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Donateur aan het woord
Ik werk nu een aantal jaren als vrijwilliger bij ICT, naast mijn donateurschap van de organisatie. Waarom?
Tijdens mijn vakantie in Nepal kwam
ik voor het eerst in aanraking met
Tibetaanse vluchtelingen.
De persoonlijke verhalen die ik daar
heb gehoord, hebben mij zo geraakt
dat ik eenmaal terug in Nederland
gelijk actie heb ondernomen. Ik
kwam bij ICT uit. ICT strijdt voor

het behoud van de taal en cultuur
van Tibet. Dit sluit aan bij mijn gevoel. Ieder vrij weekend sta ik met
een stand ergens in Nederland om
handtekeningen op te halen, maar
vooral om mensen bewust te maken
van de schrijnende situatie in Tibet.

Irma van Zijp (36), kok in een
zorginstelling in Gouda

Ieder mens zou in vrijheid van religie
en cultuur moeten kunnen leven;
met het doneren van mijn tijd draag
ik mijn steentje bij.
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ICT’s Tibet Heritage kalender
2018 is nu beschikbaar!
De Tibet Heritage (Erfgoed)-kalender van ICT belicht belangrijke
historische en culturele plaatsen in Tibet. De kalender van 2018
bestaat uit twaalf schitterende foto’s van plekken met een speciale
betekenis voor en relatie met de Tibetaanse geschiedenis en het
Tibetaanse volk.
In de kalender vind je onder meer:
• de adembenemende Yarlung Valley in Zuid-Tibet, waarvan Tibetanen
geloven dat hun voorouders hier hun oorsprong vonden;
• Samye, het eerste boeddhistische klooster, gebouwd in de achtste eeuw,
met architectonische hoogstandjes van de belangrijkste beschavingen
die Tibet omringden;
• het beroemde Kumbum-klooster, een hogeronderwijsinstituut dat in de
zestiende eeuw gesticht werd door de derde Dalai Lama;
• Derge Parkhang, een culturele schat in Oost-Tibet, die een grote
bijdrage heeft geleverd aan de productie van duizenden Tibetaanse
boeddhistische teksten.
Met de aankoop van deze kalender draag je direct bij aan ons werk voor
mensenrechten en democratische vrijheden in Tibet. Ook een erg mooi
cadeau om weg te geven. Bestel hem nu op savetibet.nl of met de
bijgevoegde bestelkaart.

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 gesteund. 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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China’s totale controle over kloosters,
smartphones en kaderleden

Sinds de VN de datum van twee oktober, de verjaardag van Mahatma Gandhi, uitriep tot de Internationale Dag van de Geweldloosheid, wordt op
deze dag wereldwijd stilgestaan bij zijn nalatenschap. Gezien de bijzondere
band van mijn volk met geweldloosheid, was het voor mij een voorrecht
om dit jaar de bijeenkomst in het Vredespaleis bij te mogen wonen, die de
Stichting Standbeeld Mahatma Gandhi organiseerde.

TIBET NIEUWS

Vrijgelaten politieke
gevangenen:

Larung Gar in beeld:
een jaar na de verwoesting
Larung Gar, het grootste Tibetaanse boeddhistische instituut
ter wereld, is een jaar na de sloopwerkzaamheden van de
Chinese autoriteiten bijna onherkenbaar.

