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Europees Parlement
veroordeelt mensenrechtenschendingen in Tibet
In december keurden meer dan 500 Europarlementariërs een rapport over de
EU-China-betrekkingen goed, waarin de Chinese mensenrechtenschendingen in
Tibet veroordeeld werden. De parlementariërs spraken hun bezorgdheid uit over
de ‘antiboeddhismecampagnes’ van China, die uitgevoerd worden via ‘patriottische educatie’ waaronder het staatsmanagement van de Tibetaanse kloosters,
en over het hardelijnbeleid van China in Tibet.
Dat geldt vooral voor het verwerpen door China van de ‘middenwegaanpak’ van de
Dalai Lama, die noch onafhankelijkheid noch afscheiding zoekt, maar streeft naar ware
autonomie binnen het kader van de Volksrepubliek China. Tevens roept het Europees
Parlement de Chinese regering op om de dialoog met Tibetaanse afgevaardigden te
hervatten. Het rapport pleit voor een coherent EU-Chinabeleid en voor de noodzaak
om de ‘uitwisseling tussen de EU en China over mensenrechten te koppelen aan
concrete verbeteringen in de situatie ter plekke’. Het door de Nederlandse Europarlementariër Bas Belder (SGP) opgestelde rapport volgde op het tweede bezoek aan
China van de EU Speciale Vertegenwoordiger voor Mensenrechten, Stavros Lambrinidis, en op de 34ste EU-China-Mensenrechtendialoog op 30 november 2015 in Beijing.

Tibetaan dood in Chinese
gevangenis
De Tibetaan Trigyal overleed in februari in de gevangenis als gevolg van
marteling. Zijn lichaam werd aan zijn familie overgedragen.
Trigyal zat een 13-jarige gevangenisstraf uit omdat hij in 2014 in het dorp
Mukhyim in het Driru-gebied (Tibetaanse Autonome Regio Nagchu) weigerde om een Chinese vlag op te
hangen. Twee anderen kregen straffen van 10 jaar. De dorpsbewoners
werden tijdens een regeringscampagne gedwongen om Chinese vlaggen bij hun huizen op te hangen om
loyaliteit aan Beijing te tonen. Ze
weigerden en gooiden de vlaggen in
een rivier. Zo’n duizend Tibetanen in

Driru werden tijdens de loyaliteitscampagne gearresteerd.
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O R G A N I S A T I E

Beste Tibet-vrienden,
Ondanks kritiek van de EU en mensenrechtenorganisaties zoals ICT
nam China in december de omstreden Antiterreurwet aan. Met
deze wetgeving legitimeert de Chinese regering haar draconische
beleid in Tibet. Door de vage definities biedt de nieuwe wet een
ruime kapstok voor het strafbaar stellen van bijna elke vreedzame
uiting van de Tibetaanse identiteit. In naam van nationale veiligheid
en stabiliteit vindt op grote schaal marteling en opsluiting plaats.

T I B E T

N I E U W S

Politieke gevangenen
vrijgelaten
In 2015 voerde ICT campagnes tegen de wijdverbreide
martelingen in gevangenissen in Tibet en voor de vrijlating van politieke gevangenen.
Een aantal Tibetaanse politieke gevangenen werd in
de afgelopen periode vrijgelaten.

China misbruikt de internationale strijd tegen het terrorisme
en gebruikt de Antiterreurwet als dekmantel voor haar eigen
repressieve beleid in Tibet. Net als de regering in Syrië probeert
de Chinese regering groepen, die opkomen voor hun vrijheid en
legitieme rechten, te bestempelen als terroristen. Volgens mij is
iemand echter pas een terrorist als hij geweld gebruikt als middel
om angst te zaaien en daarbij burgers ziet als legitiem doelwit.
Tibetanen die zichzelf in brand steken uit wanhoop en protest,
brengen anderen geen letsel toe. China ziet hen als terroristen en
in de officiële Chinese media worden zelfs de Dalai Lama en de
Tibetanen die zijn onderricht volgen, gebrandmerkt als terroristen.
De Dalai Lama probeert juist via geweldloosheid en een dialoog
een oplossing voor zijn volk te vinden. Door dit voorbeeld, en door
het boeddhisme, weigeren Tibetanen geweld te gebruiken als
antwoord op de onderdrukking. Waarschijnlijk zou in de Chinese
optiek zelfs Gandhi een terrorist zijn.
In haar kritiek op de Chinese Antiterreurwet heeft de EU heel goed
gezien dat het China zelf is die terreur toepast als beleid, angst

