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Chinese militairen maken de dienst uit
in Tibet

Beste Tibet-vrienden,
Na maanden apathie begon de Britse premier Cameron begin september uit
angst een paniekoffensief om de onzekere Schotten alsnog over te halen om
tegen onafhankelijkheid van Groot-Brittannië te stemmen. Voor mij is het nauwelijks voor te stellen hoe je tégen onafhankelijkheid kunt stemmen, hoeveel
geld daar ook tegenover staat. Het verlies van je land en vrijheid is een van de
ergste dingen die een volk kan overkomen.
Deze ietwat bittere Britse campagne leek op hoe ouders zich soms vastklampen
aan reeds lang volwassen kinderen. Angst en onzekerheid zijn slechte leidraden
en ik vrees dat deze tactiek de onderlinge relatie in de toekomst zal verzuren.
Niet de beste manier om bij elkaar te blijven of uit elkaar te gaan. Zoals te
verwachten sprak de premier van China, Li Keqiang, zijn afkeuring uit over het
vooruitzicht van afscheiding en riep hij de Schotten op onafhankelijkheid
te verwerpen.
In een land waar de eigen bevolking niet volwassen genoeg geacht wordt om
mee te stemmen over de eigen toekomst en waar spreken over onafhankelijkheid alleen al leidt tot draconische straffen, is een referendum over onafhankelijkheid natuurlijk een politieke gruwel. Het is een onwenselijke inspiratie voor
de eigen minderheden van China, zoals Tibetanen en Oeigoeren.
China weet natuurlijk dat het met zijn repressieve beleid in Tibet geen vrienden
maakt en de Tibetanen niet het gevoel geeft ‘deel uit te maken van een grote
gelukkige familie’. Wellicht startte de Chinese regering daarom recent met een
charmeoffensief om Tibetanen alsnog ‘liefdevol’ op te nemen in die grote Chinese familie. Hoewel China de Tibetanen al decennialang afschildert als een
‘achterlijk volk met wie het bloed van echte Chinezen (Han) niet moet worden
vermengd’, promoot Peking nu een beleid van ‘assimilatie door huwelijk’.
Deze ‘vreedzame hereniging’ komt neer op een sluipende ‘wegmenging’ van
een etnische minderheid. Het is regelrechte discriminatie en een onaanvaardbare inbreuk op het privéleven van Tibetanen. Dat de belangstelling voor Tibet
en de Tibetaanse waarden niet centraal staat, maakte partijsecretaris Chen Quanguo duidelijk toen hij gemengde huwelijken omschreef als ‘een erkenning van
het grote moederland, van Chinezen als volk, de Chinese cultuur, en het pad van
socialisme met Chinese karakteristieken’.
In de meer dan zestig jaar na de ‘bevrijding’ van Tibet zijn de Chinese autoriteiten er niet in geslaagd om de ‘harten en geesten’ van het Tibetaanse volk te winnen. Helaas voor de Chinese en Britse premiers worden eenheid en harmonie
niet onder dwang bereikt, maar alleen als mensen tevreden en gelukkig zijn en
in vrijheid en onderling respect kiezen om samen te zijn.
Alvast heel hartelijk dank.

TIBET NIEUWS

Nieuw ICT-rapport
over zelfverbrandingen
Het nieuwe ICT-rapport ‘Acts of significant evil,
the criminalization of Tibetan self-immolations’
documenteert de impact van maatregelen die
de Chinese autoriteiten sinds december 2012
invoerden als reactie op de zelfverbrandingen
in Tibet. Sinds 2009 staken 131 Tibetanen zichzelf in brand uit protest tegen de onderdrukking.
Door het harde Chinese beleid worden Tibetanen
in de omgeving van zelfverbranders collectief
bestraft, vinden er politiek gemotiveerde
veroordelingen plaats en zijn ten minste 98
Tibetanen verdwenen.
Tibetanen worden veroordeeld voor moord op
basis van vermeende ‘intentie en medeplichtigheid’ en op grond van ‘opzettelijke doodslag’. In
één geval werd de doodstraf opgelegd. Vaak
is er geen enkel bewijs dat een veroordeelde
met een zelfverbrander sprak of deze zelfs ook
maar kende.
Het criminaliseren gebeurt zonder legale basis
en is in conflict met de nationale en internationale wetgeving. ICT beveelt aan dat China alle
Tibetanen vrijlaat die gevangen zitten op grond
van associatie met zelfverbranders, en dat het
alle collectieve strafmaatregelen tegen families
en gemeenschappen intrekt.
ICT roept ook de internationale gemeenschap
op om er bij China op aan te dringen dat
zij stopt met haar inconsistente wetgeving
tegen zelfverbranders en de mensen in hun
directe omgeving.

