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Tenzin Delek Rinpoche in
gevangenis overleden
De boeddhistische leider Tenzin Delek Rinpoche overleed 12 juli jl. op 65-jarige
leeftijd onder verdachte omstandigheden in een Chinese gevangenis. Dat
was in het 13de jaar van zijn levenslange gevangenisstraf, waarin zijn
familie hem slechts eenmaal mocht bezoeken. In december 2002 werd hij
samen met zijn neef Lobsang Dhondup ter dood veroordeeld wegens een
vermeende bomaanslag in Chengdu. Lobsang Dhondup werd vrijwel onmiddellijk geëxecuteerd. Onder druk van mensenrechtenorganisaties, waaronder
ICT, werd Tenzin Delek Rinpoche’s doodstraf in 2005 omgezet in levenslang.
Hij kreeg geen eerlijk proces en werd gemarteld.
Ondanks verzoeken door de internationale gemeenschap liet China hem niet vrij. Ook ICT
voerde jarenlang campagne. In 2014 werden
bijna 14.000 handtekeningen verzameld en minister Koenders werd verzocht om bij de
Chinese autoriteiten aan te dringen op medische zorg voor Tenzin Delek Rinpoche. ICT organiseerde een protestwake voor de Chinese
Ambassade in Den Haag en eiste opheldering
over de omstandigheden rond zijn dood. Amnesty
International sprak bij deze bijeenkomst.
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Protestwake bij Chinese ambassade,
Den Haag 21 juli 2015

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, sprak 29 juni in Brussel na de EUChina-Top, tijdens een persconferentie met de Chinese premier Li Keqiang, zijn
bezorgdheid over Tibet uit. Hij benadrukte het gebrek aan vrijheid van meningsuiting en vereniging in China, met inbegrip van minderheden zoals de Tibetanen
en Oeigoeren. Hij drong aan op een dialoog tussen China en vertegenwoordigers van de Dalai Lama.
‘Ways of Wisdom: Celebrating the
Dalai Lama’s 80th Birthday’. De
voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité Henri
Malosse wees op het belang van de
kernwaarden van de EU in haar
buitenlandbeleid. Tijdens de top organiseerden de Tibetaanse Gemeenschap in België en ICT een demonstratie bij de Europese Raad.
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Tibet bij EU- China-Top

Tusk maakte bekend dat de volgende
EU-China-Mensenrechtendialoog en
het bezoek van de Speciale Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten
Stavros Lambrinidis aan China in november zullen plaatsvinden. Lambrinidis bezocht Tibet in 2013. Ook organiseerde de Tibet Interest Group
samen met ICT bij het Europese
Parlement de fototentoonstelling