KELSANG KHEDRUP

Op 5 januari 2016 werd Kelsang Khedrup na het voltooien van zijn zeven jaar gevangenisstraf vrijgelaten.
Hij werd gearresteerd voor het ‘aanzetten tot etnische tweedeling’ en ‘verstoren van de orde’. Na zijn
arrestatie en voor zijn veroordeling hielden de Chinese autoriteiten hem een jaar in afzondering. Zijn
zus Namsel Lhamo, een voormalig politiek gevangene
die nu in India woont, meldde dat haar broer in
gevangenschap astma heeft ontwikkeld.

zaait onder de bevolking en buitensporig geweld gebruikt. Kritiek
alleen is echter niet voldoende. De EU moet actief zorgdragen
dat China deze wetgeving in Tibet niet misbruikt en met deze
wet de fundamentele rechten van de Tibetanen niet schendt. Op
dit moment lijken terroristische groepen alle aandacht te krijgen.
Helaas vormt dit vaak een stimulans om meer geweld te gebruiken.
Om deze geweldsspiraal te doorbreken, zou de internationale
gemeenschap juist geweldloze groepen, zoals de Tibetanen, veel
actiever moeten steunen en belonen.
Ondanks de nieuwe dimensie in de onderdrukking door de
invoering van de nieuwe Chinese Antiterreurwet gaan de Tibetanen
in Tibet vastberaden door met hun vreedzame verzet. En zolang
zij hiermee doorgaan, weet ik dat overal ter wereld veel mensen,
net als u, het Tibetaanse volk zullen blijven steunen op hun
vreedzame pad.

Tsering Jampa
Directeur ICT Europe

DOLMA KYAB

De 39-jarige schrijver Dolma Kyab werd op 8 oktober
2015 na 10 jaar gevangenschap vrijgelaten. Hij werd
gearresteerd in Lhasa, waar hij geschiedenisles gaf
op een middelbare school. De Chinese autoriteiten beschuldigden hem van het in ‘gevaar brengen
van de staatsveiligheid’ voor zijn boek ‘Rusteloze
Himalaya’, dat teksten bevat over democratie en vrijheid in Tibet. Zijn boek was toen hij gearresteerd
werd nog niet uitgegeven.
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M I L I E U

Tibet een serieuze prioriteit
klimaatverandering
Het is niet algemeen bekend dat
een van de redenen voor het toekennen van de Nobelprijs voor
de Vrede aan de Dalai Lama is dat
hij mondiale onderlinge afhankelijkheid en de bescherming van
het milieu stimuleert. In zijn
dankwoord zei hij: ‘Zowel de
wetenschap als het onderricht
van de Boeddha getuigen van de
fundamentele eenheid van alle
dingen. Dit begrip is van cruciaal
belang als we positieve en resolute actie willen ondernemen
op het terrein van de urgente
wereldwijde bezorgdheid over
het milieu.’

A report by the International Campaign for Tibet

BLUE GOLD FROM THE HIGHEST PLATEAU:

Tibet’s water and
global climate change

milieu. Dit ondanks de vele
gezaghebbende Chinese wetenschappers, weidegrondendeskundigen en milieuactivisten –
en ondanks mondiale wetenschappelijke consensus dat
inheems rentmeesterschap en de
mobiliteit van kuddes essentieel
zijn voor de gezondheid van de
graslanden en meehelpen om de
klimaatverandering te verzachten.