“Acts of significant evil”
The criminalization of Tibetan self-immolations

Tsering Jampa
Directeur
A report by the International Campaign for Tibet
Washington - Amsterdam - Berlin - Brussels
August 2014
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Vijf Tibetanen dood na protest
de mishandeling en intimidatie van Tibetaanse vrouwen door Chinese ambtenaren
in Oost-Tibet. De politie gebruikte traangas
en schoot ‘anti-oproerprojectielen’ naar
de vreedzame demonstranten. Veel Tibetanen raakten gewond; vier gewonden die
een medische behandeling werd ontzegd,
stierven in hechtenis.

Tibetanen gewond door anti-oproerprojectielen
Chinese paramilitaire politie opende in augustus het vuur op ongewapende
Tibetaanse demonstranten in Loshu in Kardze, Oost-Tibet.
Zij protesteerden tegen de arrestatie van
de Tibetaan Wangdak uit Shugba. Deze
gerespecteerde dorpsleider steunde een

culturele bijeenkomst die verboden werd
door de lokale Chinese autoriteiten. Hij
had eerder zijn verontrusting geuit over

Een vijfde Tibetaan, Lo Palsang, pleegde
in voorarrest zelfmoord. Volgens Radio
Free Asia volgde dit op marteling door
de politie. De verblijfplaats van Wangdak is nog onbekend. Zelfs zijn 64jarige tante Dawa Lhamo werd opgepakt
en in gevangenschap gemarteld. Zij kan
niet meer lopen en spreken, en haar familie mag haar niet bezoeken.
Veel mannen en jongens boven de twaalf
jaar uit het dorp Shugba zijn na het schietincident verdwenen of gevangengezet. De
regio staat nu onder strenge controle.

TIBET NIEUWS

Tibetaanse milieuactivist vrijgelaten

Rinchen Samdrup
Veel Tibetanen protesteren tegen de Chinese activiteiten in Tibet die het fragiele

Tibetaanse milieu aantasten. Een aantal
milieuactivisten werd gevangengezet, onder wie Rinchen Samdrup. Hij werd samen
met zijn twee broers, Karma Samdrup
en Jigme Namgyal, gearresteerd. Karma
Samdrup zit een vijftienjarige straf uit.
Jigme Namgyal kwam na twee jaar gevangenschap vrij. Rinchen Samdrup werd
afgelopen augustus vervroegd vrijgelaten na vier jaar gevangenschap. Hij was
veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf
op verdenking van separatisme en pro-

paganda voor de ‘Dalai Lama-kliek’. Vóór
zijn arrestatie leidde hij een milieuorganisatie in Chamdo en voerde een herplantingsproject uit; daarnaast zette hij zich in
tegen de stroperij van bedreigde dieren.
De broers werden voor hun milieuactiviteiten en filantropie onderscheiden door officiële Chinese organisaties en door buitenlandse organisaties,
waaronder een belangrijke prijs van de
Ford Motor Company.

POLITIEK

Nieuwe mensenrechtenambassadeur
Matteo Mecacci, de president van het ICTkantoor in Washington, en Tsering Jampa
ontmoetten bij Buitenlandse Zaken de nieuwe
mensenrechtenambassadeur Kees van Baar.

in Tibet. Ze spraken met de heer Van Baar
over de aanbevelingen van ICT uit het
recente ICT-rapport over de criminalisering
van de zelfverbrandingen.

