Het is de enige overeen
komst die de Chinese regering heeft 
met een regio die zij als haar grond
gebied claimt. Sommige Chinese leiders 

beschouwden Tibet als een gebied met 
een speciale status. Het is de voor
loper van de ‘één land, twee systemen
formule’, die de Chinese leiders later 
gebruikten voor Hongkong en Macao.

Artikel 4 van de Overeenkomst zegt: 
‘De Centrale Autoriteiten zullen het  
bestaande politieke systeem in Tibet 
niet veranderen en zullen ook de geves
tigde status, functie en bevoegdheden 
van de Dalai Lama niet wijzigen.’ In 
feite genoot de Tibetaanse regering na 
de bezetting van Tibet in 1950 door het 
Chinese leger geen enkele mate van 
autonomie, zelfs niet in interne zaken, 
en de Chinese regering oefende de  
volledige macht in Tibet uit. De situatie 
in Tibet verslechterde en dat dwong de 
Dalai Lama er uiteindelijk toe om in 
maart 1959 naar India te vluchten. Een 
maand later gaf hij daar een verklaring 
af, waarin hij zei dat de 17 Punten Over
eenkomst tussen China en Tibet in 1951 
onder druk van de Chinese regering on
dertekend was. Zijn regering heeft haar 
best gedaan om zich aan de overeen
komst te houden, maar helaas hebben 
de Chinese autoriteiten geen enkele 
moeite gedaan om deze verplichtingen 
na te leven.

Op 23 mei was het 63 jaar geleden dat de ‘17 Punten Overeenkomst’ tussen Tibet en 
China werd getekend. Die wijzigde de structuur van hun relatie. De Chinese regering  
gebruikt deze overeenkomst vaak als bewijs en legitimering van haar controle over Tibet. 

Tibetaanse delegatie tekent de 17 Punten Overeenkomst. 23 mei 1951

ORGANISATIE
Donateur aan het woord

Sedert meer dan 10 jaar ben ik donateur. 
Mijn voorliefde voor Tibet begon met het 
boek Het derde oog van lama Lampa, dat 
ik tijdens mijn studententijd in een boek-
handel vond naast een boek van professor 
Jung. Het is een boek over een van de per-
soonlijke artsen van de Dalai Lama, toen 
nog woonachtig in het Potala. Ik raakte 
meteen gefascineerd door de cultuur van 
de Tibetanen. 

Inmiddels ben ik in contact gekomen met 
ICT en werk ik af en toe als vrijwilliger op 
kantoor. Naast mijn donateurschap breng 

ik graag zo mooi mogelijke cadeaus aan 
de Dalai Lama, de Tibetaanse gemeen-
schap en de regering in ballingschap als ze 
Nederland bezoeken, om ze te verwennen 
en welkom te heten. 

Daartoe bezoek ik onder meer antiqua-
riaten, waar nog veel mooie literatuur 
is te vinden over Tibet. Ook overweeg ik 
om in de toekomst de opbrengst van mijn 
schilderijen af te dragen aan ICT. ICT, ga zo 
door met het goede werk.

Masja BunicichMasja Bunicich
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Human Rights Watch bezorgd 
over Tibetanen in Nepal 

Het rapport, Under China’s Shadow: Mistreatment of Tibetans 
in Nepal, toont dat de Tibetaanse vluchtelingengemeenschappen  
in Nepal geconfronteerd worden met de facto een verbod op 
politieke protesten, scherpe beperkingen op openbare acti
viteiten die de Tibetaanse cultuur en religie bevorderen, en 
routinematige mishandeling door Nepalese veiligheidstroepen. 
Voorbeelden zijn buitensporig gebruik van geweld, willekeurige 
detentie, slechte behandeling tijdens detentie, bedreigingen 
en intimidatie, opdringerige surveillance en het willekeurig 

toepassen van vaag gedefinieerde overtredingen van de veilig
heid. Door de massale aanwezigheid van veiligheidstroepen 
in Tibet en de samenwerking tussen de Nepalese en Chinese 
grensbewaking, was China de afgelopen jaren in staat de stroom 
Tibetaanse vluchtelingen naar Nepal in te dammen. In 2013 
werden minder dan 200 gevluchte Tibetanen geregistreerd, in 
vergelijking met de jaarlijks meer dan 2000 vluchtelingen voor 
het jaar 2008.