Alle sprekers op deze bijzondere dag, onder wie de Indiase ambassadeur,
benadrukten de relevantie en het belang van Gandhi’s boodschap in een
wereld vol conflict. De rollen van Martin Luther King en Nelson Mandela in
de strijd voor hun eigen volken kwamen ook veelvuldig aan de orde.
Wat mij diep raakte, was dat de Dalai Lama volledig ontbrak in de toespraken, terwijl deze al decennialang wereldwijd een voorvechter van geweldloosheid is en daarmee tot op de dag van vandaag onwankelbaar Gandhi’s
voorbeeld volgt. Al in Tibet was de Dalai Lama onder de indruk geraakt van
Gandhi, en een bezoek aan zijn mausoleum in 1956, enkele jaren na diens
dood, vormde een beslissend moment in het leven van de twintigjarige
Dalai Lama: “Toen ik daar stond, voelde ik een diepe verbondenheid met
hem. Ik was vastbeslotener dan ooit om mijzelf nooit te associëren met
geweld.” Vele jaren later, in 1989, droeg hij zijn Nobelprijs voor de Vrede
zelfs op aan Gandhi.
De Dalai Lama gaat echter verder en gebruikt geweldloosheid niet alleen als
strategische tactiek, maar legt de focus op de gevolgen van geweld voor zowel het slachtoffer als de dader. Geweld kan nooit een duurzame oplossing
bieden. Alleen dialoog leidt tot werkelijke vrede. Deze fundamentele benadering past de Dalai Lama dan ook consistent toe om in dialoog met China
een wederzijds gunstige en voordelige oplossing te vinden voor Tibet.

Het beroemde instituut dat eens duizenden boeddhistische
beoefenaars huisvestte, is nu in verschillende segmenten opgedeeld door de aanleg van nieuwe wegen en trappen die ruimte

Adruk Lopoe, 55 jaar

Gomar Choephel, 48 jaar

Als we zelf willen dat geweldloosheid en dialoog de bouwstenen voor vrede
worden, moeten we in actie komen en onze leiders dwingen te luisteren
naar Tibetanen in Tibet en andere groepen die op geweldloze manier hun
aspiraties nastreven. Anders blijft geweldloosheid alleen een droom, een
mooi gedachtegoed.

Chinese toeristen poseren voor selfies met de verwoeste Larung Gar op de achtergrond.

POLITIEK
Kelsang Yarphel, 41 jaar

EU-diplomaten brengen
zeldzaam bezoek aan Tibet
Hans Dietmar Schweisgut (hoofd van de EU-vertegenwoordiging in Beijing) en een
groep ambassadeurs van EU-lidstaten met een ambassade in Beijing, brachten van
26 tot 30 juni 2017 een officieel bezoek aan de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) –
iets wat zeldzaam is.

Directeur
International Campaign for Tibet

Lobsang Kalsang, 18 jaar
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moeten bieden aan het bewegingsgemak van busladingen toeristen. In online magazine The Diplomat verscheen onlangs
een spraakmakend artikel over de sloopwerkzaamheden, de
ontwikkeling van infrastructuur en hotelvoorzieningen ten bate
van het toerisme, waarbij de belangen van de bewoners
compleet genegeerd worden. Lees het artikel op savetibet.nl
onder het nieuwsoverzicht.

Johannes Eisele/AFP/Getty Images

Geweldloosheid
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De delegatie had in Lhasa ontmoetingen met de lokale leiders van de TAR
en met vertegenwoordigers van ver-

schillende departementen, zoals Onderwijs, Gezondheid, Gezinsplanning.
Daarnaast waren er ontmoetingen met

de Ontwikkelings- en Hervormingscommissie en de Etnische en Religieuze
Zakencommissie. Het laatste officiële bezoek vanuit de EU aan de Tibetaanse Autonome Regio vond plaats in september
2013, toen de speciale vertegenwoordiger
van de EU voor de mensenrechten, Stavros
Lambrinidis, de TAR bezocht.
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China’s totale controle over kloosters,
smartphones en kaderleden
Diep wantrouwen lijkt de overheersende gezindheid onder de Chinese leiders. In het bijzonder geldt dit voor Tibet. Sinds
enige tijd zijn in veel kloosters veiligheidstroepen gestationeerd. In sommige gevallen zijn de politiebureaus zelfs direct tegenover de ingang gebouwd, om zo de toegang volledig te kunnen controleren. In grotere en als potentieel vijandig beoordeelde kloosters komen daar nog uitgebreide technische surveillancemaatregelen bij. Zo werd er op het centrale plein
in het Kirti-klooster een enorme mast gebouwd waaraan speciale camera’s en krachtige lampen werden opgehangen. Die
moeten de Chinese autoriteiten in staat stellen om de gebeurtenissen in het klooster de hele dag door te observeren. De
monniken gaan ervan uit dat binnen het gebouw ook camera’s en afluisterapparatuur zijn gemonteerd, die elke hoek van
het uitgestrekte complex bestrijken.

