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Door de afbraak en de massale deportaties van de 
bewoners wordt dit belangrijke boeddhistische 
centrum in zijn voortbestaan bedreigd. Veel Tibe-
taanse monniken en nonnen van Larung Gar werden 
gedwongen om terug te keren naar hun plaats van 
herkomst. De autoriteiten ondernamen de vernieti-
gingen om te beletten dat er in de toekomst perma-
nent mensen verblijven.

De beelden zijn des te verontrustender gezien het 
enorme belang van dit religieuze centrum, zowel 

voor Tibetanen als voor Chinezen. Larung Gar is 
een van de grootste monastieke instellingen in de 
wereld met een bevolking van duizenden Chinese en 
Tibetaanse boeddhisten. Het is in de afgelopen jaren 
zowel in Tibet als in China steeds belangrijker geworden 
als een vitaal centrum voor studie en de bevordering 
van boeddhistisch onderricht, dat anders nauwelijks 
mogelijk is in reguliere kloosters in Tibet. 

Larung Gar verrichtte pionierswerk bij de heropleving 
van het boeddhisme aan het begin van de relatieve 

liberalisering in de jaren 1980, na de vernietiging en 
de chaos van de culturele revolutie.

Een van de Khenpo’s (abten) van Larung Gar, Khenpo 
Sodargye, heeft ook colleges over het Tibetaans boed-
dhisme gegeven aan de Beijing Universiteit en de 
Qinghua Universiteit. Hij heeft meer dan 1,5 miljoen 
volgers op het Chinese socialemediaplatform Weibo 
en verscheen in 2014 zelfs op de cover van een groot 
Chinees tijdschrift. Chinese bloggers hebben door de 
jaren heen foto’s en berichten geplaatst van hun be-
zoeken aan Larung Gar. Zij noemen het een plaats die 
je ‘eens in je leven moet bezoeken’.

De sloopwerkzaamheden hebben tot diep verdriet 
geleid onder de Tibetaanse bevolking. Het leidde tot 
de zelfmoord van drie nonnen. Op 20 juli hing Rinzin 
Dolma zichzelf op nadat Chinese werkers begonnen 
waren met de afbraak van huizen van monniken en 
nonnen. De 20-jarige Tsering Dolma uit Ngaba in de 
provincie Sichuan liet een bericht achter, waarin ze 
schreef dat ze zichzelf had opgehangen omdat ze niet 
langer de pijn kon verdragen om de vernietiging van 
Larung Gar te zien. De non Semga, uit het dorp Dowa 
in de provincie Ngaba’s Dzamthang (Rangtang), 

In juli bracht de internationale pers schokkende 
beelden naar buiten van het met de grond gelijk 
maken van huizen van monniken en nonnen in het 
afgelegen boeddhistische instituut Larung Gar in 
Oost-Tibet. ICT ontving videobeelden van de sloop, 
die tonen hoe Chinese werkteams met bulldozers
woningen verwoesten. 

China vernietigt
boeddhistisch instituut

 ● Larung Gar voor  ● Larung Gar na
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pleegde ook zelfmoord. Een vierde non probeerde zelfmoord 
te plegen, maar anderen grepen op tijd in en redden haar.

Deze hartverscheurende vernietiging van Larung Gar is on-
derdeel van een reeks strenge beleidsmaatregelen die door 
de Chinese regering geïmplementeerd zijn. Dit is een ge-
vaarlijke ontwikkeling die erop gericht is om de Tibetaanse 
boeddhisten onder controle te houden. Het is een huivering-
wekkend signaal naar de buitenwereld over de druk waar 
Tibetanen mee geconfronteerd worden, die vreedzaam hun 
godsdienst willen beoefenen. Larung Gar is van onmeet-

baar belang voor de Tibetaanse taal, cultuur en godsdienst, 
en ook voor een nieuwe generatie Chinese boeddhisten. Als 
zodanig moet het worden gekoesterd en beschermd, en de 
religieuze leraren moeten volledig worden betrokken bij de 
besluitvorming over de toekomst op lange termijn.

