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Zoals velen kijk ik uit naar de 80ste verjaardag op 6 juli van de Dalai Lama. Zelfs 
op deze leeftijd reist hij onvermoeibaar door de wereld om zijn boodschap van 
vrede en verdraagzaamheid uit te dragen. Zijn geweldloze pad inspireert mil-
joenen wereldwijd, ook in China. Het is alleen jammer dat de Chinese leiders 
de inspanningen van de Dalai Lama voor een vreedzame oplossing voor het  
Tibetaanse en het Chinese volk niet willen zien.

Mijn eerste ontmoeting met de Dalai Lama staat nog altijd vers in mijn geheugen 
gegrift. Als 5-jarig meisje was ik net met mijn ouders in India aangekomen - na 
een gevaarlijke tocht vol ontberingen over de Himalaya - weggevlucht voor de 
Chinese onderdrukking. 

Op een zomerdag in 1960 zat ik met vijftig uit Tibet gevluchte kinderen op en-
kele meters van hem af. Op een zeldzaam diep vertrouwde manier vroeg hij onze 
namen en waar we vandaan kwamen. Hij stelde ons gerust dat we niet bedroefd 
hoefden te zijn omdat we ons vaderland hadden moeten verlaten. Hij zou er 
alles aan doen dat wij spoedig met onze ouders naar Tibet konden terugkeren. 
Hij maande ons aan hard te studeren, zoals een vader zijn kinderen toespreekt.

Die dag zag ik een daadkrachtige 29-jarige Tibetaanse leider, die een onvergete-
lijke rust uitstraalde. Hij zorgde voor ons, bemoedigde ons en nam als bij tover-
slag onze zorgen weg. Pas jaren later vroeg ik mij af wat er werkelijk door hem 
heen moet zijn gegaan: de enorme last die op hem drukte, alle verwachtingen 
waar hij aan moest voldoen, en de verantwoordelijkheid voor zijn volk. 

Deze ontmoeting heeft mij mijn leven lang geïnspireerd om me in te zetten voor 
mijn landgenoten en om te helpen zijn droom voor een terugkeer naar Tibet te 
realiseren. Als boerenmeisje uit het dorp Dzongar had ik nooit kunnen dromen 
dat ik bijna 55 jaar later tijdens mijn dagelijkse werk diezelfde inspiratie nog vele 
malen zou voelen. En dat onze wegen zich nog vaak zouden kruisen.

Het is voor mij een voorrecht te kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van 
zijn idealen. Zijn onvermoeibare inzet heeft mij altijd geïnspireerd en geeft mij 
de innerlijke motivatie en het bredere perspectief om te blijven werken voor 
vrijheid en rechtvaardigheid.

Ik ben trots dat ik deel uitmaak van een toegewijde groep Tibet-supporters, zoals 
u, die ik beschouw als de ruggengraat van de Tibet-beweging. De Dalai Lama 
inspireert ieder van ons op een andere manier, maar hij verbindt ons bij onze 
inzet voor menselijke waardigheid en vrijheid in Tibet. Samen kunnen wij zijn 
droom waarmaken.

Alvast heel hartelijk dank.

Nederland feliciteert 
de Dalai Lama met zijn

80ste verjaardag.

Bestel gratis op DL80.nl

Op 6 juli hangen we
Tibetaanse gebedsvlaggen

 voor ons raam.

Beste Tibet-vrienden,

De Dalai Lama is voor veel mensen de perso-
nificatie van vredelievendheid. Dat de Dalai 
Lama vol passie zijn boodschap van vrede en 
compassie uitdraagt is bijzonder. Immers, zijn 
land Tibet is al 65 jaar bezet door China.

Toch heeft hij zijn volk nooit opgeroepen tot 
gewelddadig verzet tegen de bezetter, maar 
heeft hij altijd het pad van geweldloosheid 
bewandeld. Conflicten los je op met dialoog, 
nooit met wapens, is zijn stelling. Daarmee is 
de Dalai Lama een lichtend voorbeeld voor 
de gehele wereld.

Het minste wat wij als Nederlanders kunnen 
doen is hem op 6 juli a.s. eren door massaal 
Tibetaanse gebedsvlaggen op te hangen. 
Voor het raam, langs het balkon, in een 
boom, het maakt niet uit, zolang ze maar 
zichtbaar zijn. Doet u mee?

ICT stelt voor deze gelegenheid Tibetaanse 
gebedsvlaggen beschikbaar. U ontvangt 
daarom van ons automatisch een gratis setje 
Tibetaanse gebedsvlaggen. Voor 1 juli heeft u 
ze in huis.
 
Maak van 6 juli een eerbetoon aan de  
vrede, een dag voor de Dalai Lama om nooit 
te vergeten.