de berichten zich op over in beslag genomen smartphones, die pas worden
teruggegeven nadat er spyware op gezet is. Naar het schijnt worden telefoons bij arrestaties bijna routinematig
op ‘verdachte inhoud’ onderzocht. In
het geval van een jonge Tibetaan was
een op zijn smartphone opgeslagen
foto van de Dalai Lama en van een Tibetaanse vlag al voldoende om hem
twee weken vast te houden. Naar Radio
Free Asia meldde, werd hij tijdens zijn
ondervragingen gewaarschuwd voor
het ontvangen van berichten uit het
buitenland. Als er weer ‘verboden afbeeldingen’ bij hem gevonden zouden
worden, zou hij grote problemen krijgen, aldus de onverholen dreiging van
de politieagenten.
Militarisering in heel Tibet
Dit systeem wordt gecompleteerd door
een hoge graad van militarisering in
Tibet, met name in de grensregio’s.
Hoewel het exacte aantal in Tibet gestationeerde soldaten, politieagenten en
paramilitaire politie-eenheden niet bekend is, kan worden aangenomen dat
dit in verhouding disproportioneel
hoog is. Een anonieme bron die de regio kortgeleden kon bezoeken, maakte
melding van mobiele posten van de

reguliere politie en het Public Security
de ‘geestelijke stabiliteit’ van de kaderBureau (PSB), die op veel plaatsen geleden te onderzoeken. Volgens ICT’s
ïnstalleerd zouden zijn. Deze zouden
inschattingen zijn de ernstige inbreuook uitgerust zijn met videocamera’s
ken op de privacy van de betrokken
en speciale wapens. Op
kaderleden
echter
digitale displaypanels
voornamelijk ingegewordt de bevolking aanven door de vrees bij
‘Het doel is om
gespoord om de ‘vrede
de
communistische
en harmonie’ te bewapartijleiding
voor een
volledig in de
ren en zich te houden
gebrek aan loyaliteit
aan de Chinese wetten.
aan de partijlijn, en een
Tibetaanse
In de regel is het voor
te grote sympathie voor
samenleving
privévoertuigen verbode officieel verboden
den te stoppen in de
Dalai Lama. Op grond
te infiltreren’
buurt van dergelijke
van een verordening
posten.
moeten in de komende
twee jaar tienduizenControle van loyaliteit
den kaderleden een dergelijk onderHet is echter in Tibet niet alleen de
zoek ondergaan. Volgens een ander
bevolking die wordt bewaakt. Volgens
bericht in de staatsmedia breiden de
een bericht in de Chinese staatsmedia
Chinese autoriteiten hun activiteiten
onderzoekt de Chinese Communistiook uit naar de onderwijssector.
sche Partij in delen van Tibet ook de
loyaliteit van de eigen kaderleden.
Zo werden in de oostelijke Tibetaanse
regio Dzoege politiemensen naar schoDaarbij worden blijkbaar zelfs leugenlen gestuurd om daar zogenaamd veidetectoren ingezet. De ondervragingen
ligheidswerk te verrichten en een ‘harin de oostelijke Tibetaanse Kardze-premonieuze omgeving’ te creëren. In een
fectuur dienen om de ware gevoelens
taal die herinnert aan de verwoestende
van partijambtenaren te achterhalen,
jaren van de Culturele Revolutie, moeszo luidt de officiële lijn. Naar buiten
ten ze daar ‘morele en deugdzame
toe zou het erom gaan op deze manier
bloemen laten bloeien’.