3

N I E U W S

Opnieuw zelfverbrandingen in Tibet

P.2

Runggye Adak
vrijgelaten

P.5

C

A

M

P

A

G

N

E

ICT steunt Nepal

P.5

Stop martelingen
in Tibet

P.5

Duurzame steun aan
ICT via periodieke
schenking

P.6

O R G A N I S A T I E

Nieuwe ICT-rapporten

P.4

Bestel nu
de Tibetkalender

P.6
1

O R G A N I S A T I E

Beste Tibet-vrienden,
Terwijl ik dit schrijf, arriveren Chinese hoogwaardigheidsbekleders
in Lhasa om de 50ste oprichting van de Tibetaanse Autonome
Regio (TAR) te vieren. Volgens de Chinese regering is Tibet nu in
haar gouden eeuw en is het leven van de Tibetanen ‘welvarend
en gelukkig’ door de Chinese miljardeninvesteringen.
Dat staat in schril contrast met uitspraken van president Xi
Jinping, waarin ‘behoud van stabiliteit, onderdrukking van
separatisme en de genadeloze strijd tegen de Dalai Lama’ eerder
doen denken aan de retoriek van de Culturele Revolutie dan aan
een Tibetaans Shangri-la.
Voor Tibetanen valt er niets te vieren. Ze worden bruut
onderdrukt en hun land is nog steeds bezet. De Chinese bezetting
bracht slechts leed en ellende. Iedereen die zich hierover
uitspreekt, wordt monddood gemaakt. Het is uiterst pijnlijk om
te zien hoe mijn landgenoten gedwongen worden ruim 50 jaar
wanbeleid en onderdrukking te vieren.
In Tibet is een soort apartheid ingevoerd. In tegenstelling tot
Chinezen moeten Tibetanen een apart identiteitsbewijs hebben,
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Opnieuw
zelfverbrandingen
in Tibet
Elke nieuwsbrief bericht ICT met verdriet over de mensen
die zichzelf in brand hebben gestoken. Het totale aantal
Tibetaanse zelfverbranders in Tibet sinds 2009 is 143.
Op 20 mei stak de dertiger Tenzin Gyatso
zichzelf in Tawu in
brand voor een regeringsgebouw waar
propagandaonderwijs
wordt gegeven. De
vader van vier kinderen protesteerde
tegen de verhoogde
veiligheidsmaatregeTENZIN GYATSO
len voorafgaand aan
de 80ste verjaardag
van de Dalai Lama.
Hij werd weggevoerd
door gewapende politie en zijn situatie is
onbekend.

ze moeten zelfs toestemming vragen om naar het volgende dorp
te gaan en ze krijgen geen paspoort om naar het buitenland
te reizen. Bij de Jokhang in Lhasa staan bewakingscamera’s en
beveiligers opgesteld, zodat Tibetanen niet eens meer in de buurt
durven te komen van deze heiligste tempel.

SANGEY TSO

Feitelijk gaat het om een koloniale situatie, waarbij het machtige
Communistische China haar vreedzame buurland Tibet is
binnengevallen en sindsdien systematisch overheerst en uitbuit.
De Chinese regering heeft geen enkele legitimiteit in Tibet en
vertegenwoordigt het Tibetaanse volk niet. Voor China is dit
de pijnlijke waarheid, en helaas gaat ook de internationale
gemeenschap deze waarheid steeds vaker uit de weg en probeert
zij China niet voor het hoofd te stoten.
Vroeger stond de Nederlandse regering pal voor mensenrechten.

SONAM TOBGYAL

Tegenwoordig lijkt onze regering steeds vaker de andere kant
op te kijken en krijgen handelsbelangen absolute voorrang.
Als het Westen werkelijk gelooft in vrijheid en mensenrechten,
dan mag de situatie in Tibet niet langer genegeerd worden.
De wereld moet haar houding en prioriteiten ten opzichte van
China veranderen. Samen met u blijft ICT daarom de situatie
in Tibet aankaarten.

TASHI KYI

Tsering Jampa
Directeur ICT Europe

Sangye Tso
De 36-jarige moeder
van twee kinderen
Sangye Tso overleed
nadat zij zichzelf op
27 mei in brand stak
in Chone in de Gansuprovincie. De zelfverbranding vond plaats
voor het lokale partij- en politiebureau
van waaruit hardhandig politieoptreden
plaatsvond tegen de
protesten in 2008.
Sonam Tobgyal
Op 9 juli jl. stak de 26-jarige monnik Sonam Topgyal zichzelf in brand
in het centrum van de
stad Yushu. Hij liet een
bericht achter: ‘Het belangrijkste streven van
het Tibetaanse volk is de
terugkeer van de Dalai
Lama naar het Potala
Paleis.’ Sonam Topgyal
werd door gewapende
politie weggevoerd naar
een ziekenhuis, waar hij
overleed.

Tashi Kyi
De 55-jarige Tashi Kyi, moeder van vijf kinderen, stak
zichzelf op 27 augustus in brand in Ngulra in de Gansuprovincie. Zij verrichtte haar fatale protest nadat Chinese
autoriteiten met bulldozers huizen in haar dorp hadden
afgebroken. Zij overleed een dag later.
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50 jaar Tibetaanse Autonome Regio
Op 8 september 1965 werd met de oprichting van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) het historische Tibet, dat uit de drie hoofdregio’s Amdo (Noordoost-Tibet), Kham (Oost-Tibet) en U-Tsang (Centraal- en West-Tibet) bestaat, opgebroken. De TAR komt ruwweg
overeen met U-Tsang. Amdo en Kham werden ingelijfd in de aangrenzende Chinese provincies Qinghai, Gansu, Sichuan en Yunnan.