Met het terugtrekken van de
gletsjers, die de bron vormen
van de rivieren, en met het omleiden van Tibet’s rivierwater
naar Chinese steden ver buiten
het plateau vervult China haar
Deze visie is nog nooit zo noodstrategische doelstellingen, onzakelijk geweest als nu. Volgend
geacht de behoeften van lanop de gesprekken afgelopen deden stroomafwaarts. De grenscember in Parijs over de klimaatoverschrijdende gevolgen van
veranderingen proberen regerinChina’s controle over Tibet zijn
gen een wereldwijd verdrag te
groter dan ooit. De toegang tot
smeden om de uitstoot van koolwater is uitgegroeid tot een
stof te beperken en om financiële
ernstig beveiligingsprobleem in
ICT RAPPORT
hulp te bieden aan de armen, die
heel Oost- en Zuidoost-Azië.
het ergste getroffen worden door
Gezien het kritieke belang is de
een bedreiging die potentieel rampzaliger is dan enige ooit
impact van klimaatverandering en zoetwaterschaarste op
bekende oorlog of ramp.
het Tibetaanse plateau niet slechts een regionaal maar ook
een mondiaal vraagstuk. Richard Gere, de voorzitter van
Een van de meest alarmerende bevindingen van internationale
ICT, zei: ‘Het Chinese leiderschap heeft op het hoogste
wetenschappers – onder hen veel Chinezen – is dat Tibet bijna
niveau de omvang van de milieucrisis erkend. De rampzadrie keer zo snel opwarmt als de rest van de aarde. Dit gaat ons
lige gevolgen van halsbrekende industriële groei boven een
allemaal aan. Tibet, het dak van de wereld, is
gezond milieu heeft velen in China ervan
zo groot als West-Europa en is ’s werelds
overtuigd dat de strijd tegen klimaatveranZowel de wetenschap als het
hoogste en grootste plateau. Het staat ook
dering
en de bescherming van het milieu
onderricht van de Boeddha
bekend als de derde pool van de aarde, omdat
nationale en persoonlijke belangen diegetuigen van de fundamentele
het de grootste zoetwaterreserves buiten het
nen. Het Tibetaanse plateau moet daar
eenheid van alle dingen
Noordpoolgebied en Antarctica herbergt. Het
deel van uitmaken.’ Zoals de Dalai Lama
veranderende klimaat beïnvloedt niet alleen
zegt: ‘Deze blauwe planeet is onze enige
de moesson in Azië, maar ook de weerpatronen in Europa en
woning en Tibet is het dak. Het Tibetaanse plateau
in de rest van het noordelijk halfrond. Tibet is mogelijk de
moet worden beschermd, niet alleen voor de Tibetanen,
‘kanarie in de kolenmijn’. Als bron van veel van de belangrijkmaar voor de milieu-gerelateerde gezondheid en duurste rivieren van Azië, met inbegrip van de Yangtze, de Mekong
zaamheid van de hele wereld.’
en de Brahmaputra, is het fragiele ecosysteem van Tibet van
essentieel belang voor honderden miljoenen mensen in de
In december publiceerde ICT een nieuw rapport, ‘Blue
van water afhankelijke maatschappijen stroomafwaarts. En
Gold from the Highest Plateau: Tibet’s Water and Global
toch, relatief onopgemerkt door de rest van de wereld, heeft
Climate Change’. Dit werd gepresenteerd tijdens de COP21
de Chinese regering dammen gebouwd, en is nog steeds damklimaatconferentie in Parijs. ICT belicht nieuwe strategieën
men aan het bouwen, in alle grote rivieren die op het Tibedie vereist zijn, gebaseerd op een veelomvattende dialoog,
taanse plateau ontspringen. Het is een de meest seismisch acdie kwetsbare gemeenschappen, regionale en lokale overtieve en onstabiele gebieden van de wereld en de bouw van
heden en Chinese, Tibetaanse en andere Aziatische geleerdammen heeft mogelijk verwoestende gevolgen.
den, wetenschappers en NGO’s samenbrengt.
In de uitgestrekte graslanden van Tibet hebben nomadische
herders duizenden jaren duurzaam geleefd, op een unieke
wijze aangepast aan de barre omstandigheden en volgens de
seizoenen migrerend met hun kuddes yaks en schapen. Nu
zijn ze verdreven uit hun voorouderlijke gebieden en verplaatst naar nederzettingen met betonnen huizenblokken, wat
leidt tot opgebroken gemeenschappen en aantasting van het