Hij was eerder werkzaam als ambassadeur in onder meer Afrika en Rusland.
Tijdens de ontmoeting gaven Matteo
Mecacci en Tsering Jampa een briefing over
de huidige kritieke mensenrechtensituatie

ICT verzocht de heer Van Baar om, net
als zijn voorganger, zowel in de bilaterale als multilaterale contacten met China
aandacht aan de mensenrechtensituatie in
Tibet te besteden.

Kees van Baar
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Nieuwe spoorlijn
in Tibet
In september werd de spoorlijn van
Lhasa naar Tibets tweede stad Shigatse
geopend. De spoorlijn is 250 kilometer lang en kostte 760 miljoen. De
treinverbinding is een verlenging van
de spoorlijn tussen Golmud en Lhasa,
die acht jaar geleden werd geopend.
De Tibetaanse regering in ballingschap
maakt zich zorgen over de negatieve
effecten van de spoorlijn. Het toenemende aantal werkzoekende Chinezen
dat naar Tibet trekt, zal de culturele
identiteit van het Tibetaanse volk verder aantasten. Met de uitbreiding van
het spoor groeien de mijnbouwactiviteiten in Tibet, wat zorgt voor milieuvervuiling. Verder vergemakkelijkt de
treinverbinding het vervoer van grondstoffen naar China. China ziet de spoorlijnen als een manier om de ‘nationale
veiligheid te vergroten’. Het zegt met
het verbeteren van de infrastructuur
de economische ontwikkeling en ‘pacificatie’ van Tibet en het aangrenzende

Nieuwe spoorlijn in Tibet van Lhasa naar Shigatse
Oost-Turkestan te bevorderen. China
kondigde bovendien plannen aan om
het spoorwegnet door te trekken naar
India, Nepal en Bhutan. Deze buurlan-

den zijn bezorgd. Zij zien in de uitbreiding van het spoornet een toename van
de strategische ambities van China in
het grensgebied.

TIBET NIEUWS

Kolenmijnen bedreigen milieu in Tibet
en analyses tonen verwoesting van alpiene
weidegronden, watervervuiling en aantasting van het milieu. De kolenwinning
vindt sinds 2003 plaats en schendt zowel
de waterbeschermingswetten als lokale
natuurbeschermingsregels.

Kolenmijn in Qinghai, Oost-Tibet
Uitgebreid onderzoek van Greenpeace
laat zien dat de Kingho Group, het grootste
private kolenbedrijf van China, grootschalige open kolenmijnbouw in Tibet uit-
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voert. Het wingebied ligt in het hart van
het Qinghai Tibetaanse plateau, waar
Tibets belangrijkste rivieren ontspringen.
Onderzoek ter plaatse, satellietbeelden

Li Shuo, specialist klimaat en energie
Oost-Azië bij Greenpeace, zei: ‘Deze
enorme kolenmijn in de geboorteplaats van de moederrivier van China
is het stuitendste voorbeeld van de
bedreiging die kolen vormen voor
de watervoorziening van het land.’
Het milieu- en watermanagement dat
China voert in andere delen van Tibet
is ook een bron van bezorgdheid, omdat het effect heeft op de veiligheid
en het welzijn van miljoenen mensen
in de buurlanden.