Nepal blijft duizenden Tibetanen, de meeste van hen geboren 
in Nepal, een wettelijk bestaan ontzeggen door hun elke vorm 
van officiële identificatie te weigeren. Daardoor staan Tibetanen 
meer bloot aan verhoogd toezicht, controle, en misbruik door 
de politie of het strafrechtelijk systeem, ongeacht of zij politiek 
actief zijn. Het is moeilijker voor Tibetanen om documenten 
te verkrijgen die het mogelijk maken om naar school te gaan, 
werk te zoeken, een bedrijf te runnen, naar het buitenland te 
reizen of aan andere activiteiten deel te nemen. Dit leidt tot een 
patroon van marginalisering van de Tibetaanse gemeenschap 
in Nepal.

HRW riep Nepal op om concrete maatregelen te treffen om de 
rechten van de Tibetanen te garanderen, waaronder het voor
zien van alle in aanmerking komende Tibetanen van vluchteling
identificatiecertificaten en het handhaven van het internationaal 
recht op het verbod van gedwongen terugkeer (nonrefoule
ment). Ook ICT maakte via haar Dangerous Crossingrapporten 
in de afgelopen jaren bekend dat de situatie van de Tibetaanse 
vluchtelingen in Nepal schrijnend is. ICT blijft er daarom bij  
de Nepalese regering en de VN Hoge Commissaris voor de  
Vluchtelingen op aandringen om de Tibetaanse vluchtelingen  
bescherming te bieden. Lees het rapport op: www.hrw.org/reports/ 
2014/04/01/underchinasshadow.

De Nepalese regering legt onder druk van China steeds meer 
restricties op aan in Nepal wonende Tibetanen, zegt Human 
Rights Watch (HRW) in een nieuw rapport, dat in april werd 
gepubliceerd.

ORGANISATIE
Duurzame steun aan ICT via periodieke schenking 
De geweldloze strijd van het Tibetaanse volk voor vrijheid en 
mensenrechten in Tibet gaat gepaard met volharding en een 
lange adem. 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 verhogen 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. Sinds 2014 is het ook 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 informatie ontvangen over de voorwaarden? Neem 
dan contact op met Tom Zwollo, Membership Program Manager, via  
telefoon (020 - 330 82 65) of via e-mail (tom.zwollo@savetibet.nl). 
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POLITIEK

ICT-campagne Europese verkiezingen 

Thomas Mann, de voorzitter van de  
Tibet Intergroup, zei: ‘De manier waarop  
we de Tibetaanse kwestie benaderen, 
houdt de EU een spiegel voor en ver

telt de wereld hoe serieus we zijn ten  
opzichte van onze eigen waarden.’

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
wees erop dat in de afgelopen vijf jaar 
de Tibet Intergroup met succes in het 
Europees Parlement de aandacht op  
Tibet heeft gevestigd. ‘Door onze  
activiteiten blijven wij de Tibetanen her
denken die zich sinds 2009 in brand heb
ben gestoken tegen de onderdrukking 
in Tibet.’

ICT zal gaan lobbyen bij de nieuwe 
Euro parlementariërs, zodat de Tibet  
Intergroup opnieuw geïnstalleerd wordt, 
want het is de basis van de politieke steun 
voor Tibet binnen de Europese Unie.

ICT lanceerde op 1 februari, tijdens  
de 100e bijeenkomst van de Tibet 
Intergroup, de campagne ‘2014 voor 
Tibet’. Voorafgaand aan de Europese 
verkiezingen in mei beloofden 41  
Europarlementariërs en 33 kandidaten 
om op te komen voor de rechten en 
vrijheid van het Tibetaanse volk.