Gecamoufleerde bewakingscamera

Infiltratie
Maar de controle beperkt zich niet tot
de kloosters. De Chinese Communistische Partij heeft in de steden en dorpen van de zogenaamde Tibetaanse
Autonome Regio (TAR) duizenden kaderleden gestationeerd, die alle vanuit
het gezichtspunt van de autoriteiten
belangrijke ontwikkelingen registreren, documenteren en naar Beijing
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sturen. Het doel is om volledig in de
Tibetaanse samenleving te infiltreren
en om eventuele protesten al op voorhand te identificeren, te achterhalen en
te voorkomen. Daarvoor dient ook de
vrijwel volledige controle over alle
elektronische communicatiekanalen.
De ‘Grote Chinese Firewall’
Zowel telefoongesprekken, als sociale

media en internet worden bijna realtime gecontroleerd. Deze ‘Grote Chinese Firewall’ is een van de redenen
waarom het steeds moeilijker wordt
om foto’s en informatie uit Tibet te
bemachtigen. Steeds vaker komt het de
laatste tijd tot arrestaties voor het verspreiden van informatie naar het buitenland. Niet zelden volgt daarop jarenlange gevangenisstraf. Ook stapelen

Chinese veiligheidsambtenaren ondervragen een monnik in de Jokhang Tempel - Lhasa

Versterking van de grondtroepen in Lhasa
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ICT’s acties

Zelfverbrandingen in India
12.000 handtekeningen
aangeboden
Tijdens deze actiedagen verzamelde ICT’s
Actie Team meer dan 12.000 steunbetuigingen voor de onmiddellijke vrijlating van
de al 22 jaar lang vermiste Panchen Lama
en andere Tibetaanse politieke gevangenen die op onbekende locaties worden
vastgehouden. De 12.000 handtekeningen
werden aangeboden aan de Chinese ambassade in Den Haag.

Tenzin Choeying en Passang Dhondup
staken zichzelf uit protest in brand.

Tenzin Choeying

Tibetaanse monniken openen het Umami Azië Food Festival in Amsterdam

ICT’s Actie Team, reisde afgelopen zomer
door verschillende steden in Nederland
om aandacht te krijgen voor de mensenrechtensituatie in Tibet en de vrijlating van
de Panchen Lama. Zo was ICT met haar

kleurrijke infostand aanwezig op het Festival Mundial in Tilburg, het Umami Food
Festival in Amsterdam en bij de opening
van het eerste museum voor hedendaagse
Tibetaanse kunst in Emmen.
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Op 29 juli kwam het ook in Dharamsala
tot een zelfverbranding. De 49-jarige
Dhondup stak zichzelf in de buurt van
de tempel van de Dalai Lama in brand
en overleed eveneens. Hij had niet lang
daarvoor gewerkt als schilder in het Tibetaanse instituut Norbulingka, dat zich
inzet voor de instandhouding van de
Tibetaanse tradities. Kort na deze gebeurtenissen zei president Lobsang Sangay:
‘Ook wanneer we de motieven die aan
deze daad ten grondslag liggen begrijpen, moeten we bedenken dat het leven
van iedere Tibetaan waardevol is en dat

we moeten leven om te strijden voor
onze zaak.’

Passang Dhondup

Tsering Jampa overhandigt petitie bij Chinese
Ambassade voor de vrijlating
van de Panchen Lama op 31 augustus 2017

Wil je ICT’s Actie Team komen versterken
en het Tibetaanse volk een stem geven?
Neem dan contact met ons op. Stuur een
mailtje naar icteurope@savetibet.nl of bel
020-330 82 65.
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Museum of Contemporary
Tibetan Art officieel open

Tsering Jampa en Tashi Norbu tijdens de
opening van het Museum of Contemporary
Tibetan Art in Emmen

Tibetaanse kinderen treden op tijdens het Umami Azië Food Festival in Amsterdam

Op 14 juli 2017 stak student Tenzin Choeying zichzelf in brand op het terrein van
de Centrale Universiteit voor Tibetaanse
Studies in Varanasi, India. Hij riep daarbij
volgens ooggetuigen ‘Overwinning voor
Tibet!’ Acht dagen later bezweek Tenzin
Choeying aan zijn verwondingen.