CULTUUR

China promoot interraciale
huwelijken in Tibet
Chen Quangguo, de partijsecretaris van de Tibetaanse Autonome Regio, heeft negentien gemengde paren geprezen voor
hun bijdragen aan ‘het geluk en de harmonieuze aard van ons moederland’. Hij deed dit tijdens een ceremonie in Lhasa
afgelopen zomer. De echtparen, de meeste Chinees-Tibetaans, werden gebruikt als lichtend voorbeeld van interraciale
huwelijken. Dit is de nieuwste poging van de Chinese autoriteiten om ‘etnische eenheid’ te bevorderen.
Hoewel het onwaarschijnlijk is dat
dit in de praktijk beïnvloedt met wie
Tibetanen of Chinezen trouwen, bevat het initiatief verontrustende ondertonen. Het benadrukken van deze
mededeling legt eerder de officiële
onzekerheden bloot over een gebrek
aan echte eenheid in Tibet. En dat
werd onderstreept door een incident
op 12 augustus in Kardze, Oost-Tibet,
waarbij Tibetanen protesteerden tegen
de detentie van een lokale functionaris.
Hij had bezwaar gemaakt tegen de intimidatie van Tibetaanse vrouwen door
Chinese ambtenaren. Het leidde ertoe
dat Chinese troepen het vuur openden
op een ongewapende menigte.
De officiële nadruk op gemengde huwelijken, in zowel Tibet als nu ook in
Xinjiang, geeft aan hoe ver de Chinese
partijstaat zich wil mengen in het privéleven van mensen. Het duidt op een
verschuiving in de aanpak van het etnische minderhedenbeleid, die volgt op
recente opmerkingen van de Chinese
leider Xi Jinping over het belang van
etnische ‘vermenging’ onder burgers
van de Volksrepubliek China. Sinds Xi
Jinping partijvoorzitter en president
werd, heeft hij gewezen op het belang
van het smeden van een gedeelde
nationale identiteit. In opmerkingen
tijdens een officiële vergadering in
april deed hij de omstreden uitspraak:
‘versterk interetnisch contact, uitwisseling en vermenging’.
De aansporingen van partijsecretaris
Chen Quanguo tot ‘broederlijke etnische huwelijken’ werden gepromoot
op de voorpagina van Tibet Daily, de
officiële partijkrant. Tijdens een bijeenkomst van families van gemengde
paren, op 18 juni, sprak Chen Quanguo
zelfs ‘met emotie’ over de noodzaak
dat partijfunctionarissen en departementen zich als ‘koppelaars’ opstellen
om paren aan elkaar voor te stel-

len. Dat zou een brug bouwen tussen
singles uit alle etnische groepen.

leven en de eerbiediging van de fundamentele mensenrechten.

Ter versterking van de boodschap over
de noodzaak van gemengde huwelijken brachten de staatsmedia het huwelijk in herinnering van de Chinese
prinses Wencheng met een Tibetaanse
koning, in de 7e eeuw. Dat is het belangrijkste argument dat officieel in
modern China wordt gebruikt om de
Chinees-Tibetaanse relatie te beschrijven. Door het opnieuw vertellen van
dit verhaal herschrijven de Chinese autoriteiten de geschiedenis met behulp
van de symboliek van dit huwelijk. Dat
is een poging om over te brengen dat
er harmonie is tussen de Tibetanen en
Chinezen. Het zou moeten bewijzen
dat de Chinezen ‘beschaving’ naar Tibet
hebben gebracht. Het onderstreept
echter hun overheersing over Tibet.

De recente officiële uitlatingen vertegenwoordigen het streven naar
grotere integratie van Tibetanen in de
communistische partijstaat en het degraderen van hun cultuur en religie, en
het negeren van een meer gematigde
en progressieve gedachtewisseling.

Chen Quanguo’s opmerkingen over
het belang van gemengde huwelijken
zal Tibetanen nog verder van China
vervreemden. Daarnaast groeit hun
wanhoop over het partijbeleid voor het
privéleven van individuen. Niemand
kan natuurlijk bezwaar maken tegen
mensen die uit eigen vrije keuze
samenleven, ongeacht hun ras of etnische afstamming. Zo is er de gelukkige verbintenis tussen de prominente
schrijvers Wang Lixiong en de Tibetaanse Tsering Woeser.
Maar de pogingen van de Chinese
Communistische Partij om zich op te
werpen als ‘datingbureau’, en economische en sociale rechten aan gemengde koppels toe te kennen, toont
slechts een ijzig gebrek aan inzicht in
wat echte harmonie in Tibet zal creëren. Bovendien volgen deze pogingen op
decennialang onderdrukkend beleid in
Tibet. Beleid dat het bestaan heeft ondermijnd van een vrije Tibetaanse cultuur, een vrije Tibetaanse manier van