TIBET NIEUWS

Zelfverbrandingen in Tibet 

Thinley naMGyal (32)
15 april 2014 

Khangsar, Kham

DolMa  (31)
29 maarT 2014 

Ba Choede-KloosTer in 
BaThang, Kham

lobsanG PalDen  (20)
16 maarT 2014 

KirTi-KloosTer in ngaBa, 
amdo

onbekenDe Man
16 maarT 2014

TseKhog, amdo

lobsanG DorJe (25),  
13 feBruari 2014

ngaBa, amdo

PhaGMo saMDuP (einD 20) 
6 feBruar1 2014

doKarmo, amdo

TsulTriM GyaTso (41) 
19 deCemBer 2013
amChoK, amdo

kunchok TseTen (?) 
4 deCemBer 2013
meruma, amdo

TserinG Gyal (20) 
11 novemBer 2013

pema, amdo

Sinds het laatste verslag, zomer 2013, namen tien Tibetanen in Tibet de onomkeerbare stap om zichzelf in brand te 
steken als protest tegen de Chinese repressie. Dat brengt het totale aantal zelfverbrandingen in Tibet sinds 2009 op 131.

shichunG (40) 
28 sepTemBer 2013

gomang, amdo

De manier waarop we 
de Tibetaanse kwestie 
benaderen, houdt de 
EU een spiegel voor  
en vertelt de wereld 
hoe serieus we zijn  
ten opzichte van onze  
eigen waarden
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Nederlandse Stichting Interna tional Campaign for Tibet  
(ICT) zet zich in voor het bevorderen van mensenrechten  
en democratische vrijheden voor het Tibetaanse volk.  
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aftrekbaar. 

Redactie
International Campaign 
for Tibet Europe

Tsering Jampa
Tom Zwollo
Myra de Rooy
Kate Saunders
Bhuchung K. Tsering

Fotografie
ICT, Myra de Rooy,
Marlies Bosch,
Jurjen Donkers

Adres
Vijzelstraat 77, 
1017 HG Amsterdam
Postbus 3337, 
1001 AC Amsterdam
Tel.: +31 (0) 20 3308265
Fax: + 31 (0) 20 3308266
Email: icteurope@savetibet.nl
www.savetibet.nl
K.v.K. 34119094
IBAN nummer:
NL09INGB0000004223
ISSN 22119949

Samen met de Tibetaanse Gemeenschap Nederland markeerde 
ICT de 25e gedenkdag van de toekenning van de Nobelprijs 
voor de Vrede aan de Dalai Lama. Zij overhandigden hem een 
zilveren medaille aan het begin van zijn driedaagse bezoek.  
De ceremonie vond plaats in de Laurenskerk in Rotterdam, 
tijdens een speciale audiëntie met tweeduizend Tibetanen uit 
Nederland en België.

Tsewang Lhazom, de voorzitster van de Tibetaanse Gemeen-
schap Nederland, zei dat de Tibetanen met de onderscheiding 
hun oprechte dankbaarheid wilden tonen voor zijn onvermoei-

bare inzet, niet alleen voor het Tibetaanse volk, maar voor een 
vreedzamere wereld. Tsering Jampa voegde hier namens ICT aan 
toe: ‘De oproep van de Dalai Lama om van de 21e eeuw een 
eeuw van dialoog te maken, heeft het potentieel om geweld te 
verminderen en om internationale conflicten op te lossen via 
benaderingen die wederzijds voordeel bieden.’

In 1989 ontving de Dalai Lama in Oslo de Nobelprijs voor de 
Vrede voor zijn constructieve en toekomstgerichte voorstellen 
voor de oplossing van internationale conflicten, mensenrechten-
kwesties en wereldwijde milieuproblemen.

ORGANISATIE

ICT eert Dalai Lama

Tsering Jampa en Tsewang Lhazom reiken de zilveren medaille uit aan de Dalai Lama. Laurenskerk, 10 mei 2014.