 ● Buruna Rinpoche (55), 
Zat vast van 2008 tot 17 april 2016

 ● Tsering Yoyoling,
Zat vast van 2008 tot 24 juni 2016

 ● Lobsang Tingzin, 
Zat vast van 2013 tot 20 juli 2016

 ● Lodoe Gyatso (55),
Zat vast van 14 mei 2016 tot 27 juli 2016

 ● Lobsang Tenpa (21),
Zat vast van 2014 tot 5 mei 2016

 ● Sangga,
Zat vast van 2008 tot 13 augustus 2016

 ● Khenpo Kartse (40),
Zat vast van 2013 tot 6 juni 2016

 ● Jamyang Phuntsok, 
Zat vast van 2009 tot 3 september 2016

Vrijlating politieke gevangenen

Ik vluchtte in 2016 uit Tibet omdat ik 
de wereld wil vertellen over de waar-
heid rond de dood van mijn oom en 
over de Chinese onderdrukking in  
Tibet. Ik liet mijn familie achter,  
inclusief mijn 6-jarige dochter.

Op 2 juli 2015, tien dagen voor Rinpo-
ches dood, kreeg mijn familie het be-
richt dat we hem konden ontmoeten. 
Mijn moeder en tante gingen onmid-
dellijk naar Chengdu. De gevangenis-
autoriteiten stelden het bezoek echter 
10 dagen uit. Op 12 juli werden ze over 
zijn dood geïnformeerd en vertrok ik 
meteen naar Chengdu. Daar protes-
teerden wij, omdat de autoriteiten ons 
niet toestonden om zijn lichaam te 
zien. Als gevolg van onze protesten 
mochten we in het kantoor van de 
gevangenis onze grieven uiten. Wij 
dienden een verzoek in om Rinpoches 
lichaam 15 dagen te bewaren, in over-
eenstemming met de Chinese wet. De 
autoriteiten claimden dat Rinpoche 
een natuurlijke dood was gestorven en 
om meer zekerheid te krijgen over de 
doodsoorzaak, eisten we een medisch 

certificaat. Dat werd niet verstrekt. We 
kregen te horen dat Rinpoches lichaam 
de volgende dag al, tegen onze wens in, 
om 7 uur verbrand zou worden. Wij 
vroegen om duidelijke informatie over 
wie die order had gegeven en waarom 
het lichaam niet aan de familie werd 
overhandigd. 

Later toonden ze ons kort zijn lichaam. 
Daarna had ik alle reden om te geloven 

dat hij vergiftigd was. Behalve dat de 
Chinese autoriteiten geen van onze eer-
der geuite eisen kon inwilligen, zag ik 
dat de lippen van Rinpoche zwart 
waren en de monniken die zijn lichaam 
gewassen hadden, zeiden dat al zijn 
nagels zwart waren.

Zelfs na zijn dood gingen de autoritei-
ten door met hem in diskrediet breng-
en. Ze verspreidden pamfletten en 
gaven valse informatie op de televisie, 
zoals dat Tenzin Delek Rinpoche geen 
echte lama was, een crimineel was, en 
dat hij de ‘sociale stabiliteit’ bedreigde. 
Mijn familie mocht geen traditionele 
gebedsceremonie organiseren. Boven-
dien hoorde ik dat de autoriteiten in 
Nyagchuka (Chinees: Yjiang) proberen 
om de reïncarnatie van hem te manipu-
leren, zoals China ook gedaan heeft met 
de zaak van de 11de Panchen Lama. 

Er zijn in Tibet veel politieke gevange-
nen die moeten lijden zoals mijn oom. 
Ik hoop dat hun stemmen worden 
gehoord en dat er gerechtigheid komt 
in Tibet.

Tijdens de VN-Mensenrechtenraad organiseerde ICT op 
16 september in Genève een Tibet solidariteitsmars. Ruim 
1.500 Tibetanen, Oeigoeren en supporters deden aan deze 
manifestatie mee. 

Na twee minuten stilte vertelde Nyima Lhamo het aangrij-
pende verhaal over de dood van haar oom Tenzin Delek 
Rinpoche in een Chinese gevangenis. De Oeigoerleider 
Rebiya Kadeer sprak over het lot van de Oeigoeren, waaronder 
Ilham Tohti. De ex-politieke-gevangene Golog Jigme riep de 
aanwezigen op om zich te blijven inzetten voor Tibet. De voor-
malige Tsjechische vicepremier Martin Bursik bracht de 
vreedzame revolutie in zijn eigen land in herinnering, die voor 
velen als een verrassing kwam. Ook voor Tibet is er hoop.

Ondanks Chinese druk op het Euro-
pees Parlement om ontmoetingen 
met de Dalai Lama te annuleren, voer-
den de voorzitter van het Europees 
Parlement, Martin Schulz, en leden 
van de Commissie voor Buitenlandse 
Zaken in september in Straatsburg ge-
sprekken met de Dalai Lama.