Tsering Jampa
Directeur

CAMPAGNE

De Dalai Lama wordt 
80 jaar en dat 
vieren wij samen
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Dit is niet de eerste maal dat de atheïsti-
sche Chinese Communistische Partij deze 
stelling inneemt. Volgens de Tibetaanse 
boeddhistische traditie is de huidige Dalai 
Lama de enige die de reïncarnatie van de 
volgende Dalai Lama kan bepalen. De 14e 
Dalai Lama heeft consistent gezegd dat 
hijzelf degene is die beslist of, waar en 
wanneer hij herboren wordt. 
Dat gebeurt volgens hem zeker buiten 
bereik van de Chinese overheid, omdat 
hij zich alleen buiten Tibet voor zijn volk 
kan inzetten. De band tussen de Dalai 
Lama en het Tibetaanse volk is zowel 
historisch als religieus gezien uniek. De 
Chinese regering heeft deze bijzondere 
verbinding, en de diepte en het doel van 

reïncarneren, nooit begrepen. China waar-
schuwt herhaaldelijk dat er hoe dan ook 
een incarnatie zal plaatsvinden. En wel 
onder communistische voorwaarden. De 
Chinese functionaris Zhu Weiqun, die de 
regering adviseert over religieuze zaken, 
vindt de uitlatingen van de Dalai Lama 
dubbel verraad. ‘Het is verraad tegenover 
de Chinese politiek en de beslissing om 
een Dalai Lama aan te wijzen ligt bij de 
Chinese regering.’ 

Daarnaast vindt Zhu dat de Dalai Lama 
separatisme propageert en de wereld een 
rad voor ogen draait. ‘Het is niet aan hem 
om te beslissen of hij al dan niet herbo-
ren wordt. De lijn van de Dalai Lama zal 

verder gaan door reïncarnaties.’ In 1995 
raakte de Chinese regering al in conflict 
met Tibetaanse boeddhisten over de reïn-
carnatie van de Panchen Lama, Tibets op 
een na hoogste religieuze leider. Toen de 
Dalai Lama de 11de Panchen Lama aan-
wees, werd de 6-jarige Gedhun Choekyi 
Nyima onmiddellijk door de autoriteiten 
opgepakt. Sindsdien is er niets meer van 
hem vernomen. China benoemde een 
eigen kandidaat, die nu gebruikt wordt als 
spreekbuis voor China.

Dr. Lobsang Sangay, de premier van de 
Tibetaanse regering in ballingschap, vindt 
dat China zich niet met religieuze zaken 
moet bemoeien. ‘Het is alsof Fidel Castro 
zegt dat hij de volgende paus gaat aanstel-
len en dat alle katholieken die dan moeten 
volgen. Belachelijk.’

De Dalai  Lama moet en zal reïncarneren’, was de boodschap van topfunctionarissen 
van de Chinese Communistische Partij tijdens het jaarlijkse Volkscongres in Beijing.

TIBET NIEUWS
Zelfverbrandingen in Tibet duren voort
Uit protest tegen de aanhoudende Chi-
nese repressie in Tibet staken afgelopen 
voorjaar opnieuw drie Tibetanen zichzelf 
in brand. Dat brengt het totale aantal zelf-
verbrandingen sinds 2009 in Tibet op 139.

Op 5 maart, de dag van het religieuze 
Choetrul Duchen-festival, stak de eind-
veertiger Norchuk zichzelf in brand in 
Ngaba (Chinees: Aba) in Sichuan. De Tibe-
taanse kwam uit het dorp Dowa en zij laat 
een man, zoon en twee dochters achter. 
Het was de eerste zelfverbranding in Tibet 
in 2015. In tegenstelling tot wat gebruike-
lijk is, namen de Chinese autoriteiten haar 
lichaam niet mee, zodat haar naasten haar 

de volgende dag konden cremeren en de 
laatste eer bewijzen.

De 47-jarige non Yeshi Khando stak zich-
zelf op 8 april in brand bij een politie-
bureau in Kardze. Tijdens haar zelfverbran-
ding riep ze slogans waarin ze opriep tot 
terugkeer van de Dalai Lama en vrijheid 
voor de Tibetanen. Chinese veiligheids-
troepen namen de verbrande non mee. 
Haar familie weet niet of ze nog leeft. 

De eind-veertiger Neykyab stak zichzelf 
op 15 april in een dorp in de Ngaba- 
provincie in brand. Zijn lichaam werd 
door de politie meegenomen. Neykyab 
had voor zijn protestactie bij de plaats 
van de zelfverbranding een altaar ge-
maakt met o.a. foto’s van de Dalai Lama 
en de 10e Panchen Lama, en boterlam-
pen en bloemen als offer. Hij had een 
gelofte gedaan anderen geen kwaad 
te doen - een gelofte die hij deed om 
eerdere zelfverbranders te eren die zich 
opofferden voor de Tibetaanse vrijheid. 