Op zaterdag 23 september 2017 opende de
wethouder van Emmen, Jisse Otter het Museum of Contemporary Tibetan Art. Artiest
Tashi Norbu: ‘Als Tibetaan wil ik graag kunstwerken creëren die mensenrechten in een vrij
Tibet en in een vrije wereld nastreven, zodat
mensen in vrede en harmonie kunnen leven.
Ik wil de bezoekers Tibetaanse kunst en cultuur aanbieden, afkomstig van het dak van
de wereld, om een brug te slaan tussen het
Oosten en het Westen.’

Mede-initiatiefneemster Marjanne Timmerman: ‘Ik was al bekend met de traditionele
Tibetaanse kunst en kwam in aanraking met
de hedendaagse kunst van Tashi Norbu. Op
een sublieme wijze weet Tashi de Oosterse
en Westerse kunst en cultuur met elkaar te
verbinden. Dit raakte mij, en maakte dat ik
zijn langgekoesterde droom om een platform voor hedendaagse Tibetaanse kunst en
kunstenaars te creëren, samen met hem wilde
verwezenlijken.’

woordiger van de EU voor de mensenrechten, Stavros Lambrinidis, de TAR bezocht.

Tsering Jampa, directeur van ICT, verzorgde
een openingswoord. ‘Kunstenaars als Tashi
Norbu zijn van groot belang. Hij laat zien dat
de Tibetaanse kunst en cultuur niet alleen
traditie heeft, maar ook hedendaags kan zijn.’
Het laatste officiële bezoek vanuit de EU aan
de Tibetaanse Autonome Regio vond plaats in
september 2013, toen de speciale vertegen-

‘Flaming Buddha’ van kunstenaar Tashi Norbu
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Tibetaans natuurreservaat toegevoegd
aan de Werelderfgoedlijst van Unesco

NIEUWS

Dalai Lama’s twintigdaagse tour
door Europa

De Dalai Lama ontvangt een speciaal eregraad in de Psychologie voor zijn levenswerk van de Universiteit van Pisa

De Dalai Lama sloot de zomer af
met een twintigdaagse spreektour door
Europa, waar hij openbare lezingen gaf en
deelnam aan een wetenschappelijk symposium. De Dalai Lama bezocht vier lan-

den: Duitsland, Ierland, Italië en Letland. In
Sicilië ontving hij de speciale ‘Builder of
Peace, Justice and Nonviolence Prize’.
De Universiteit van Pisa vereerde de Tibetaanse spirituele leider met een speciale

eregraad in de Psychologie voor zijn bijdrage aan het begrip van de psychologie als
auteur van elf boeken en talrijke artikelen,
en als uitdrager van boeddhistische universele waarden als wijsheid en compassie.

Tsering Jampa bespreekt ICT’s rapport ‘Nomad’s in Nomansland’ met de heer Lionel Veer, Permanente Nederlandse Vertegenwoordiger bij UNESCO

De Chinese regering heeft eindelijk toegegeven dat de Tibetaanse regio Hoh Xil geen
onbewoond niemandsland is, maar dat er Tibetaanse nomaden leven. Intussen
had Beijing Unesco al gevraagd dit uitgestrekte natuurreservaat op de Werelderfgoedlijst te plaatsen, waar deze VN-organisatie gehoor aan heeft gegeven.

zitting van het Unesco Werelderfgoedcomité afgereisd. ICT lobbyde daar bij de
afgevaardigden om te proberen de
Chinese aanvraag uit te stellen, zolang
de gevolgen ervan op de in Hoh Xil
levende Tibetaanse nomaden niet
helder was.
Uiteindelijk besloot Unesco toch in het
voordeel van China, door aan Hoh Xil de
prestigieuze werelderfgoedstatus te verlenen. Pas nadat de New York Times over
de protesten van ICT en andere organisaties had bericht, voelde de Chinese delegatie zich gedwongen om hierop te
reageren. In een mondelinge verklaring
beloofde de delegatie uit Beijing om
de belangen van de nomaden te respecteren en hen niet uit hun land te
verdrijven.

