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Zelfverbrandingen in Tibet
Sinds de laatste update,
zomer 2014, namen vijf
Tibetanen in Tibet de onomkeerbare stap om zichzelf in
brand te steken als protest
tegen de Chinese onderdrukking. Deze nieuwe golf van
zelfverbrandingen brengt
het totale aantal Tibetanen
dat deze stap sinds 2009
nam op 136.
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Kalsang Yeshe (begin dertig), 23 dec. Tawu, Kham

Lhamo Tashi (begin twintig), 17 sept. Tsoe, Gansu

Sangye Khar (mid dertig),
16 dec. Amchok, Gansu

Strenge winter,
sombere vooruitzichten:
een brief uit Tibet
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C A M P A G N E

Voor herders in Dzatoe was de winter van 2014 ongewoon koud en hard. Zoals
het gezegde gaat: ‘Zonder bittere meloen te eten, weet iemand niet hoe zoet
de honing is’. Door het beleid dat de bureaucraten in Beijing bedachten, viel het
leven van de mensen in deze provincie in een diep ijsravijn.

Medische zorg voor
politieke gevangenen
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Actie tegen Facebook
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Enkele jaren geleden implementeerde
de Chinese overheid een gedwongen
relocatiebeleid voor nomaden. Veel
herders moesten zich in steden vestigen.
De realiteit is echter dat wegtrekken
van de graslanden en weidegronden
in Tibet niet werkt; het sneed de
levensader van de mensen af. Met dit
wanbeleid (van bovenaf opgelegd en

zonder rekening te houden met
de lokale kennis over het land)
werden bijvoorbeeld tonnen vergif
op de graslanden verspreid om knaagdieren te doden. Uiteindelijk stierven
deze dieren niet, maar werden de
adelaars, haviken en andere natuur-

Europe stands
with Tibet
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Draag bij aan de
toekomst van Tibet
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Lees verder op pagina 3.
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Beste Tibet-vrienden,
Terwijl de wereld nog ‘in shock’ was over de bloedige
terroristische aanval op Charlie Hebdo en in Parijs ruim anderhalf
miljoen mensen eensgezind de straat op gingen, begon Beijing
zijn eigen openlijke offensief tegen de vrijheid

T I B E T

N I E U W S

Vrijlating politieke
gevangenen
De afgelopen maanden werden er enkele Tibetaanse
politieke gevangenen vrijgelaten.

van meningsuiting.
Voor China is een hernieuwde oriëntatie van het Westen op het
‘vrije woord’ een regelrechte gruwel. In een directe kritiek op
de cartoonisten van het satirische weekblad stelde Xinhua, de
propaganda-spreekbuis van de Chinese regering, dat onbeperkte
vrijheid van meningsuiting en beledigingen onacceptabel zijn.
Terroristen en autoritaire regimes lijken veel overeenkomsten te
hebben: beiden gaan onvoorwaardelijk uit van hun eigen gelijk,
zij dulden geen tegenspraak en gebruiken zo nodig geweld om
anderen het zwijgen op te leggen. De vrijheid van meningsuiting

LOBSANG PALDEN

is daarentegen een van de krachtigste middelen tegen totalitaire
regimes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Chinese
autoriteiten jaarlijks alleen al in Tibet vele miljarden besteden aan
de onderdrukking van dit recht.
In Tibet maakt China bovendien misbruik van de situatie door de
instelling van een nieuwe anti-terrorismewet. Volgens deze wet
worden Tibetanen die zichzelf in brand steken voor het uiten van
hun mening gebrandmerkt als terrorist en de zelfverbranding
wordt bestempeld als terroristische actie.
De vrijheid van meningsuiting is in de westerse samenleving door
een unieke samenloop van omstandigheden tot ontwikkeling
gekomen en voor deze rechten is door de eeuwen heen lang en
vaak bitter gevochten. Kijk alleen maar naar een land als Tibet,
waar sinds 2009 136 Tibetanen hun leven opofferden voor dit recht.
In de nasleep van de gebeurtenissen in Parijs, en ook in
Kopenhagen, lag de focus vooral op terrorismebestrijding en
veiligheid. Het is echter duidelijk dat het Westen geen eiland
is. Daarom moeten westerse regeringen meer oog hebben
voor groepen zoals de Tibetanen, die op geweldloze wijze al
decennialang vechten tegen de onderdrukking door China en
de vervolging van de vrijheid van meningsuiting. Regeringen
moeten duidelijk afstand nemen van het Chinese optreden
in Tibet – te beginnen door naleving te eisen van de vrijheid
van meningsuiting.