Norchuk

Neykyab

Yeshi Khando

TIBET NIEUWS

China eist dat Dalai Lama  
in China reïncarneert

CAMPAGNE

De Dalai Lama wordt 
80 jaar en dat 
vieren wij samen
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De inmiddels ingestelde groep heet 
de Tibet Interest Group (TIG). Onder 
leiding van voorzitter Thomas Mann 
(EEP) werden er vier vicevoorzitters 
benoemd, Rysszard Csamecki (Conser-
vative and Reformist group), Nathalie 

Griesbeck (Liberal group), Molly Scott 
Cato (Green group) en Lidia Gerin-
ger de Oedenberg (Socialist group). 
Er is een nieuwe website gemaakt, 
www.tibetinterestgroup.eu, waar Euro-
parlementariërs informatie over Tibet 
kunnen vinden en mee kunnen doen 
aan Tibet-activiteiten in het Europees 
Parlement.

De TIG is een belangrijk platform voor 
leden van verschillende politieke par-
tijen om van gedachten te wisselen 

over de mensenrechtensituatie in Tibet,  
en om activiteiten rondom Tibet te 
ontplooien.

Het eerste gezamenlijke initiatief van de 
TIG en ICT is het organiseren van een 
fototentoonstelling over het leven de 
Dalai Lama, in verband met zijn 80ste 
verjaardag op 6 juli. Daarnaast zal ICT 
het platform actief gebruiken om par-
lementariërs te informeren over Tibet, 
zodat Tibet op de agenda blijft staan 
van de EU.

POLITIEK

Tibet Interest Group in  
Europees Parlement 

ICT werkte na de Europese verkiezin-
gen in de zomer van 2014 samen met 
zestig Europarlementariërs om in het 
Europees Parlement opnieuw de Tibet 
Intergroup op te richten.

De laatste jaren gebruikt de Chinese 
regering steeds meer richtlijnen om 
het Tibetaanse volk te onderdrukken. 
Volgens deze nieuwe reguleringen is 
iedere uiting van de Tibetaanse iden-
titeit of het tonen van loyaliteit aan 
de Dalai Lama strafbaar.

Nieuwe verordeningen in het Rebkong-
gebied (Chinees: Tongren) in Oost-Tibet 
waarschuwen dat activiteiten, waaronder 
bidden en het aansteken van boterlam-
pen voor de Dalai Lama ‘illegaal’ zijn en 
bestraft worden. Door deze maatregelen 
worden alledaagse en vaak devotionele 
activiteiten als misdaden bestempeld. 
Ook is het verboden en strafbaar voor 
mensen om zichzelf in brand te steken.

Een andere richtlijn die ICT recent in 
handen kreeg, gaat over de controver-
siële Shugden-beweging. Dit document 

formuleert deze beweging alsof het dient 
voor de bescherming van de vrijheid 
van godsdienst in Tibet, maar de Shug-
den-kwestie wordt beschreven als ‘een 
belangrijke denkmantel in de strijd te-
gen de Dalai-kliek’. Shugden wordt door 
China al een aantal jaren gebruikt om de 
Dalai Lama als veroorzaker van de onrust 
in Tibet aan te wijzen. 

In Tibet worden Tibetanen die anderen 
ontmoedigen Shugden te vereren, gevan-
gengezet. Voorbeelden zijn de 77-jarige 
Jamyang Tsering en Uyak Tulku Lobsang 
Tenzin, die zelfs tien jaar gevangenis-
straf kreeg. Tegelijkertijd steunt China de 
Shugden-aanhangers in Tibet en krijgen 
hun kloosters meer rechten en financiële 
middelen. 

De Chinese autoriteiten plaatsen tegen 
de zin van monniken Shugden-beelden 

in kloosters die Shugden niet aanhan-
gen. Shugden zou een geest zijn van een 
17de-eeuwse Tibetaanse geestelijke. 

De meeste Tibetaanse boeddhisten be-
schouwen Shugden echter als een sekte. 
De Dalai Lama raadt af om Shugden te 
vereren, wegens de negatieve invloed 
van deze geest. De nieuwe richtlijnen zijn 
de recentste indicatie van het politieke 
klimaat van straffeloosheid en van de 
ernst van de repressieve maatregelen die 
in Tibet door de Chinese autoriteiten zijn 
opgelegd. De maatregelen vergroten de 
gevaren voor Tibetanen die hun culturele 
en religieuze identiteit en tradities met 
moed en veerkracht beschermen. Boven-
dien zijn zij strijdig met China’s eigen 
grondwet en de wettelijke bepalingen 
die bedoeld zijn om de identiteit van 
groepen zoals de Tibetanen te behouden 
en te bevorderen.