Een regionaal kader voor het bestuur en het beheer van de
watervoorraden moet dringend worden ontwikkeld onder
alle landen in Zuid- en Zuidoost-Azië, inclusief China. ICT
vindt het absoluut noodzakelijk dat Tibet een serieuze prioriteit krijgt in het wereldwijde debat over klimaatverandering. Het rapport kunt u downloaden op: www.savetibet.
org/new-report-reveals-global-significance-of-tibet/.
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P O L I T I E K

Nederland – EU: oplossing voor Tibet?
Vanaf 1 januari bekleedt Nederland een
halfjaar het voorzitterschap van de EU.
Hierdoor verkeert de Nederlandse regering in een unieke positie om te zorgen
dat Tibet meer aandacht krijgt in de EUChina-betrekkingen. In dat kader daarvan
ontwikkelde ICT tijdens dit EU-voorzitterschap verschillende initiatieven.
In het begin van het jaar stuurde ICT een
brief naar premier Rutte met aanbevelingen over hoe Nederland als EU-voorzitter
kan bijdragen aan een oplossing voor
Tibet. Dit is mogelijk door bij China aan te
dringen op hervatting van de dialoog tussen China en afgevaardigden van de Dalai
Lama, onmiddellijke stopzetting van het
repressieve beleid in Tibet en vrijlating van
alle Tibetaanse politieke gevangenen.

met een demonstratie bij de Chinese
Ambassade. Aansluitend liep een groot
aantal Tibetanen en Tibetsupporters in een
kleurige tocht met veel Tibetaanse vlaggen
via het Vredespaleis naar de Tweede Kamer.

10 MAART POSTER

Op 10 maart werd internationaal de Tibetaanse volksopstand tegen de Chinese bezetting herdacht, die in 1959 in Lhasa
plaatsvond. In Nederland werd deze 57ste
herdenking ingevuld met een vredestocht
door Den Haag. Het programma begon

De vredesmars eindigde bij het Ministerie
van Buitenlandse Zaken. Daar overhandigde ICT een memorandum over Tibet.
Tevens heeft ICT voormalig politiek
gevangene Golog Jigme van 23 tot en met
29 april in Nederland uitgenodigd om de
mensenrechtensituatie onder de aandacht
te brengen van politici, de media en het
algemene publiek. De mensenrechtenactivist maakte in 2008, vlak voor de Olympische Spelen in Beijing, een kritische documentaire over het Chinese wanbeleid in
Tibet, waarvoor hij gevangen werd gezet.

C A M P A G N E

Op de bres tegen marteling

TSERING JAMPA OVERHANDIGT DE PETITIE AAN KEES VAN BAAR

Op 10 december, Internationale Mensenrechtendag, overhandigde Tsering Jampa aan mensenrechtenambassadeur
Kees van Baar 17.000 handtekeningen tegen martelingen

T I B E T

in Tibet. Met dat sterke resultaat werd de ICT-campagne
‘China, Stop! Met het doodmartelen van Tibetanen’ succesvol afgerond. De mensenrechtenambassadeur liet weten
dat het belangrijk is dat de Nederlandse regering onderwerpen zoals marteling in Tibet blijft aankaarten. ‘Daarbij spelen ICT’s publieksacties zoals deze een belangrijke rol,’ zei
Van Baar. Kort daarvoor sprak het VN-Comité tegen Marteling zich kritisch uit tegen martelpraktijken door China in
Tibet. In haar conclusie riep het VN-Comité China op zich
te houden aan het Verdrag tegen foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling. Ook
stelde het comité vast dat er een onafhankelijk onderzoek
naar de doodsoorzaak van Tenzin Delek Rinpoche moet
komen. Hij overleed op 12 juli 2015 in gevangenschap, als
gevolg van martelingen.