Chinese huwelijkstoeristen voor Potala
De officiële nadruk op het aanmoedigen van gemengde huwelijken is niet
alleen een verontrustende poging om
een politieke agenda op te leggen op
iets wat privésfeer moeten blijven. Het
versterkt ook de vrees over het voortbestaan van de Tibetanen als volk en
hun culturele identiteit.
13
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Tibet en de VN
Op 8 september opende de nieuwe VN
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten prins Zeid Al-Hussein de 27ste
zitting van de VN Mensenrechtenraad
in Genève.
Vooraf verzocht ICT hem in een felicitatiebrief met klem om er bij China op
aan te dringen een einde te maken aan
het wijdverbreide gebruik van buitengerechtelijke arrestaties en marteling
om de Tibetanen tot zwijgen te brengen. Tijdens de Mensenrechtenraad
werd het jaarlijkse rapport behandeld
van de VN Werkgroep over Onvrijwil-

lige of Gedwongen Verdwijningen
(WGIED). ICT gaf samen met de Helsinki Foundation een verklaring af over
gedwongen verdwijningen in Tibet, die
na zelfverbrandingen hebben plaatsgevonden. Meer dan 98 Tibetanen zijn
verdwenen.
ICT benadrukte haar zorg over de collectieve bestraffing van familieleden en
vrienden van zelfverbranders. De Hoge
Commissaris werd ook verzocht om
tijdens zijn ambtstermijn Tibet te bezoeken, om daar de mensenrechtenschendingen te onderzoeken.

Prins Zeid Al-Hussein

TIBET NIEUWS

Propagandaconferentie in Lhasa
In augustus 2014 vond de door de
Chinese autoriteiten georganiseerde
‘Lhasa consensus’ plaats. Dit gebeurde in
het kader van het ‘2014 Forum over de
ontwikkeling van Tibet’. De deelnemers
merkten op dat Tibet een gezonde economische groei geniet met sociale harmonie, een diepgewortelde Tibetaanse
cultuur en een prachtige natuur. Zij onderschreven ook het ‘geluk en de
tevredenheid van de Tibetanen onder
Chinese heerschappij’. Een aantal prominente buitenlanders werd als onderdeel

van dit Chinese propagandaoffensief voor
de conferentie uitgenodigd, zoals een
Britse lord, een Oostenrijkse parlementariër en de directeur van het Confucius Instituut in Wenen. Zij waren het er unaniem
over eens dat wat ze daadwerkelijk in Tibet zagen radicaal verschilt van wat de
Dalai Lama en de ‘Dalaikliek’ zeggen. Veel
westerse media zouden bevooroordeeld
zijn, wat leidt tot misvattingen.
ICT vindt het schokkend dat buitenlandse
prominenten aan een dergelijke propa-

gandabijeenkomst deelnemen. Een bijeenkomst die slechts tot doel heeft om
de waarheid over de situatie in Tibet te
verdoezelen. Een propagandastunt die
volledig voorbijgaat aan de beoordelingen van VN-vertegenwoordigers, overheden en ngo’s over de werkelijke situatie
in Tibet. Deelnemen aan een dergelijke
conferentie doet de geloofwaardigheid
van de afgevaardigden geen goed en
laat ernstige vragen rijzen over de politieke partijen en academische instellingen die zij vertegenwoordigen.