TIBET NIEUWS

Nieuwe repressieve Chinese richtlijnen in Tibet 

Thomas Mann Rysszard Csamecki Nathalie Griesbeck Molly Scott Cato Lidia Geringer de Oedenberg
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De Dalai Lama is van een uitgesproken 
Tibetaans leider een internationaal er-
kend spiritueel leermeester en staats-
man geworden. Zoals de Chinese 
schrijver Wang Lixiong, schreef: ‘De 
veertiende Dalai Lama is inmiddels een 
van de meest invloedrijke figuren in de 
wereld, die in het Westen zelfs meer 
verwelkomd wordt dan de eigen wes-
terse religieuze leiders.’

Op alledaags niveau is het opvallendste 
teken van zijn internationale aantrek-
kingskracht zijn Twitteraccount  
@DalaiLama, dat meer dan tien mil-
joen volgers heeft. Ook is hij een van 
de personen wier namen bijna ieder 
jaar in peilingen komen te staan van de 
invloedrijkste mensen in de wereld.

De Dalai Lama is belangrijk vanwege de 
universaliteit van zijn boodschap. Hij 
stimuleert consequent de menselijke 
waarden en religieuze harmonie. Het is 
zijn overtuiging dat op fundamenteel 
niveau iedereen hetzelfde is, en dat we 
de verschillen tussen kaste, geloof, 
kleur, etc. als secundair moeten behan-
delen. Hij is van mening dat om het 
menselijk leven tot ontplooiing te laten 
komen, er een essentiële rol is wegge-
legd voor mededogen en dat deze 
moet worden opgenomen in ons dage-
lijks leven. Hij plaatst dit in de context 
van de seculiere ethiek, die moet wor-

den toegepast ongeacht of iemand een 
gelovige is of niet.
Hij spreekt ook over de eenheid van 
alle religies; ondanks de filosofische 
verschillen brengen zij allemaal de-
zelfde boodschap om ons te inspireren 
om goede mensen te zijn. Hij moedigt 
alle religieuze gelovigen aan om de fi-
losofische verschillen als ondergeschikt 
te beschouwen aan de belangrijker ge-
meenschappelijke boodschappen. Hij 
heeft dialogen tussen boeddhisten en 
aanhangers van andere godsdiensten 
aangemoedigd. Hij nodigde de volge-
lingen van andere godsdiensten, zoals 
christendom en jodendom, uit om wat 
tijd in Tibetaanse boeddhistische kloos-
terinstellingen door te brengen en hij 
zond Tibetaanse boeddhistische mon-
niken uit om een periode tussen chris-
telijke en joodse gemeenschappen 
door te brengen.

De Dalai Lama combineert traditie en 
moderniteit met schijnbaar gemak. Hij 
kan de ingewikkelde Tibetaanse boed-
dhistische filosofie op de ene locatie 
bespreken, maar op een andere plek 
een down-to-earth mededeling doen in 
‘my broken English’. Hij kan bij een 
bijeenkomst praten over het belang 
van de milieubescherming en bij een 
andere overstappen op een discussie 
over de kwantumfysica. Hij is de voor-
aanstaande leider van het Tibetaans 
boeddhisme en niet alleen Tibetanen, 
maar miljoenen boeddhisten in de Hi-
malaya-regio van Mongolië, de Russi-
sche Federatie en de westerse wereld 
in ruime zin zien in hem hun spirituele 
leermeester. Nog interessanter is dat er 
een groeiend aantal Chinese boeddhis-
ten is, zowel in China als daarbuiten, 
die naar hem en de Tibetaanse boed-
dhistische leer kijken voor spirituele 
steun. In de afgelopen decennia voerde 
de Dalai Lama een gestage en positieve 
dialoog met de wetenschappelijke ge-

meenschap over hoe wetenschap en 
spiritualisme kunnen samenwerken bij 
het bevorderen van menselijke waar-
den. Toonaangevende universiteiten in 
verschillende delen van de wereld heb-
ben serieuze aandacht besteed aan de 
Tibetaanse boeddhistische weten-
schap, zoals die door de Dalai Lama 
wordt uiteengezet, en zij zijn bezig om 
een aantal wetenschappelijke onder-
zoeken op dit gebied uit te voeren. De 
Dalai Lama’s benadering van de Tibe-
taanse kwestie door middel van een 
geweldloze, pragmatische en redelijke 
aanpak (de ‘Middenweg Benadering’) 
heeft de bewondering gewekt van poli-
tieke leiders en van de gemeenschap in 
het algemeen. Hij heeft zich ook inge-
zet om een democratisch bestuurssy-
steem in de Tibetaanse samenleving in 
ballingschap te introduceren, imple-
menteren en institutionaliseren, met 
inbegrip van een systeem van een di-
rect gekozen politiek leider en parle-
mentsleden.

Volgens de Tibetaanse oud-communis-
tisch leider Bapa Phuntso Wangye, die 
in 2014 in Beijing stierf, zouden we 
moeten erkennen dat de Dalai Lama de 
sleutel en de belangrijkste effectieve 
factor is voor de Tibetaanse kwestie.