Tijdens zijn vijfde bezoek aan het Euro-
pees Parlement deelde de Dalai Lama 
zijn zorgen over verschillende kwesties, 
zoals het uitblijven van een politieke 
dialoog met China, het milieu en de 
zelfverbrandingen in Tibet. Hij sprak 
zijn bewondering uit voor de geest van 
de Europese Unie en zijn waardering 

voor de steun van het Europees Parle-
ment voor de mensenrechten en het 
Tibetaanse volk. Geïrriteerd door de 
ontvangst van de Dalai Lama door het 
Europees Parlement stelde China een 
bezoek uit dat een delegatie van de 
Commissie voor Economische en Mo-
netaire Zaken van het Europees Parle-
ment eind september zou brengen aan 
Shanghai en Beijing.

Tijdens zijn bezoek aan Straatsburg 
ontmoette de Dalai Lama ook secre-
taris-generaal Thorbjørn Jagland van 
de Europese Raad en leden van de 
Tibet Interest Group van het Europees 
Parlement.

De bekende Chinese dissident Chen 
Guangcheng was een van de sprekers 
op 9 september in Brussel bij de 7de 
internationale conferentie van Tibet-
supportgroepen. Hij ontsnapte in 2012 
aan huisarrest en vluchtte naar de Ame-
rikaanse ambassade. Tegenwoordig 
woont hij in de VS. In zijn toespraak 
legde de autodidactische mensenrech-
tenadvocaat uit hoe de Chinese Com-

munistische Partij het Chinese volk 
over Tibet en de Dalai Lama misleidt, de 
informatiestromen controleert en de 
mensen in China verhindert om kennis 
te nemen van de werkelijke situatie. Hij 
pleitte: ‘We moeten oprecht handelen 
en de misverstanden tussen Chinezen 
en Tibetanen uit de weg ruimen, om 
gezamenlijk te werken aan democratie 
en vrijheid in China en Tibet.’

Nyima Lhamo zoekt gerechtigheid  

Chen Guangcheng bij Tibet-
conferentie

Tibet bij de VN

Europese steun voor Tibet 

Mijn naam is Nyima Lhamo en ik ben 26 jaar oud en een nicht van de 
overleden Tenzin Delek Rinpoche. Hij werd in 2003 valselijk beschuldigd en 
later levenslang gevangengezet door de Chinese autoriteiten. Dat leidde tot 
zijn dood op 12 juli 2015 in de Chuandong-gevangenis bij Chengdu. 
De autoriteiten weigerden alle verzoeken tot zijn vrijlating.

Harry van Bommel

Tweede Kamerlid SP
en woordvoerder Europese en 
Buitenlandse Zaken

Niet minder, 
maar méér Tibet 
In mijn 18-jarig Kamerlidmaatschap 
heb ik veel lobbyisten voor de goede 
zaak op bezoek gehad. Voor onder-
drukte Koerden, Oeigoeren, Papua’s, 
Molukkers en natuurlijk de Tibeta-
nen. Tsering Jampa, voorvechtster 
van de Tibetaanse zaak, trof ik vele 
malen in de Tweede Kamer en later 
ook op haar Amsterdamse kantoor. 
Ik heb bijzonder prettig met haar sa-
mengewerkt en haar lobby is uiter-
mate effectief. Tegen de zin van de 
Chinese ambassade kreeg ze twee-
maal de Dalai Lama in de Tweede Ka-
mer. Chapeau!

De Tibetaanse zaak krijgt in de Ka-
mer de nodige aandacht. De zelfver-
brandingen baren grote zorgen en 
de Chinese poging om de Tibetaanse 
cultuur te vernietigen wordt regel-
matig aan de minister voorgelegd. 
Nederland heeft formeel het één-
China-beleid maar dat laat onver-
let dat er speciale aandacht is voor 
Tibet. Ook van de Mensenrechten- 
ambassadeur. Hoewel we het wel 
hebben geprobeerd, konden we met 
de buitenlandcommissie Tibet niet 
bezoeken. Die wens blijft hoog op 
mijn lijstje staan en misschien dat 
ik er na de verkiezingen van maart 
2017 de mogelijkheid toe krijg.

Mijn afscheid van de Tweede Kamer 
is geen afscheid van de Tibetanen. 
Ook van buiten de Tweede Kamer 
kan en wil ik een bijdrage leveren 
aan de lotsverbetering van het Tibe-
taanse volk. Ik ben daartoe geïnspi-
reerd door bijzondere persoonlijk-
heden zoals de Dalai Lama zelf maar 
ook acteur Richard Gere die ik samen 
met Tsering Jampa mocht begroeten 
in Amsterdam. Na maart volgend jaar 
reken ik dus niet op minder Tibet, 
maar juist méér Tibet.