Kai Muller, directeur van ICT Duitsland en Tenzin Choekyi bij de UNESCO bijeenkomst, in Krakau

Omdat China de regio Hoh Xil op de
Werelderfgoedlijst wilde laten plaatsen,
8

was International Campaign for Tibet
met een kleine delegatie naar de 41e

ICT ziet dit als een positieve ontwikkeling, maar zal er nauwlettend op toezien
dat de Chinese autoriteiten en Unesco
deze belofte nakomen.

De Dalai Lama op de laatste dag van de teachings in Riga, Letland
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ICT’s campagne tegen de Chinese
verdeel-en-heersstrategie in Europa

ORGANISATIE

MAAK EEN BELANGRIJK GEBAAR VOOR
DE TOEKOMST VAN TIBET

Een grote zorg van ICT en andere mensenrechtenorganisaties is de Chinese
verdeel-en-heersstrategie in Europa:
met een uitgekiende langetermijnstrategie probeert China de Europese lidstaten tegen elkaar uit te spelen en met
economische investeringen politieke afhankelijkheid te creëren.

Mandala
Society
De Mandala Society wordt gevormd door een speciale groep
donateurs die ICT als begun
stigde opneemt in hun testament.

Een goed voorbeeld hiervan is een door
China in 2012 geïnitieerd samenwerkingsverband met zestien Midden- en
Oost-Europese landen, waarin China
grootschalig investeert. Hierdoor is een
aantal Europese regeringen steeds minder geneigd China te bekritiseren. Een
direct gevolg van deze verdeel-en-heersstrategie was de annulering van de jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de
EU en China in 2016, omdat de EU-lidstaten niet tot een gemeenschappelijk
standpunt konden komen over de Chinese eis om deze dialoog naar een lager
niveau van vertegenwoordiging af te
waarderen.

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 Tibetanen 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.

Ook bij de VN zijn de effecten van de
Chinese verdeel-en-heersstrategie in Europa merkbaar. Zo blokkeerde Griekenland in de Mensenrechtenraad in juni
2017 een kritische EU-verklaring over
de mensenrechtensituatie in China.
Mede door lobbywerk van ICT verklaarde de voorzitter van de Europese
Raad, Donald Tusk, na de EU-China-top
op 2 juni 2017 dat hij de mensenrechtenkwesties van ‘minderheden zoals de
Tibetanen en Oeigoeren’ ter sprake had
gebracht. En in september nog gaf de

OVERWEEG OM INTERNATIONAL CAMPAIGN
FOR TIBET OP TE NEMEN IN UW TESTAMENT.
Poster voor de demonstratie georganiseerd door ICT en andere NGO’s tijdens de 19th EU-China top op 2 juni 2017

EU bij de VN-Mensenrechtenraad een
verklaring af over de mensenrechtensituatie in China met een directe verwij-

zing naar Tashi Wangchuk, een Tibetaanse taalactivist die momenteel op zijn
veroordeling wacht.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Peter Goudkamp via email
(peter.goudkamp@savetibet.nl) of via telefoon (020-3308265).

ORGANISATIE

Aankondiging bezoek Tibetaanse parlement
in ballingschap aan Nederland

Een viertallige delegatie van het Tibetaanse parlement in ballingschap brengt een bezoek aan ons land van 25 tot en met
29 november 2017. De delegatie verzorgt o.a. een publieke lezing. Noteer de datum alvast in uw agenda. U ontvangt binnenkort
meer informatie hierover. Kijk ook op onze website: savetibet.nl.

10

Haal meer uit uw gift: stort periodiek
Uw giften aan ICT zijn via de belasting aftrekbaar, met een
drempel van 1 procent (minimaal € 60,-) en een maximum van 10
procent van uw verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden deze
beperkingen niet en krijgt u daarom meer geld terug. Geeft u dit
fiscale voordeel ook weer aan ICT, dan geeft u meer zonder dat het u
meer kost! Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang
jaarlijks hetzelfde bedrag; dit leggen we schriftelijk vast.

Meer weten?
Wilt u meer weten over periodieke giften? Of wilt u
persoonlijk advies of een gesprek?
Dan kunt u contact opnemen met Peter Goudkamp via
peter.goudkamp@savetibet.nl of bel 020-330 82 65.
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