POLITIEK

Parlementair bezoek Oost-Europa

Tibetaanse delegatie met Fins parlementslid
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ICT organiseerde van 28 mei tot en met
6 juni 2014 een bezoek van een delegatie
van het Tibetaanse parlement in ballingschap aan Estland, Polen, Tsjechië en
Slovakije. De parlementaire missie had tot
doel om de politici, de media en het algemene publiek te informeren over de
huidige mensenrechtensituatie in Tibet,
om bestaande banden versterken, en om
nieuwe contacten te leggen. De missie
stond onder leiding van vicevoorzitter
Khenpo Lopon Sonam Tenphel. De dele-

gatie sprak met veel politici, zoals
in Estland met de Europarlementariërs
Kristiina Ojuland en Tunne Kelam.
Ook woonde de delegatie bijeenkomsten
met Tibet-groepen en mensenrechtenorganisaties bij. Het was bemoedigend
voor de Tibetanen dat er in Oost-Europa
brede steun is voor de Tibetaanse zaak.
De missie maakte deel uit van het uitbreiden van de ICT’s lobbyactiviteiten naar
Oost-Europese landen.

POLITIEK

Chinees-Tibetaanse conferentie
Ruim zeventig afgevaardigden uit vijftien landen bezochten eind augustus
in Hamburg de conferentie ‘Finding
Common Ground’ tussen Chinezen
en Tibetanen.
In zijn openingstoespraak benadrukte de
Dalai Lama: ‘Ik geef speciale aandacht
aan contacten tussen het Chinese en
Tibetaanse volk, en ik steun dit sterk.’
Sikyong dr. Lobsang Sangay stelde dat
van oudsher beide volken vreedzaam
naast elkaar hebben geleefd. Hij erkende
dat de middenwegaanpak en wederzijds
begrip kunnen helpen om misverstanden
en wantrouwen op te lossen.
De Chinese geschiedkundige Li Jianglin
schetste dat de communisten aanvankelijk het recht op zelfbeschikking van minderheden ondersteunden. Zij konden

Dalai Lama met Teng Biao (rechts) en andere deelnemers
kiezen of ze toe wilden treden tot de
Chinese Federatie. Het recht op zelfbeschikking werd later echter uit officiële
documenten verwijderd.
In de slotverklaring waren de deelnemers het er over eens dat de
Chinees-Tibetaanse dialoog niet moet
worden beperkt tot politiek, maar ook
moet worden uitgebreid naar religie,

cultuur en kunst. Ook waren zij het
erover eens dat de Tibetaanse kwestie
niet alleen het probleem van de
Tibetanen is, maar dat deze kwestie
belangrijk is voor de toekomst van
beide volken. Verder uitten de deelnemers hun bezorgdheid over de huidige mensen rechtensituatie en de
inconsistentie van het juridische systeem in Tibet.

POLITIEK

ICT en de Europese Unie
In de aanloop naar de Europese verkiezingen in de zomer voerde ICT een
succesvolle campagne. Kandidaat-parlementsleden werden gevraagd om een
steunbetuiging voor Tibet te ondertekenen. Velen reageerden positief. In de
komende maanden gaat ICT lobbyen
voor een nieuwe Tibet Intergroup in het
nieuwe Europese parlement. Ook zet ICT
zich in om te zorgen dat in de Europese
Commissie, onder leiding van JeanClaude Juncker, Tibet hoog op de EU-

agenda blijft staan. Hoopgevend is de
benoeming van Federica Mogherini tot
EU Hoge Vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid.
Als lid van het Italiaanse parlement
heeft zij Tibet in het verleden actief
gesteund. Zij ontmoette Tibetaanse leiders, waaronder de Dalai Lama, Sykiong Dr Lobsang Sangay en de voorzitter van het Tibetaanse parlement in
ballingschap Penpa Tsering.

Speerpunten voor ICT bij de EU zijn:
s DAT ER EEN COHERENT %5 4IBET BELEID
wordt gevoerd met als doel hervatting
van de dialoog tussen China en Tibet;
s DAT ER VOLLEDIGE AANDACHT IS VOOR DE
mensenrechtensituatie in Tibet;
s DAT DE 4IBET )NTERGROUP EEN ACTIEF FOrum blijft om Tibet onder de aandacht
van het Europese parlement te houden.