Larung Gar is van onmeetbaar
belang voor de Tibetaanse cultuur 
en godsdienst

Telkens als ik de Dalai Lama ont-
moet, ben ik weer geïnspireerd door 
zijn opbouwende en verbindende 
visie, zo ook na zijn recente bezoek 
aan Brussel. Hij bezocht de Europe-
se hoofdstad onder andere voor een 
conferentie van Mind & Life. Deze 
door hem opgerichte organisatie 
heeft tot doel de boeddhistische 
filosofie en de westerse weten-
schap met elkaar te verbinden.

In dezelfde periode organiseerde 
ICT, samen met de Tibetaanse 
regering in ballingschap, de 7de 
Internationale Tibet Support Groep 
Conferentie in Brussel. Naast de 
deelname van de Dalai Lama aan 
de openingssessie, was het inspi-
rerend om te zien hoeveel afge-
vaardigden van Tibet-groepen uit 
meer dan 50 landen bijeen waren 
gekomen om hun acties tegen het 
schrijnende onrecht in Tibet onder-
ling af te stemmen.

De Chinese autoriteiten slaan een 
geheel andere weg in. Wanneer de 
Dalai Lama een land bezoekt en 
er een politieke component in zijn 
programma is opgenomen, trek-
ken ze onmiddellijk aan de rem. 
China gebruikt dan zijn groeiende 
invloed om een dergelijk bezoek 
tegen te houden. Dat gebeurde ook 
in Brussel waar de Dalai Lama het 
Europees Parlement bezocht.

In tegenstelling tot eerdere terug-
houdendheid gaf de EU dit keer 
niet toe aan de zware Chinese druk 
en werd de Dalai Lama bij belang-
rijke EU-instellingen op passende 
wijze ontvangen. Dat ligt in het 
verlengde van een aantal kritische 
kanttekeningen die het Europees 
Parlement afgelopen jaar plaatste 
bij het Chinese mensenrechten-
beleid. Veel Europarlementariërs 
vinden dat de mensenrechten de 
hoeksteen moeten vormen van het 
Europese buitenlandbeleid.

ICT pleit in Brussel regelmatig voor 
de Tibetaanse mensenrechten. 
Met uw steun zorgen wij ervoor 
dat de strijd van de Tibetanen 
voor het behoud van hun unieke 
cultuur, religie en identiteit niet 
onopgemerkt blijft bij de Europese 
en Nederlandse politici. Ik geloof 
dat ieder volk het recht heeft om 
zijn eigen toekomst te bepalen en 
te leven overeenkomstig zijn eigen 
overtuigingen. In het verlengde 
daarvan is het een voorrecht om sa-
men met u eraan te werken dat dit 
realiteit wordt voor het Tibetaanse 
volk. Door voor elkaar op te komen, 
maken we deze wereld een veili-
gere plaats voor iedereen.

Tsering Jampa
Directeur ICT Nederland

 ● Nyima Lhamo

 ● Chen Guangcheng ontmoet de Dalai Lama

 ● Dalai Lama en Thorbjørn Jagland

Samen met u voert 
ICT actie voor de 

vrijlating van Tibetaanse 
politieke gevangenen in 
Tibet. Dankzij onze inzet 

zijn tussen april en 
september van dit jaar, 

acht Tibetanen vrijgelaten. 
Namens hen, dankt ICT

u voor uw steun.

ICT is voor haar werk 
volledig afhankelijk

van donaties.
Maak daarom vandaag 

nog uw gift over op 
www.savetibet.nl

 ● Tibet Solidariteitsmars
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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 acti-
viteiten 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 winstoog-
merk. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.
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colofon

U kunt een belangrijke, duurzame 
bijdrage leveren aan de toekomst 
van de Tibetanen door een gedeelte 
van uw nalatenschap via een legaat 
of erfstelling aan ICT te schenken. 
Als lid van de Mandala Society kunt 
u ICT als begunstigde opnemen in 
uw testament. Wilt u meer informa-
tie? Neem dan telefonisch contact op 
met Marloes Wijnekus via telefoon-
nummer 020-330 82 65 of via e-mail 
marloes.wijnekus@savetibet.nl.

Maak een 
belangrijk

gebaar voor 
de toekomst 

van Tibet 

 ● ICT infostand

30 juli, Groningen,  ICT’s actieteam 
voerde actie in hartje Groningen over 
het lot van Tibetaanse schrijvers in de 
Chinese gevangenis. Duizenden men-
sen ondertekenden de petitie ‘China, 
stop vervolging Tibetaanse schrijvers’ 
in de afgelopen periode.