Bovenal is de boodschap van de Dalai 
Lama eenvoudig, bijvoorbeeld: ‘Als je 
wilt dat anderen gelukkig zijn, beoefen 
dan mededogen’ en: ‘Als je zelf geluk-
kig wilt worden, beoefen dan ook me-
dedogen’.

De Dalai Lama is op verschillende ni-
veaus van groot belang. Dat sluit aan 
bij wat Rajmohan Gandhi, de klein-
zoon van Mahatma Gandhi, over hem 
zei: ‘Deze man zonder thuis is geliefd 
in miljoenen huizen. Deze man zonder 
land wordt vereerd in het ene land na 
het andere land.’

 

Waarom de Dalai Lama  
belangrijk is 
In juli van dit jaar wordt de Dalai Lama 80 jaar. Het grootste deel van zijn leven bracht hij buiten Tibet door. In die periode 
veranderden de rol en het belang van deze Dalai Lama radicaal. In 1959 kende de wereld hem slechts als de exotische 
jonge leider van Tibet. Tegenwoordig, nadat hij de wereld heeft doorkruist, en zijn gedachten en wijsheid met de inter-
nationale gemeenschap heeft gedeeld, is hij volgens aartsbisschop Desmond Tutu geworden tot ‘een van de grootste  
vredestichters die de wereld ooit heeft gekend’.

Dalai Lama
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1. Vierjarige Dalai Lama in het Kum-
bum-klooster vlak na de ontmoeting 
met een zoekteam uit Lhasa, Oost-Tibet, 
1939.

2. De Dalai Lama wordt op vijfjarige 
leeftijd in het Potala-paleis tot spiritueel 
en wereldlijk leider van Tibet geïnstal-
leerd, Lhasa, 1940.

3. De Dalai Lama en de Panchen Lama 
bezoeken Mao Zedong in Beijing, 1954. 
De Dalai Lama bleef 7 maanden in Bei-
jing om een vreedzame oplossing voor 
zijn volk te vinden. In 1959 was de Chi-
nese bezetting van Tibet voltooid. 

4. Dalai Lama legt het Geshe Lharampa-
examen (doctor in de boeddhistische 
filosofie) af tijdens Monlam-festival, 
Lhasa, maart 1959.

5. Drie weken durende vlucht naar In-
dia van de Dalai Lama en zijn entou-
rage, volgend op de Volksopstand in 
Lhasa op 10 maart, 1959.

6. Als hoofd van het Tibetaanse boed-
dhisme organiseert de Dalai Lama de 
eerste Tibetaans religieuze conferentie 
in India, Dharamsala, 1963.

7. Samen met andere religieuze leiders 
bidt de Dalai Lama voor wereldvrede in 
Assisi, Italië 1986. De Dalai Lama 
spreekt altijd over de eenheid van alle 
religies en hij moedigt actief contacten 
tussen religieuze leiders aan.

 8. De Dalai Lama spreekt leden van het 
Amerikaanse Congres toe over zijn Vijf 
Punten Vredesplan voor Tibet, Washing-
ton, september 1987. Hij presenteerde 
voor de eerste maal zijn toekomstplan 
voor Tibet.

9. Het jaar daarop presenteert de Dalai 
Lama zijn Vijf Punten Vredesplan voor 
Tibet bij het Europees Parlement, 
Straatsburg, juni 1988. Dit vredesplan 
vormt de basis voor zijn Middenweg 
Aanpak.

 

Het leven van de Dalai Lama in vogelvlucht
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10. De Dalai Lama ontvangt de Nobel 
Prijs voor de Vrede van Egil Arvik, voor-
zitter Noors Nobel Comité, 10 decem-
ber 1989. Deze prestigieuze onder-
scheiding gaf een wereldwijde erken-
ning voor zijn geweldloze strijd voor 
zijn volk. 

11. De Amerikaanse president Bill Clin-
ton en vicepresident Al Gore ontvangen 
de Dalai Lama in het Witte Huis, Wa-
shington, 22 april 1993.

12. De Dalai Lama ontvangt uit handen 
van Koningin Juliana de Four Freedoms 
Awards van de Roosevelt Foundation. 
Hij kreeg deze prijs voor zijn inzet voor: 
vrijheid van meningsuiting; vrijheid van 
godsdienst; vrijwaring van gebrek; en 
vrijwaring van vrees. Middelburg, 1994.

 

13. Twee boegbeelden van verzoening 
en vergeving. De Dalai Lama ontmoet 
de Zuid-Afrikaanse president Nelson 
Mandela, 22 augustus 1996.

14. Premier Kok ontvangt de Dalai 
Lama in het ‘Torentje’, Den Haag, 1999.

15. De Dalai Lama ontmoet Kroonprins 
Willem Alexander tijdens een tentoon-
stelling over boeddhisme in Mongolië 
in de Nieuwe Kerk, Amsterdam, 1999.