DOKRU TSULTRIM

De monnik Lobsang
Palden van het Bheruklooster in het dorp
Serkhar in Kardze werd
in 2008 tijdens de massale protesten in Tibet
gearresteerd toen hij
opriep tot terugkeer van
de Dalai Lama naar Tibet
en vrijheid in Tibet. Hij
werd in november, twee
jaar voor het einde van
zijn negenjarige gevangenistermijn, op medische
gronden vrijgelaten.
De Tibetaans schrijver en
monnik Dokru Tsultrim
van het Ngaba Gomangklooster werd in mei
2010 gearresteerd en afgelopen december vrijgelaten nadat hij zijn straf
van vier jaar en zes maanden had voltooid. Hij was
al eerder gearresteerd, in
maart 2009, voor het
schrijven van twee artikelen waarin hij kritiek uitte
op de Chinese regering
en steun betuigde aan de
Dalai Lama. De publicatie
van zijn persoonlijke dagboek ‘Khawai Tsesok’
(Leven van sneeuw) werd
eveneens verboden.

De monnik Jamyang
Tenzin uit Litang werd
opgepakt toen hij weigerde deel te nemen aan
het publiekelijk afzweren
van de Dalai Lama tijdens
een bijeenkomst met
meer dan duizend lokale
Tibetanen. Hij werd twee
jaar op een geheime locatie vastgehouden en vervolgens tot drie jaar straf
veroordeeld. Op medische grond kwam hij vrij.
JAMYANG TENZIN
Na zijn vrijlating zette
hij zich in voor de rechten van nomaden tot hij in augustus
2012 opnieuw gevangen werd genomen. Januari 2015 werd
hij vrijgelaten.
Er zitten nog steeds vele honderden andere Tibetaanse politieke gevangenen vast in Chinese gevangenissen in Tibet
voor hun vreedzame verzet. ICT voert actie voor hun vrijlating.

Tsering Jampa
Directeur ICT Europe
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Strenge winter, sombere vooruitzichten
Vervolg van pagina 1:

lijke predatoren van de knaagdieren
gedood. De voedselketen werd zo verwoest en de impact van dit beleid op
lange termijn is ecologische vernietiging
van de graslanden.

wordt in China gebruikt in medicijnen
en levert veel geld op. Korte tijd hadden
onze mensen geld en we werden dikker.
We verloren de interesse in hard werken;
we hadden geen belangstelling meer
voor het hoeden van vee; en onze kinderen verloren de zin in hard studeren.

Tibetaanse herders zijn de werkelijke
Maar vorig jaar stagneerde de handel in
eigenaren van de weidegronden; het
Yartsa Gunbu. Nu hebben de mensen
grasland is zowel hun thuis als hun
geen geld meer voor de aankoop van
levensbron. Wij waren voornamelijk afvlees, boter, yoghurt en melk. Ze hebhankelijk van de veeben geen tenten en jakVoordat het beleid werd
teelt; onze mensen hebmest als brandstof. In
ingevoerd, leefden wij in onze het nieuwe betonnen
ben goed gegeten en
provincie in welvaart,
generaties na generaties
huis moeten ze dure
met
miljoenen dieren.
tevreden geleefd. Wij
kolenbriketten verbrangeloven in het boeddhisme; het streeft
den, maar de prijs voor de briketten is te
harmonie met de natuur na. Wij waren
hoog. Niemand speelt meer mahjong en
vriendelijk tegen onze buurlanden. Het is
‘kari mari’ (biljart), want mensen kundoor ons geloof, het gevoel van medelenen zich zelfs geen voedsel veroorloven
ven, liefde en vrede, door respect en
en hun voorheen uitpuilende buiken
het koesteren van de natuur en alle
worden platter.
levende wezens, dat onze voorouders
zich tevreden voelden met hun eenHet meest onvoorstelbare is dat er
voudige levensstijl.
tegenwoordig geen schapen meer te
zien zijn op het uitgestrekte grondVoordat het beleid werd ingevoerd, leefgebied van de Dzatoe-provincie. De
den wij in onze provincie in welvaart,
schapen zijn door de goedkope prijzen
met miljoenen dieren. Maar het is nu
in de laatste jaren met vrachtwagenheel anders. Toen nomaden zich in
ladingen verkocht aan Chinezen en
steden moesten vestigen, dachten de
Chinese moslims.
herders aanvankelijk dat het geweldig
zou zijn om in de stad te leven. Ze hadMijn beste landgenoten, we moeten iets
den fantastische dromen over een vreugleren van deze les en niet de trend
devol leven vol luxe. Ze beschouwden
naar urbanisatie blindelings volgen.
het bezit van vee als belastend en dachten
Wij moeten beginnen met het versterdat het leven mooier zou zijn zonder
ken van onze cultuur en taal. We moeten
dieren. Ze verwachtten dat ze beter
het milieu beschermen met economikonden leven door de handel in Yartsa
sche ontwikkeling gericht op lokale
Gunbu. Deze schimmel van een rups
behoeften. We mogen ons culturele