VIERING 50 JAAR TAR, LHASA 9 SEPTEMBER 2015

Chinese soldaten marcherend in paradepas
en gedisciplineerde rijen kleurrijke dansers in Tibetaanse kostuums, markeerden
op 8 september jl. in Lhasa voor het Potalapaleis, de voormalige woning van de Dalai
Lama, een belangrijke politieke viering:
de 50ste herdenking van de instelling van
de TAR.
Een grote delegatie uit Beijing geleid door
de topadviseur Yu Zhengsheng en het
Chinese leiderschap gebruikten de viering
om de harde boodschap van autoriteit en
controle door de Communistische Partij te
onderstrepen. De autoriteiten spraken zich
uit over het neerslaan van de invloed en
het ‘anti-separatisme’ van de Dalai Lama.
De viering volgde op weken van verhoogde
veiligheidsmaatregelen in Tibet en op een
beleidsbijeenkomst in Beijing op 24 en 25
augustus onder leiding van president Xi
Jinping zelf. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door het gehele Politbureau en de
partijleiding. Het Tibet Work Forum, dat
het Tibet-beleid voor de komende jaren
uitzet, is de zesde van dergelijke strategiebijeenkomsten over Tibet sinds de Chinezen Tibet in 1950 bezetten en de eerste nadat
Xi Jinping in 2012 aan de macht kwam.
De nadruk lag op ‘stabiliteit, een politieke
term die in verband wordt gebracht met
de eliminatie van afwijkende meningen
en met een uitbreiding van de militaire en
politionele bevoegdheden. De bijeenkomst

plaatste de strijd tegen ‘separatisme’ boven
economische ontwikkeling, in tegenstelling tot het laatste Tibet Work Forum in
januari 2010.

in Shigatse, met rode banners met slogans
in Chinese karakters, zoals: “Om de veiligheid en stabiliteit in Tibet te verdedigen”,
“Een gezonde civiele en
vreedzame samenleving
is de wil van het volk”
"De Chinese autoriteiten
en “Oprechte loyaliteit
verklaarden dat de Dalai Lama
aan de Partij en standde oorzaak van het Tibetaanse
vastig werken voor haar
‘separatisme’ is"
missie”.

De Chinese autoriteiten
verklaarden dat de Dalai
Lama de oorzaak van het
Tibetaanse ‘separatisme’
is, en zij karakteriseerden de reïncarnatie van
de Dalai Lama als een
cruciaal onderdeel van de ‘soevereiniteit
en nationale veiligheid’ van de Chinese
Volksrepubliek.

Xi Jinping zei: “Nationale eenheid, consolidatie van de etnische eenheid en het realiseren van de lange termijn en uitgebreide
sociale stabiliteit moeten als de primaire
taken voor de regio worden beschouwd,
het land moet stevig het initiatief nemen
in de strijd tegen separatisme, en het moet
zich houden aan het beginsel van het besturen van Tibet onder de rechtsstaat.”

ICT vindt dat het schouwspel van gewapende troepen in vrachtwagens, die met politieke leuzen door Tibet
rijden, het mislukte beleid van de Chinese
Partij na meer dan een halve eeuw tonen.
De veiligheidsmaatregelen en het dwingen
van Tibetanen om de herdenking te ‘vieren’,
toont slechts het ontbreken van het gezag
van de Chinese Communistische Partij in
Tibet. Dit is een leiderschap dat met tanks,
‘contra-terroristische’ maatregelen en retorische resonantie van de Culturele Revolutie
haar invloed doet gelden op een volk dat
vrede en geweldloosheid nastreeft.