16. De Dalai Lama overhandigt ICT’s 
Light of Truth Award aan de voormalige 
president van Tsjechië Vaclav Havel, voor 
zijn steun aan de Dalai Lama en het Tibe-
taanse volk. Zijn inzet had een signifi-
cante impact op de Tibetanen, zowel 
binnen als buiten Tibet, 16 juni 2005.

17. De Dalai Lama ontving vele eredoc-
toraten van universiteiten in de hele 
wereld. Eredoctoraat van de Liverpool 
John Moores Universiteit, Groot Brit-
tannië, 2003.

18. Dalai Lama met politieke en religi-
euze leiders bij de EU tijdens de confe-
rentie ‘Fundamental Rights and Mutual 
Respect’, die op initiatief van de  
Europese Commissie plaatsvond, 30 
mei 2006.



19. Aartsbischop Tutu ontvangt van de 
Dalai Lama ICT’s Light of Truth Award 
voor zijn leiderschap in het opkomen 
voor de rechten van onderdrukte men-
sen in Zuid-Afrika en in de rest van de 
wereld, Brussel, 1 juni 2006

20. De Duitse bondskanselier Angela 
Merkel is een van de Europese staats-
hoofden op hoog niveau die de Dalai 
Lama heeft ontvangen, Berlijn, 23 sep-
tember 2007.

21. De Dalai Lama ontvangt in het Capi-
tool van president Bush de Gold Medal 
van het Amerikaanse Congres voor zijn 
bijdragen aan vrede, geweldloosheid, 
mensenrechten en religieus begrip,  
Washington, 17 oktober 2007

22. De Dalai Lama ontmoet president 
Barack Obama in het Witte Huis, 18 fe-
bruari 2010. Onder Obama’s president-
schap is Tibet hoog op de Amerikaanse 
agenda geplaatst.

23. Robert Ford, International Commis-
sion of Jurists, Sigrid Joss-Arnd, Chris-
tian Schwarz-Schilling en Theo van Bo-
ven ontvangen de ICT Light of Truth 
Award van de Dalai Lama, Fribourg, 13 
april 2014.

24. Minister Frans Timmermans ontmoet 
de Dalai Lama met andere religieuze lei-
ders in Nederland. De minister besprak 
met hem ook de mensenrechtensituatie 
in Tibet, Den Haag, 10 mei 2014.

25. Tijdens al zijn bezoeken aan Neder-
land is de Dalai Lama met alle egards 
ontvangen door de Vaste Kamer Com-
missie voor Buitenlandse Zaken, Den 
Haag, 12 mei 2014.

26. In een uitverkocht Ahoy geeft de 
Dalai Lama boeddhistische onderricht 
en een openbare lezing, Rotterdam, 11 
mei 2014.

 
 

27. ICT-directeur Tsering Jampa en de 
voorzitster van de Tibetaanse Gemeen-
schap Nederland Tsewang Lhazom eren 
de Dalai Lama met een zilveren me-
daille voor zijn inzet voor het Tibe-
taanse volk en voor een vreedzamere 
wereld, 10 mei 2014
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Het leven van de Dalai Lama in vogelvlucht



Ondanks de geïntensiveerde beveiliging in 
Ngaba (Chinees: Aba), Sichuan, ondernam de 
18-jarige Kirti-monnik Gendun Phuntosk in 
maart een soloprotest in de hoofdstraat van 
deze stad. De locatie in de buurt van het Kirti-
klooster staat bekend als de Martelarenstraat, 
vanwege de vele zelfverbrandingen en protes-
ten dat hier plaatsvonden. De monnik hield 

een portret van de Dalai Lama in zijn handen 
en riep: ‘De Dalai Lama moet terugkeren! Vrij-
heid en gelijkheid voor Tibet.’ 

De politie pakte hem op. Gendun Phuntosks 
actie is een van de vele voorbeelden van  
Tibetanen die vreedzaam protesteren tegen 
het onderdrukkende Chinese beleid in Tibet. Gendun Phuntosk

TIBET NIEUWS
Soloprotest 18-jarige monnik

TIBET NIEUWS
Vrijgelaten politieke gevangenen 
In maart en april jl. werden vier Tibe-
taanse politieke gevangenen vrijgelaten. 
Er zitten ook nog steeds honderden Ti-
betaanse politieke gevangenen vast in 
Chinese gevangenissen in Tibet. ICT voert 
actie voor hun vrijlating.