erfgoed en onze unieke eigenschappen
niet kwijtraken. We kunnen onze veestapel en onze graslanden niet verliezen.
Alsjeblieft, vergeet gisteren niet, kijk
goed naar vandaag, en denk zorgvuldig
na over morgen! Wij Tibetaanse herders,
jaks, schapen en paarden behoren allen
tot de uitgestrekte weidegronden! Onze
mensen, jaks, schapen en paarden
mogen niet verdwijnen door iemands
bevlieging. Kijk, de adelaar stijgt op
tussen de piek van de sneeuwberg en de
blauwe hemel!’
November 2014.
ICT ontving deze brief van een
Tibetaanse nomade uit Oost-Tibet.
We zijn verheugd dat wij hier een
bewerkte versie met u kunnen
delen. Doordat de Chinese regering
beperkingen oplegt aan de
informatiestromen, zijn dergelijke
persoonlijke ervaringen zeldzaam.
De brief geeft inzicht in het leven van
gewone Tibetanen in het huidige Tibet.
Het bericht komt van een Tibetaan die anoniem wil blijven - die werd
geboren en opgevoed in een
nomadengezin. Volgens de vriend
die ons dit verslag zond, heeft de
schrijver alle veranderingen in het afgelopen decennium in Tibet van
dichtbij gezien en persoonlijk ervaren.
De vriend zei: ‘Hij is niet iemand
die politiek gemotiveerd is, maar hij
voelt de wanhopige behoefte om
zijn mening te geven over de trieste
en destructieve gevolgen van het
Chinese beleid in zijn vaderland.
Hij spreekt vanuit het hart.’

BETONNEN HUIZEN, GEDWONGEN HERHUISVESTIGING VAN NOMADEN
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Communistische partijleden bestraft
voor steun aan Dalai Lama
Volgens de Chinese staatsmedia zijn in de Tibetaanse
Autonome Regio ruim een dozijn ambtenaren van de Communistische Partij bestraft, omdat ze deelnamen aan ‘separatistische’ activiteiten die in verband werden gebracht met
de ‘Dalai Lama-kliek’. Een ander rapport in de staatsmedia
meldde dat ook in Qinghai sommige partijleden straffen
kregen voor hun betrokkenheid bij aan ‘Tibet-gerelateerde
instabiliteit’. Dat kwam aan het licht na onderzoek door

een officieel disciplinair werkteam en het is gekoppeld aan
Xi Jinpings gepolitiseerde drang tegen corruptie. Deze
ontwikkelingen volgen op strenge waarschuwingen over
‘straf ’ voor Tibetanen ‘die fantasieën hebben over de 14e
Dalai-kliek’. Dit alles vormt een treffende bevestiging
van het falen van de Chinese autoriteiten om de loyaliteit
aan de religieuze leider in ballingschap uit te roeien, zelfs
onder partijleden.

C A M P A G N E

Medische zorg voor politieke gevangenen
Om aandacht te vragen voor twee ernstig zieke Tibetaanse
politieke gevangenen, voerde ICT afgelopen najaar een
succesvolle petitiecampagne. Minister Bert Koenders van
Buitenlandse Zaken werd opgeroepen om bij de Chinese
autoriteiten aan te dringen om medische zorg te verlenen
aan Tenzin Delek Rinpoche en Khenpo Kartse.
ICT zette een breed scala van actievormen in om de handtekeningen te verzamelen, zoals de lancering van de speciale
webpagina www.iksteunpolitiekegevangenenintibet.nl,
de verspreiding van 35.000 petitiekaarten onder onze
actieve achterban, en oproepen via sociale media. Daarnaast zette ICT in negen steden een speciaal actieteam
in om handtekeningen te verzamelen. De campagne
haalde meer dan 13.000 steunbetuigingen op en genereerde veel media-aandacht en naamsbekendheid voor ICT.
Op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag,

OVERHANDIGEN HANDTEKENINGEN AAN KEES VAN BAAR

werd de petitie overhandigd aan mensenrechtenambassadeur Kees van Baar. Hij zei dat de situatie van beide
Tibetanen niet alleen een mensenrechtenaangelegenheid is,
maar dat het verstrekken van adequate medische zorg
ook een humanitaire kwestie is. ‘De Nederlandse regering
neemt dit buitengewoon serieus en zal het aankaarten bij de
Chinese regering.’