In de aanloop naar de viering in Lhasa
vond er in juli een intensivering van de veiligheidsmaatregelen in de TAR plaats, met
inbegrip van een toenemend aantal controleposten en verhoging van de surveillance.
In augustus waren er massale troepenbewegingen, waaronder tanks en zware
artillerie in konvooien. De beelden tonen
vrachtwagens vol gewapende troepen in
Lhasa in de buurt van het Potala-paleis en

De herdenking is een lege viering, want er
is geen echte autonomie in de TAR, zoals
vijftig jaar geleden wel door Beijing beloofd
werd. Er is behoefte aan een fundamenteel
nieuwe aanpak voor Tibet. Internationale
regeringen moeten alarm slaan over de
prioriteiten die de Chinese leiders voor
Tibet hebben uitgestippeld, prioriteiten
die de kans op het bereiken van echte
stabiliteit ondermijnen.
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Nieuwe Chinese wetgeving in Tibet
Chinese wetsvoorstellen voor veiligheid en terrorismebestrijding, en voor het ontwerp van de ‘Overzeese NGO Management
Wet’ vormen een doodsteek voor de vrijheid van godsdienst en meningsuiting in Tibet.
De nieuwe maatregelen perken de ruimte van het
maatschappelijke middenveld in. Het ontwerp voor de
veiligheidswet zal een institutioneel kader bieden voor
maatregelen om de ‘nationale veiligheid’ te beschermen.
De samensmelting in de wet van ‘terrorisme’ met ‘religieus extremisme’ geeft ruimte voor de strafbaarstelling van bijna elke vreedzame uiting van de Tibetaanse

identiteit of kritiek op etnisch of religieus beleid. In een
verklaring uitten de Wereld Organisatie tegen Foltering
(OMCT), International Federation for Human Rights
(FIDH) en ICT bezorgdheid over het feit dat de Chinese
regering wetgeving naar voren schuift die de mensenrechten in Tibet verder beknot. Dat gebeurt in het politieke klimaat in Tibet waarin mensen straffeloos worden
gemarteld en gevangengezet.

O R G A N I S A T I E

Nieuwe ICT-rapporten
‘The teeth of the storm: lack of freedom of expression and cultural resilience in Tibet’ beschrijft hoe bijna
iedere uiting van de Tibetaanse identiteit en cultuur als crimineel wordt
bestempeld en tot gevangenschap
kan leiden. Ondanks dat geeft een
jonge generatie zangers, kunstenaars
en schrijvers leiding aan een culturele opleving. Zij maken liederen, literatuur en poëzie als uiting van hun
identiteit en als verzetsmiddel. Het

rapport beschrijft de zaak van 21
gevangen genomen schrijvers, intellectuelen en zangers. Het rapport
‘A policy alienating Tibetans: The denial of passports to Tibetans as China
intensifies control’ toont hoe de Chinese autoriteiten systematisch Tibetanen een paspoort ontzeggen, en
binnen en buiten Tibet hun bewegingsvrijheid inperken. De autoriteiten nemen maatregelen om te voorkomen dat Tibetanen buiten Tibet

reizen, bijvoorbeeld om onderricht
van de Dalai Lama te volgen. Degenen die dit toch doen, worden
gestraft. De afgelopen jaren kregen
weinig Tibetanen een reisdocument
en werden identiteitsbewijzen geconfisqueerd, terwijl Chinezen juist
vrijer in Tibet kunnen rondreizen.
Deze maatregelen gaan samen met
intensievere militarisering en veiligheidsmaatregelen in Tibet. Lees de
rapporten op www.savetibet.nl
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Viering 80ste verjaardag Dalai Lama
stond met stands in steden en festivals en
verspreidde meer dan 200.000 gebedsvlaggen. Duizenden hingen de vlaggen
op. Ook bekende Nederlanders onder
wie Erica Terpstra, Peter Slager, Chris
Hinze en Harry van Bommel deden mee.
De dag voor de verjaardag organiseerde
ICT in het Tropentheater in Amsterdam
een viering met culturele optredens en
sprekers die een speciale band met de
Dalai Lama hebben, zoals de vertegenwoordiger van de Dalai Lama in Brussel
Tseten Samdup, Erica Terpstra en ICTbestuurslid Michael van Walt.
Op 6 juli werd het feest afgesloten op de
Dam met een traditionele ‘Sangsol’, het
in de lucht gooien van tsampa (geroosterd meel) ter zuivering van obstakels.
VIERING 80STE VERJAARDAG DALAI LAMA OP DE DAM