 ● Tibet-luchtballon  

17 augustus, Barneveld, honderd Ti-
betanen en supporters verwelkomden 
's werelds grootste Tibet-luchtballon 
bedrukt met de Tibetvlag tijdens de 
jaarlijkse Ballonfiësta. In Tibet is de 
Tibetvlag verboden. De Tibet-lucht-
ballon trok veel publiciteit. 

 ● Panchen Lama 21 jaar vermist 
 

30 augustus, Den Haag, ICT bood op de 
Internationale Dag van de Vermisten, 
een petitie aan bij de Chinese ambas-
sade, waarin president Xi Jinping wordt 
opgeroepen om de verblijfplaats van de 
11e Panchen Lama bekend te maken, 
die in 1995 werd ontvoerd door China.

ICT brengt met haar campagne 
‘Mijn stem voor Tibet’ de pre-
caire situatie van de Tibetaanse 
taal landelijk onder de aan-
dacht. In Tibet legt de Chinese 
regering haar eigen taal en 
cultuur op aan het Tibetaanse 
volk. Tibetaanse kinderen kun-
nen niet langer hun moedertaal 
op school leren. Tibetaanse 
schrijvers en anderen die op- 
komen voor hun unieke cultuur 
en taal, verdwijnen in de gevan-
genis. 

Zonder onze steun dreigt hun 
stemgeluid te verdwijnen! 
Letterlijk!

Geef Tibetanen 
hun stem terug! 

Deze kalender belicht het werk van 
twaalf hedendaagse Tibetaanse kun-
stenaars en biedt daarmee een boei-
ende kijk op deze vorm van Tibetaan-
se culturele expressie. 

Door het ontbreken van het recht op 
vrije meningsuiting in Tibet kunnen de 
Tibetanen in Tibet hun culturele aspi-
raties niet uiten. Daarom is er buiten 
Tibet een bruisende activiteit ontstaan 
op het gebied van muziek, kunst, lite-
ratuur en film. Deze Tibetaanse kun-
stenaars zetten zich niet alleen in om 
hun cultuur te behouden, maar ook om 

deze nieuwe betekenis te geven en om 
de grenzen op te zoeken van de Tibe-
taanse identiteit in de 21ste eeuw. De 
hedendaagse Tibetaanse kunst geniet 
een groeiende belangstelling en waar-
dering, die buiten Tibet geleid heeft tot 
een ware hausse aan tentoonstellingen 
en symposia. Uw aankoop van deze  
kalender geeft ICT de middelen om 
zich te blijven inzetten voor de men-
senrechten in Tibet. 

Bestel de kalender via de bijgeslo-
ten bestelkaart of bestel hem op  
www.savetibet.nl.

Bestel nu de ICT-kalender

Campagne in beeld

De mede door ICT georgani-
seerde 7de internationale 
conferentie van Tibet- 
supportgroepen is zaterdag 
10 september in Brussel 
succesvol afgesloten.

Meer dan 250 afgevaardig-
den van Tibet-supportgroe-
pen uit 50 landen kwamen 
bij elkaar om de huidige 
situatie in Tibet te bezien, 
met name op de politieke 
ontwikkelingen en op de ter-
reinen mensenrechten en 
milieu, en om plannen op te 

stellen voor gecoördineerde 
actie ter versterking van de 
wereldwijde Tibet-beweging. 

De conferentie stelde actie-
plannen op over: actie door 
regeringen over de schen-
ding van de godsdienst- 
vrijheid, actie bij de VN over 
de bescherming van de Tibe-
taanse taalrechten, en het 
toevoegen van de Tibetaanse 
nationale opstand van 1959 
op de lijst van UNESCO’s erf-
goed van Herdenkingen van 
de Wereld. 

De sprekers tijdens de confe-
rentie waren: de Dalai Lama; 
Claudia Roth, vicevoorzit-
ter van de Duitse Bondsdag; 
Thomas Mann, voorzitter 
van de Tibet Interest Group 

in het Europees Parlement; 
de Tibetaanse politiek leider 
Sikyong dr. Lobsang San-
gay en Henri Melossi van de 
European External Action 
Council.

Internationale conferentie 
Tibet-supportgroepen 

Teken de petitie op 
www.mijnstemvoortibet.nl

en deel deze petitie
met anderen.

Doe mee met onze acties 
en blijf op de hoogte van 

Tibet -evenementen. 

U kunt zich opgeven voor 
ICT’s e-mailactieberichten 
via: icteurope@savetibet.nl 

Volg ons ook op Facebook.