O R G A N I S A T I E

Draag bij
aan de toekomst van Tibet
Help via de Mandala Society de
unieke Tibetaanse cultuur te behouden door te overwegen om ICT op
te nemen in uw testament. U kunt
ook het werk van ICT structureel
steunen door een periodieke schenking van een vast bedrag voor minimaal vijf jaar. Dankzij de status van
ICT als Algemeen Nut Beogende In-

stelling (ANBI) is het voor u mogelijk
om te schenken met belastingvoordeel. Sinds 2014 kan een periodieke
schenking vastgelegd worden via een
onderhandse akte.
Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met ICT via 020 - 3308265
of via icteurope@savetibet.nl.

O R G A N I S A T I E

Vertrek Tom Zwollo
Onze Membership Program Manager’
Tom Zwollo is na vijf jaar werken voor
ICT per 1 februari bij War Child begonnen. ICT is dankbaar voor zijn inzet in

al die jaren en de uitstekende relatie
die hij met onze achterban heeft opgebouwd. Wij wensen hem succes.
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Actie tegen Facebook
In januari startte ICT een campagne tegen Facebook
onder het motto: ‘Geef Tibetanen een stem’.

N I E U W S

Nomaden houden wake
om graslanden
te beschermen

MATTEO MECACCI EN JOE BAKER BIJ FACEBOOK

Het was een protest tegen het verwijderen van een
bericht met foto’s over een zelfverbranding in Tibet van
de Facebookaccount van de in Beijing wonende Tibetaanse blogger Tsering Woeser. ICT riep in de petitie
oprichter Mark Zuckerberg op om de vrijheid van
meningsuiting niet ten koste te laten gaan van economische belangen met China. De actie had snel resultaat: na
twee weken werd het bericht van Woeser over de zelfverbranding van de monnik Kalsang Yeshi opnieuw
geplaatst. Op 27 januari overhandigde ICT president
Matteo Mecacci samen met Care2-vicepresident
Joe Baker de binnen vier weken door meer dan 20.000
mensen uit 130 landen ondertekende petitie.

T I B E T

TIBETANEN HOUDEN WAKE IN CHENGDU

Tibetaanse nomaden hielden 28 januari een wake bij
een hotel in de provinciehoofdstad Chengdu waar een
partijvergadering van het Regionale Volkscongres
werd gehouden.
Tijdens hun vreedzame verzet riepen ze op tot bescherming van hun weidegronden en om te stoppen met het
illegaal confisqueren van land en afslachten van vee.
Na tien minuten werden ze opgepakt en naar een onbekende plaats afgevoerd. Lees meer over de situatie
van de Tibetaanse nomaden in het hoofdartikel.

N I E U W S

Dalai Lama bezoekt wereldtop
Nobel-vredeslaureaten
In december nam de Dalai Lama in Rome deel aan de 14e
wereldtop voor Nobel-vredesprijslaureaten. Deze bijeenkomst was oorspronkelijk gepland in Zuid-Afrika. Onder
druk van China weigerde de Zuid-Afrikaanse regering de
Dalai Lama echter een visum. Daarom werd op verzoek van
een deel van de laureaten de top naar Italië verplaatst.