ICT lanceerde de campagne ‘Dalai
Lama 80 jaar!’. Het doel was om Nederlanders massaal Tibetaanse gebedsvlaggen op te laten hangen om

daarmee de levenslange inzet van de
Dalai Lama voor vrede en verzoening
wereldwijd te steunen én voor een
geweldloze oplossing voor Tibet. ICT

De Dalai Lama was geroerd:
‘Ik bedank al mijn vrienden in de
verschillende landen van de wereld
voor hun groeten ter gelegenheid
van mijn 80ste verjaardag.’
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Nomade Runggye Adak vrijgelaten
De nomade Runggye Adak werd 31 juli jl. vrijgelaten na 8 jaar gevangenschap
voor zijn steunbetuiging aan de Dalai Lama tijdens een paardenfestival in 2007
in Lithang, Oost-Tibet.

RUNGGYE ADAK

De vader van elf kinderen riep ook
op tot de vrijlating van Tenzin Delek
Rinpoche. Runggye Adak werd beschuldigd van het in gevaar brengen
van de staatsveiligheid. Om een

openbare verwelkoming te voorkomen, brachten de autoriteiten hem
direct na zijn vrijlating naar zijn
huis. ICT voerde jarenlang campagne voor hem.

C A M P A G N E
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ICT steunt Nepal

Stop martelingen
in Tibet

ICT lanceerde voor de getroffenen een speciale actie: het
Earthquake Relief Fund. Dat sloot aan bij de vele reacties
van mensen die ons benaderden met de vraag hoe zij
konden helpen. Het was hartverwarmend dat er ruim
€ 22.500 werd opgehaald. ICT vulde dit aan tot € 25.000.
Vijf lokale organisaties, de Chokgyur Lingpa Foundation, de
Himalayan Society for Youth and Empowerment, Karuna
Shechen, de Foundation for the Preservation of the Mahayana
Tradition en de Snow Lion Foundation, kregen ieder €5.000.
Dat geld werd besteed aan onderdak (tenten, zeildoek, golfplaten, matrassen en dekens), voedsel, medicijnen en medische zorg, waterzuivering en zonne-energielampen, vaak
in afgelegen dorpen. De hulp was zowel voor Nepalezen als
Tibetanen. Lees op www.savetibet.nl over de hulpverlening.

Op 8 september lanceerde ICT haar campagne ‘China, stop!
met het doodmartelen van Tibetanen’. Naast de gruwelijke
omstandigheden in Chinese gevangenissen in Tibet en het
ontbreken van medische zorg worden Tibetaanse politieke
gevangenen systematisch gemarteld.

Tenzin Delek Rinpoche
doodgemarteld op 12-07-2015
Chungdong gevangenis, China

HULP NA AARDBEVING IN NEPAL

Teken de petitie op stopchina.nl

Veel gevangenen sterven in
de gevangenis en zij die hun
gevangenschap overleven
zijn vaak voor het leven getekend. ICT wil minstens
25.000 handtekeningen verzamelen om op 10 december, Internationale Mensenrechtendag, aan minister
Koenders te overhandigen.
Met deze petitieactie verzoeken wij hem om er bij de
Chinese regering op aan te
dringen de martelpraktijken
in Tibet te stoppen. Teken
ook op www.stopchina.nl
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Kamermotie over Tibet
Begin juli werd een motie van Harry van Bommel (SP)
aangenomen: ‘Constaterende dat de Chinese autoriteiten
familie en vrienden van Tibetanen die zichzelf uit protest
in brand steken steeds harder aanpakken, onder andere
door hen gevangen te zetten; verzoekt de regering, bij
de Chinese autoriteiten erop aan te dringen dat met dit
beleid wordt gestopt.’
Voorafgaand aan het debat over de Mensenrechtennota
overhandigde ICT op 9 juni een petitie over de mensenrechtensituatie in Tibet aan de Vaste Kamercommissie
voor Buitenlandse Zaken. Hierin werd een oproep gedaan
er bij de regering op aan te dringen om bij de Chinese