N I E U W S

Democratie in ballingschap
Op 20 maart kiezen de Tibetanen in ballingschap een nieuwe
Sikyong (premier) en een nieuw parlement. Zij doen dit voor
de tweede maal sinds de Dalai Lama zich in 2011 als politiek
leider terugtrok.
De Tibetaanse verkiezingen in ballingschap zijn wereldwijd
uniek en het is een bijzondere prestatie dat een vluchtelingengemeenschap een dergelijk democratiseringsproces uitvoert.
Om dit te ondersteunen organiseert ICT de Tibetan Election
Observation Mission. Deze waarnemingsdelegatie bestaat
uit parlementariërs uit verschillende landen en wordt geleid
door ICT-president Matteo Mecacci. In India zal de delegatie
de verkiezingen waarnemen in Dharamsala, waar de Tibetaanse regering zetelt, en in andere stemlocaties waar grote
Tibetaanse gemeenschappen wonen. De kandidaten die de

PENPA TSERING

LOBSANG SANGAY

meeste kans maken voor het premierschap zijn Lobsang
Sangay, de huidige Sikyong, en Penpa Tsering, de voorzitter
van het Tibetaanse parlement in ballingschap. De delegatie
zal na afloop aanbevelingen uitbrengen aan de internationale gemeenschap en de Tibetanen.
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Soloprotesten nieuwe trend in Tibet

SOLODEMONSTRANTEN

De vreedzame protesten van Tibetanen nemen de laatste
jaren in Tibet duidelijk een andere vorm aan.
Steeds meer individuen voeren soloprotesten uit tegen
de toenemende Chinese repressie, door foto’s van de
Dalai Lama en de Tibetaanse vlag publiekelijk te tonen
en vlugschriften uit te delen.

T I B E T

N I E U W S

Tibetanen bidden
voor lang leven
Dalai Lama

TIBETANEN BIDDEN VOOR DE DALAI LAMA

Als reactie op berichten over een medische behandeling
van de Dalai Lama in de Verenigde Staten kwamen in
januari meer dan duizend monniken, nonnen, leken en
kinderen bij een klooster in Kardze (Oost-Tibet) bijeen om
te bidden voor een lang leven voor de Dalai Lama.
Zij droegen foto’s van de verbannen Tibetaanse leider
bij zich en er werd een grote afbeelding van de Dalai
Lama, omringd door khata’s (ceremoniële sjaals) op
een verhoging geplaatst. Deze zeldzame en moedige
publieke bijeenkomst toonde de kracht van de gevoelens van de Tibetanen en hun onverminderde loyaliteit
aan de Dalai Lama.

De soloacties laten een jonge generatie zien die met krachtige uitspraken hun loyaliteit aan de Dalai Lama tonen
en oproepen tot vrijheid en terugkeer van de Dalai Lama
naar Tibet. De lijst van soloprotesten gevolgd door gevangenschap wordt steeds langer. Opmerkelijk is dat met dit
veranderende patroon van protesten deze vrouwen en
(veelal) mannen zichzelf geen letsel berokkenen. Sinds
de zelfverbrandingen reageerde de Chinese Communistische Partij met geïntensiveerde repressie in Tibet, zoals
het bestraffen van vrienden, familie en zelfs hele dorpsgemeenschappen die mogelijk banden zouden hebben
met zelfverbranders. De wens om hun naasten hiervoor te
behoeden, kan een factor zijn bij de keuze voor deze vorm
van soloprotest.
Het meest recente soloprotest is in Ngaba van de jonge
Tibetaan Tashi Dhondup. Hij werd op 19 december 2015
gearresteerd toen hij in Tibetaanse traditionele kleding
langs een weg liep en een foto van de Dalai Lama omhooghield, terwijl hij een boeddhistische vlag om zijn rug had
geslagen. Op sociale media circuleert een video van zijn
protest en kort daarna werd hij door gewapende politie
opgepakt. Zijn huidige verblijfplaats is onbekend.