ORGANISATIE

Donateur aan het woord
“Hier zit ik dan, aan de voet van de Pyreneeën
in een klein, slaperig Frans dorpje. Twee weken
gefietst vanuit Nederland, bijna in Barcelona.
Waarom ik me wilde laten sponsoren voor
ICT? Het ging me om vrijheid. Die vind ik in het
fietsen, over grenzen, in het uit kunnen komen
voor mijn mening en overtuiging, mijn geloof,
cultuur en geaardheid. Dat is en blijft helaas

ook vandaag de dag een verworvenheid en
geen geboorterecht in de wereld. Voor die vrijheid wil ik opkomen, voor Tibet misschien wel
speciaal omdat het boeddhisme mij een grote
levensles leert om het lijden in de wereld te
verminderen. En dat ik kan fietsen, niet alleen
voor mezelf, maar voor anderen, maakt deze
reis tot een écht betekenisvol avontuur.”

Maarten Noot
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CAMPAGNE

Urgente actie voor boeddhistische leiders
Rinpoche zit al twaalf jaar gevangen en hij heeft een hartkwaal.
De 38-jarige Khenpo Kartse lijdt aan een leveraandoening.
Beiden zijn in gevangenschap gemarteld.
ICT zamelt tot 10 december handtekeningen in, die op de Internationale Mensenrechtendag aangeboden worden aan minister
Frans Timmermans. Wij verzoeken hem om bij de Chinese autoriteiten aan
te dringen op medische zorg voor deze twee politieke gevangenen en
om vrijlating van alle Tibetanen die vastzitten na vreedzame protesten.
Er zijn meer dan 600 politieke gevangenen in Tibet.
Tenzin Delek Rinpoche

Khenpo Kartse

Momenteel voert ICT een urgente petitieactie voor Tenzin Delek
Rinpoche en Khenpo Kartse. Beide gerespecteerde boeddhistische leiders zijn ernstig ziek en hebben dringend medische zorg
nodig. De tot levenslang veroordeelde 64-jarige Tenzin Delek

Uw steun voor deze campagne is onontbeerlijk. Teken op
onze website www.steunpolitiekegevangenenintibet.nl en deel
de actie via Facebook en Twitter. Of bestel actiekaarten;
dit kunt u doen via shiba.degenhart@savetibet.nl of telefoonnummer 020-330 82 65.

ORGANISATIE

Bestel nu de Tibetkalender
Al eeuwenlang beschouwen Tibetanen
hun vaderland als heilig. Ze hebben er
een diepe en sterke verbinding mee. Het
adembenemende landschap met kristalblauwe meren en hoge bergtoppen heeft
bijgedragen aan het cultiveren van het
spirituele leven. Pelgrimstochten naar heilige plaatsen zijn een cultureel fenomeen
met religieuze, sociale, politieke en zelfs
ecologische betekenis.
De ICT-kalender 2015 ‘Tibet, sacred lakes
and mountains’ toont enkele van de voor

Tibetanen heilige en bijzondere plaatsen.
Door onze kalender te bestellen, haalt u
niet alleen deze prachtige landschappen
in huis, maar ondersteunt u ook het werk
van ICT voor de mensenrechten en democratische vrijheid voor het Tibetaanse volk.
Als donateur betaalt u slechts € 10,00
voor deze kalender (plus eenmalig € 6,85
verzendkosten). Gebruik om te bestellen
de bestelkaart bij deze nieuwsbrief. Via dezelfde kaart kunt u ook een extra bijdrage
voor ICT overmaken.

Maak een belangrijk gebaar voor de toekomst van Tibet
U kunt een belangrijke, duurzame bijdrage leveren aan de toekomst van
de Tibetanen door een gedeelte van uw nalatenschap via een legaat of
erfstelling aan ICT te schenken. Als lid van de Mandala Society kunt u ICT

Colofon
Tibet Journaal is een uitgave van International
Campaign for Tibet
De Nederlandse Stichting International 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 organisaties. 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.

als begunstigde opnemen in uw testament. Wilt u meer informatie? Neem
dan contact op met Tom Zwollo via e-mailadres tom.zwollo@savetibet.nl
of telefoonnummer 020 - 330 82 65.
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