Ngawang Gyurmey
De monnik Ngawang Gyurmey van het 
Tsanden-klooster kwam 20 maart vrij na 
vijftien jaar gevangenschap. Samen met 
vijf anderen werd hij in maart 2000 gear-
resteerd en veroordeeld na beschuldiging 

van het verspreiden van posters met be-
richten als ‘Lang Leve de Dalai Lama’ en 
‘China uit Tibet’. In de gevangenis leed 
hij aan een chronische longaandoening 
als gevolg van marteling. Hij werd pas 
in een ziekenhuis opgenomen toen hij op 
de rand van de dood stond. Familie en 
vrienden zijn bezorgd, want veel voor-
malige politieke gevangenen zijn vlak na 
hun vrijlating overleden door hun slechte 
gezondheid. 

Palden Gyatso
De monnik Palden Gyatso van het Ragya-
klooster werd na zes jaar op 21 maart 
vrijgelaten. Duizenden monniken en  
Tibetanen demonstreerden in 2009 na de 

zelfmoord van de gemartelde politieke 
gevangene Tashi Sangpo. Negen mon-
niken, onder wie Palden Gyatso, werden 
gearresteerd omdat zij de leiders van het 
protest zouden zijn geweest. De autori-
teiten zetten een veiligheidsmacht in om 
te voorkomen dat de lokale bevolking 
Palden Gyatso’s vrijlating zou vieren. 
Monniken van zijn klooster mogen hem 
niet bezoeken en Tibetanen mogen geen 
informatie over hem naar het buitenland 
sturen.

Ludub Tendar
Op 1 april werd de monnik Ludub Tendar, 
van het Amchuk Tsennyi-klooster in de 
Ngaba-provincie, vrijgelaten na zeven 

jaar gevangenschap in de Mianyang-

gevangenis in de provincie Sichuan. Hij 
werd in 2008 gearresteerd voor deel-
name aan protesten tegen de Chinese 
onderdrukking. Na zijn vrijlating werd hij 
door familie en monniken begroet met 
Tibetaanse khata’s. Op zijn shirt stond in 
het Tibetaans: ‘Ik ben Tibetaan; vrede en 
geweldloosheid; recht op informatie en 
op expressie’. Veel bekende Tibetaanse 
politieke gevangenen, zoals Runggye 
Adak, Tenzin Delek Rinpoche, Phurbu 
Rinpoche en de musici Chakdor en Pema 
Tinley, zitten nog altijd in de Mianyang-
gevangenis.

Thinley Gyatso
De monnik Thinley Gyatso werd op 4 
april vrijgelaten na zeven jaar gevangen-
schap in de Mianyang-gevangenis. Hij 

was in 2008 gearresteerd toen hij met 
andere monniken bij het Togden-kloos-
ter gebeden reciteerde. Hij werd ervan 
verdacht informatie over de Tibetaanse 
protesten in Ngaba met de buitenwereld 
te hebben gedeeld. Na zijn vrijlating 
werd Thinley Gyatso verwelkomd door 
zijn broer en duizend lokale Tibetanen en 
vijfhonderd monniken uit kloosters uit de 
regio. Hij droeg een T-shirt met de tekst: 
‘Geweldloosheid, waarheid en expressie’.

Ludub Tendar crop

Thinley Gyatso

Ngawang Gyurmey

Palden Gyatso
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Een nieuw ICT-rapport, Tibetan survi-
vors of self-immolation: repression and 

disappearance, onthult hoe Tibetanen 
die hun zelfverbranding overleefden, 
geconfronteerd worden met de syste-
matisch repressieve maatregelen van 
de Chinese autoriteiten. Familieleden 
van zelfverbranders weten vaak niet of 
hun familielid nog leeft of overleden is.

Het rapport documenteert twintig ge-
vallen van Tibetanen die na hun zelf-
verbranding in Tibet in leven bleven. 
Zij kregen te maken met fysiek en 
psychisch lijden. Veelal werd hun de 
noodzakelijke medische behandeling 
onthouden. Bij vier zelfverbranders 
vonden in het ziekenhuis amputaties 
plaats. Het is in sommige gevallen twij-
felachtig of deze ingreep nodig was. 
Volgens familieleden vonden de ampu-
taties plaats na infecties, die optraden 
doordat er in gevangenschap onvol-
doende medische zorg werd verleend. 

Sommigen vrezen dat de amputaties 
een vorm van straf zijn voor de zelfver-
brander. Soms vernemen families pas 
dat hun familieleden nog leven doordat 
ze getoond worden in propaganda-uit-
zendingen van de Chinese staatsmedia. 
In plaats van de achterliggende grieven 
van de zelfverbranders te onderzoeken, 
wijzen de Chinese autoriteiten de Dalai 
Lama aan als aanstichter van de zelfver-
brandingen.
ICT geeft in het rapport aanbevelingen 
aan de Chinese regering: families van 
overlevenden moeten onmiddellijk op 
de hoogte worden gesteld over de 
verblijfplaats en het welzijn van de 
zelfverbranders; er dient medische zorg 
verleend te worden; na herstel moeten 
zelfverbranders worden vrijgelaten; en 
de overlevenden van zelfverbrandingen 
mogen niet ter afschrikking voor pro-
pagandadoeleinden gebruikt worden.