AANBIEDEN ICT-PETITIE AAN VASTE KAMERCOMMISSIE
VOOR BUITENLANDSE ZAKEN

leiders de hervatting van de dialoog met de Dalai Lama
aan te kaarten. Ook werd gevraagd om de Dalai Lama
ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag te steunen bij
zijn inzet voor geweldloosheid, wereldvrede en interreligieuze harmonie.
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Duurzame steun aan ICT via
periodieke schenking
Om het werk van ICT structureel te steunen, kunt u een periodieke
schenking voor minimaal 5 jaar overwegen, waarin u elk jaar een vast
bedrag schenkt. Dankzij de status van ICT als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) kunt u een schenking doen aan ICT met belastingvoordeel. U kunt ook overwegen om uw gift met het bedrag van het
belastingvoordeel te verhogen, zonder dat het u extra geld kost.

U bent dan netto hetzelfde bedrag kwijt, maar ICT houdt er meer geld
aan over. Sinds 2014 is uw periodieke schenking vast te leggen via een
onderhandse akte. Hiermee bent u kosteloos verzekerd van uw belastingvoordeel, ongeacht het bedrag dat u schenkt. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Peter Sonderman via
020 - 330 82 65 of via peter.sonderman@savetibet.nl.
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Bestel nu de Tibetkalender
In 1989 gaf de natuurfotograaf Galen Rowell een diashow in de residentie van
de Dalai Lama. Hij had het idee om de woorden van de Dalai Lama samen te
brengen met zijn foto’s van het land dat de Dalai Lama sinds 1959 niet meer
met eigen ogen had kunnen zien.
Deze samenwerking leidde tot het prachtige boek My Tibet. De woorden van de
Dalai Lama en de foto’s van de in 2004 overleden Galen Rowell raken de essentie
van Tibet. Ze zijn krachtig en aangrijpend omdat ze de schoonheid en geest van
Tibet tonen, en het bedreigde ecosysteem en de cultuur laten zien.
In de ICT-kalender My Tibet is een
selectie uit dit boek opgenomen. Door
onze kalender te bestellen, haalt u niet
alleen deze bijzondere foto’s van Tibet
en teksten van de Dalai Lama 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).

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.

International Campaign for Tibet Europe

Tsering Jampa
Shiba Degenhart
Myra de Rooy
Kathup Tsering
Kate Saunders

P O L I T I E K

Tibet bij de VN

Sprekers waren de Amerikaanse ambassadeur in Genève Keith Harper, Undersecretary of State and Special Coordinator for Tibetan Issues Dr. Sarah Sewall,
ICT-president Matteo Mecacci, ex-politiekegevangene Golog Jigme, en journalist, schrijver en voormalig China-cor-

Tibet Journaal is een uitgave van
International Campaign for Tibet

Redactie

Gebruik om te bestellen de bestelkaart
bij deze nieuwsbrief. Via dezelfde kaart
kunt u ook een extra bijdrage voor
ICT overmaken.

ICT organiseerde op 15 juni tijdens de
VN-Mensenrechtenraad in Genève de
paneldiscussie ‘Lockdown in Tibet’,
over het gebrek aan bewegingsvrijheid
in Tibet. Vertegenwoordigers van tien
regeringen, waaronder China, namen
hieraan deel.

COLOFON

respondent voor Spaanse kranten Juan
Pablo Cardenal. Ook legde ICT een
verklaring af over het waarborgen van
de vrijheid van meningsuiting in Tibet.
ICT sprak met speciale rapporteurs van
de VN, onder wie David Kaye, de Speciale Rapporteur voor de Bevordering
en Bescherming van het Recht op Vrijheid van Opinie en Meningsuiting. In
november vinden de review van China
door het Comité tegen Foltering (CAT)
en de Universal Periodic Review van
Nepal plaats. Samen met FIDH bracht
ICT een rapport uit over de situatie van
de Tibetanen in Nepal.
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