DALAI LAMA MET NOBELLAUREATEN IN ROME

De belangrijke thema’s waren ‘Living Peace, Living Democracy – twintig jaar democratie in Zuid Afrika’ en ‘Peace
for Human Development – Threats to Sustainable Human
Development’. De Dalai Lama zei dat we het verleden
niet kunnen veranderen, maar dat we wel de toekomst
vorm kunnen geven. Hij benadrukte dat om een betere
wereld te krijgen een seculiere aanpak van belang is, die
gebaseerd is op een gemeenschappelijk gevoel en wetenschappelijk bewijs. Door consistent onderwijs kunnen we
onze manier van denken en onze betrokkenheid bij de
wereld veranderen.
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Europe stands with Tibet
Na de terroristische aanslag in Parijs
op het satirische blad Charlie Hebdo gingen in de Franse hoofdstad meer dan 1,5
miljoen mensen de straat op om te
demonstreren tegen deze aanval op de
vrijheid van meningsuiting.
Ook in een recent Tibetaans verleden
zochten Tibetanen massaal de straten van
Lhasa op om te protesteren tegen de
inperkingen van de vrijheid van meningsuiting en de onrechtmatige Chinese bezetting. Deze Volksopstand werd 10 maart
1959 door het Chinese Volksbevrijdingsleger neergeslagen en dat wordt jaarlijks
wereldwijd herdacht.
Op zaterdag 14 maart vond in dit kader in
Parijs de manifestatie ‘Europe Stands with
Tibet’ plaats. Duizenden Tibet-supporters

en gewone burgers namen deel aan deze
vredesmars om hun solidariteit te tonen
met het Tibetaanse volk en hen te steunen
in hun geweldloze strijd voor vrijheid en
mensenrechten. Als onderdeel van de
Tibet-mars werd bij de Eiffeltoren in Parijs
de verklaring ‘Europe stands with Tibet’
- over de vrijheidsstrijd van het Tibetaanse
Volk - gelanceerd.
De eerste ondertekenaars van deze ‘Verklaring van Parijs’ waren vooraanstaande
Europese politici en burgers, die hun
steun betuigden aan het Tibetaanse volk
en de geweldloze strijd van de Dalai
Lama. Prominente sprekers, onder wie de
Tibetaanse premier Sikyong dr. Lobsang
Sangay, spraken de aanwezigen toe. Muzikanten en artiesten verzorgden een inspirerend Tibetaans programma.

P O L I T I E K

Start EU-voorzitterschap
Letland
Letland nam 1 januari het roterende halfjaarlijkse EU-voorzitterschap op zich. Dat
is een belangrijke rol, want het geeft de
betreffende lidstaat de mogelijkheid om
de besluitvorming en de agenda van de
28 lidstaten te beïnvloeden.
In een brief aan de regering van Letland
riep ICT op om ervoor te zorgen dat de
Tibetaanse kwestie teruggebracht wordt
op de agenda van Buitenlandse Zaken
van de Europese Raad. In december
nam ICT in Riga deel aan een hoorzitting over Tibet, die georganiseerd werd
door het Human Rights and Public Affairs

Committee van het Letse Parlement. ICT
gaf een briefing over de recente ontwikkelingen in Tibet en de EU-Chinabetrekkingen. De voormalige politieke
gevangene Gyaltsen Drolkar legde een
getuigenis af over haar lange gevangenschap in de Drapchi-gevangenis in Tibet.
ICT had ook ontmoetingen bij de
departementen voor Azië en voor mensenrechten van het Letse ministerie van
Buitenlandse Zaken. ICT verzocht daarbij om steun voor de hervatting van de
Chinees-Tibetaanse dialoog, die sinds
2010 stilligt.

P O L I T I E K

EU-China Mensenrechtendialoog
In de aanloop naar de 33ste EU-China-Mensenrechtendialoog, op 8 en 9 december
2014 in Brussel, ontmoette ICT de EU Speciale Vertegenwoordiger voor Mensenrechten Stavos Lambrinidis. ICT lichtte hem in over de criminalisering van de zelfverbrandingen, de anti-terrorismecampagne, het toegenomen gebruik van geweld
door de politie en de schendingen van de vrijheid van religie in Tibet. ICT overhandigde ook een briefing-paper over de recente ontwikkelingen in Tibet en een lijst
met Tibetaanse politieke gevangenen. ICT benadrukte dat de EU tegenover China geen
afbreuk mag doen aan haar mensenrechtenwaarden en juist duidelijke eisen moet
stellen bij de Chinese autoriteiten.De EU-China-Mensenrechtendialoog is de oudste
van dergelijke dialogen tussen de EU en andere landen. Tijdens de tweedaagse dialoog
stonden er veel kwesties op de agenda, zoals de doodstraf, foltering, rechten van
minderheden en willekeurige opsluitingen. De EU bracht de zaak van verschillende
politieke gevangenen naar voren, onder wie Tenzin Delek Rinpoche.

SOLIDARITEITSRALLY VOOR TIBET

COLOFON
Tibet Journaal is een uitgave van
International Campaign for Tibet

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
van verwante organisaties. Als u hier geen
prijs meer op 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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