TIBET NIEUWS

Situatie van overlevenden  
zelfverbranding 
Sinds 2009 staken 139 Tibetanen zichzelf in Tibet in brand. Het gaat om een van de grootste golven van zelfverbranding 
als vorm van politiek protest. Veelal zijn de zelfverbranders overleden, ter plekke of later in een ziekenhuis.

Nederland is binnen de EU, op Duitsland 
na, de grootste handelspartner van 
China. Het bezoek eind maart aan China 
van een grote handelsdelegatie onder 
leiding van premier Mark Rutte bewijst 
de belangrijke positie die de Volksrepu-
bliek inneemt binnen de buitenlandse 
betrekkingen van de Nederlandse rege-
ring. Gezien de steeds belangrijkere 
plaats van China in de wereldhandel is 
de keuze om een grote handelsdelegatie 
naar China te sturen, voor te stellen. Te-
gelijkertijd is het belangrijk dat de men-
senrechten ook deel uitmaken van een 
dergelijk bezoek; zij moeten bespreek-
baar blijven. In dat kader stuurde ICT een 
brief naar de minister-president met het 
dringende verzoek de kritieke mensen-
rechtensituatie in Tibet ter sprake te 
brengen tijdens zijn ontmoeting met de 

Chinese president Xi Jinping. Hoewel 
Rutte en Xi samen vaststelden dat de 
Chinees-Nederlandse mensenrechtendia-
loog op hoog ambtelijk niveau uitste-
kend verloopt, is er voor ICT geen indica-

tie dat de mensenrechtensituatie in Tibet 
aan de orde is gekomen. Dat zou, gezien 
de ernst van de mensenrechtenschendin-
gen in Tibet, een gemiste kans zijn.

POLITIEK

Gemiste kans bezoek Rutte aan China 
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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 Shiba Degenhart via email  
(shiba.degenhart@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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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 ge-
steund. 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.
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ICT lobbyde bij diplomatieke verte-
genwoordigingen en ontmoette me-
dewerkers van de VN Hoge Commis-
saris voor de Mensenrechten. Bij de 
afdeling voor Nepal van de VN Hoge 
Commissaris voor de Vluchtelingen 
besprak ICT de situatie van de Tibe-
taanse vluchtelingen in Nepal en uitte 
bezorgdheid over hun juridische sta-
tus in Nepal. ICT overhandigde kort-
geleden een rapport over deze vluch-
telingen met het oog op de Universal 
Periodic Review van Nepal, die in no-
vember 2015 plaatsvindt.

ICT ontmoette de Speciale Rapporteurs 
voor de Vrijheid van Godsdienst of 
Overtuiging en voor Marteling. Tijdens 
een briefing van ICT gaf de voormalige 
politieke gevangene Golog Jigme een 
verklaring af over zijn ervaringen in de 
gevangenis. ICT nam deel aan een pa-

neldiscussie over de mensenrechtensi-
tuatie van minderheden in de Volksre-
publiek China. ICT bracht de criminali-
sering van de zelfverbrandingen, de 
strijd tegen het terrorisme-campagne 
en het gebruik van marteling in Tibet 
onder de aandacht.

POLITIEK

Tibet bij de VN
ICT nam in maart deel aan de 28ste 
sessie van de VN Mensenrechtenraad in 
Genève en organiseerde activiteiten om 
de mensenrechtensituatie in Tibet onder 
de aandacht van de VN te brengen.

ORGANISATIE
Tsering Jampa bezoekt voormalige politieke gevangenen
ICT werkt voor het welzijn en de vrij-
lating van Tibetaanse politieke gevan-
genen. In april bezocht Tsering Jampa 
twee voormalige politieke gevangenen, 
die tegenwoordig in Zwitserland wonen.

De 86-jarigeTakna Jigme Sangpo zat 37 
jaar gevangen en hij kwam in 2002 om 
gezondheidsredenen vrij. De directeur 
van ICT sprak met hem in het bejaarden-
tehuis, waar hij tegenwoordig woont, 
over het publiceren van zijn memoires 
samen met ICT.

Daarnaast ontmoette Tsering Jampa ook 
Golog Jigme Gyatso. Deze monnik zat 
gevangen door zijn betrokkenheid bij de in 
2008 in het geheim gemaakte film Leaving 
Fear Behind. 

Hij werd meerdere malen gevangenge-
zet en ontsnapte uit een Chinese gevan-
genis. In 2014 vluchtte hij naar India. 
Tsering Jampa sprak met hem over een 
spreektour in Europa en hoe ICT hem 
kan steunen met het boek dat hij over 
zijn leven schrijft.

Tibet briefing bij de VN met Golog Jigme

Tsering Jampa en Takna Jigme Sangpo