O R G A N I S A T I E

Periodiek schenken,
een echte aanrader!
Sinds vele jaren ben
ik donateur van International Campaign voor
Tibet. Tijdens mijn reis door
Tibet in 2004 ben ik verliefd geworden op het
land en de mensen.
Dat zij op zo’n slinkse
wijze onderdrukt worden raakt mij zeer.
Na mijn terugkomst
wilde ik een organisatie gaan steunen die opkomt voor de mensenMARGRIET VAN LEEUWEN
rechten in Tibet, en zo
kwam ik bij International Campaign for Tibet terecht.
Inmiddels ben ik er achter gekomen dat periodiek
schenken veel voordeel met zich meebrengt voor mij
en voor de organisatie. Het bedrag wat je op deze
manier schenkt kun je voor de helft (afhankelijk van
je belastingschijf) aftrekken van de belastingen. Zo
krijgt Campaign voor Tibet het dubbele van wat ik
kwijt ben. Een echte aanrader dus!.
Neem voor meer informatie contact op met Marloes
Wijnekus via 020 3308 265 of marloes.wijnekus@
savetibet.nl. U vindt de formulieren ook op onze
website www.savetibet.nl.
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Hotel dicht na verbod op Tibetaanse taal
Na een golf van verontwaardiging op sociale media sloten
de lokale overheden in Rebkong in Oost-Tibet een Chinees hotel. Dat gebeurde nadat het hotelmanagement het
Tibetaanse personeel had gedreigd met hoge boetes van
500 yuan (70 euro) voor het spreken van Tibetaans. Het
hotelmanagement verontschuldigde zich schriftelijk, omdat de boete in strijd is met de Wet op Regionale Etnische
Autonomie. In deze wet staat dat minderheden de vrijheid hebben om hun eigen gesproken en geschreven talen te ontwikkelen. De beslissing van de lokale ambtenaren was opmerkelijk gezien de onbuigzame politieke
omstandigheden.

beeld van positieve invloed van sociale media op de Chinese autoriteiten ten opzichte van Tibetaanse protesten.
Het is niet de eerste keer dat Tibetanen in Rebkong hun
moedertaal verdedigden. In 2010 protesteerden Tibetaanse scholieren en studenten tegen overheidsplannen
om het gebruik van hun taal in te perken.

Zo stonden vorig jaar de bescherming van het Tibetaans
en het organiseren van Tibetaanse schrijfklassen nog op
een lijst van als illegaal aangemerkte activiteiten in
nieuwe voorschriften, die in Rebkong werden afgekondigd. De heftige reacties op het hotelincident zijn indicatief voor de reële angst onder Tibetanen voor het niet
overleven van hun taal, het fundament van de Tibetaanse
cultuur, religie en identiteit. Het is een zeldzaam voor-

DE DOOR DE OVERHEID VERZEGELDE DEUR VAN HET HOTEL

P O L I T I E K

Tibet bij de VN
ICT nam in maart in Genève deel aan
de 31ste bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad. In reactie op rapporten
van VN Speciale Rapporteurs legde ICT
tijdens plenaire sessies twee verklaringen
af over de vrijheid van religie en over

China’s Antiterreurwet in Tibet. Daarnaast organiseerde ICT een paneldiscussie over deze omstreden nieuwe wet,
die desastreuze gevolgen heeft voor de
mensenrechten van de minderheden in
China zoals de Tibetanen en Oeigoeren.

O R G A N I S A T I E

Ter nagedachtenis van
Frits Kleinhans

Frits Kleinhans heeft zich jarenlang
zeer trouw en actief ingezet voor
de vreedzame strijd van het Tibetaanse volk.

FRITS KLEINHANS

International Campaign for Tibet is
hem buitengewoon dankbaar voor
zijn steun en zijn bijzondere bijdrage aan het vergroten van de
bewustwording over de Chinese
schendingen van mensenrechten in
Tibet. Onze gedachten gaan uit naar
zijn nabestaanden.

O R G A N I S A T I E

ICT verhuisd

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.
Redactie
International Campaign for Tibet Europe

Tsering Jampa
Shiba Degenhart
Myra de Rooy
Marloes Wijnekus
Kate Saunders
Fotografie
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Vanaf 1 februari is ICT verhuisd naar een nieuw kantoor. Wij hopen u op ons nieuwe
kantoor (Funenpark 1D, 1018 AK Amsterdam) te kunnen verwelkomen.
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