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‘Het is onvoorstelbaar dat Tibet niet de ondersteuning 
en erkenning krijgt die in soortgelijke situaties zo van-
zelfsprekend lijken.

Ik schaam me ervoor dat vele westerse leiders terughou-
dend zijn in hun benadering van de Tibetaanse kwestie. 
Dit staat in schril contrast met de volharding en integriteit 
van de Tibetanen zelf. Menig westerse leider zou een 
voorbeeld kunnen nemen aan de wijze, moedige en 
warme openhartigheid van de Dalai Lama.

Het minste wat we kunnen doen, is gehoor geven aan de 
Tibetaanse noodkreet. Daarom steun ik ICT, een betrouw-
bare organisatie, die zich al jaren inzet voor mensenrech-
ten en de Tibetaanse cultuur en taal in Tibet.

Enige jaren geleden ben ik periodieke schenker van ICT 
geworden. Door maandelijks een vast bedrag te schen-
ken, haal ik zoveel meer uit mijn periodieke giften. Het is 
een heerlijk en geruststellend idee dat mede door mijn 
eigen kleine stapjes het ICT kilometers kan maken.’

Janine Schimmelpenninck

Al eens aan een schenking gedacht? Het is gemakkelijk 
en voordelig. Daarnaast kunt u mogelijk tot wel 150% ren-
dement of meer uit uw gift halen.

IK HAAL MEER UIT MIJN GIFT!

Janine Schimmelpenninck

‘Ik ben lid van de Mandala Society en zo zorg ik dat 
International Campaign for Tibet ook toekomstige  
generaties Tibetanen kan helpen. 

Door een gedeelte van mijn nalatenschap via een  
legaat aan ICT te schenken, lever ik een duurzame 
bijdrage aan de toekomst van Tibet’, aldus Hans 
Claessens

Vraag ook ICT’s Mandala Society ‘Uw nalatenschap: 
een duurzame gift voor Tibet’ aan. 

Voor al uw vragen of een persoonlijk advies kunt u 
contact opnemen met Peter Goudkamp  
(peter.goudkamp@savetibet.nl of 020-330 82 65).

H A N S 
CL A ES S ENS



Een nieuw rapport van ICT brengt het 
contrast scherp in beeld: het meest 
beruchte detentiecentrum in Lhasa, 
Gutsa, waar brute marteling van Tibe-
taanse monniken, nonnen en leken tot 
de dagelijkse gang van zaken behoort, 
ligt pal naast het InterContinental 
Lhasa Paradise. 

Het Gutsa-gevangeniscomplex, met 
zichtbare wachttorens naast het luxe 
vijfsterrenhotel, is een van de ontnuch-
terende voorbeelden van hoe China 
een  veiligheidsstaat met totale con-
trole moeiteloos combineert met mas-
satoerisme in Tibet.

Ook de Toerisme en Cultuur Expo in 
september in Lhasa liet zien dat China 
zonder enige gêne de intentie om 
massatoerisme te vergroten hand in 
hand laat gaan met het verder uitbou-
wen van de intensieve beveiligings-
maatregelen in Tibet.

Met vriendelijke groet, 

Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet

Beste Tibet vrienden,

Met innige tevredenheid kijk ik terug op een buitenge-
woon succesvol bezoek van de Dalai Lama aan Neder-
land. Net als voorgaande keren was ICT als medeorgani-
sator intensief betrokken bij het bezoek.

De Dalai Lama maakt zelf geen onderscheid tussen spiri-
tualiteit, innerlijke harmonie, wereldvrede of het zich in-
zetten voor mensenrechten. Daarom was het een natuur-
lijke stap dat hij 30 jaar geleden het initiatief nam voor de 
oprichting van ICT, met als visie een vreedzame oplossing 
voor Tibet te vinden.] Samen met onze donateurs heeft 
ICT zich ingezet om invulling te geven aan deze visie. 

Het was voor ICT dan ook extra bijzonder dat de Dalai 
Lama, voorafgaand aan zijn openbare lezing in Rotterdam 
Ahoy, tijd had ingelast voor een speciaal ICT-programma. 

Voor mijzelf was het een van de meest trotse momenten 
in mijn werk voor ICT, om samen met onze voorzitter Ri-
chard Gere te kunnen laten zien aan de Dalai Lama en de 
meer dan 12.000 aanwezigen hoe wij met z’n allen zijn vi-
sie hebben verwezenlijkt om het Tibetaanse volk een 
stem te geven.

Onze organisatie is immers de uitdrukking van uw verlan-
gen om   verschil te maken in deze wereld en de Tibeta-
nen te laten weten dat ze niet alleen staan in hun onge-
lijke strijd voor mensenrechten en het behoud van hun ei-
gen unieke cultuur en identiteit. 

Als we terugkijken op deze afgelopen 30 jaar, voelen we 
ons bemoedigd, trots en bevoorrecht om door te gaan 
met ons essentiële werk. Een prioriteit wordt het om er-
voor te zorgen dat Tibet uit zijn door China opgelegde 
isolement komt, en om gehoor te geven aan de drin-
gende oproep van de Dalai Lama om de Tibetanen in Ti-
bet te helpen. 

Graag wil ik mij samen met u en al die andere mensen 
die Tibet steunen, blijven inzetten voor gerechtigheid en 
waardigheid voor het Tibetaanse volk. Ik hoop dat u Tibet 
en ICT ook in de komende jaren bijstaat.
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DOCUMENT ONTHULT  
CHINA’S WERKELIJKE  
REDEN VOOR DE  
VEROORDELING  
VAN TAALACTIVIST  
TASHI WANGCHUK 
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Onlangs verkreeg ICT een Chinees rechtsdocu-
ment, dat  de werkelijke redenen onthult voor de 
veroordeling van Tashi Wangchuk.

De taalactivist kreeg begin dit jaar vijf jaar gevangenis-
straf voor ‘separatisme’, waarbij zijn deelname aan een 
videorapportage van The New York Times als bewijs werd 
opgevoerd. In die video bepleitte hij binnen de kaders 
van de Chinese wet- en regelgeving het belang van de 
bescherming van de Tibetaanse taal.

Het gerechtelijk docu-
ment beschrijft echter 
de ware reden voor de 
veroordeling, namelijk 
dat Tashi Wangchuk ‘het 
staatsbeleid voor etni-
sche minderheden aan-
valt’ en sympathie heeft 
voor de meer dan 150 
Tibetanen die zichzelf 
sinds 2009 uit wanhoop 
over de situatie in hun 
land in brand hebben gestoken. Het vonnis ontkent ook 
niet dat een bekentenis mogelijk onder marteling tot stand 
is gekomen. Een hele andere reden dan de officiële ver-
oordeling voor separatisme dus.

De VN en westerse regeringen veroordelen de ‘criminali-
sering van de taalactivist Tashi Wangchuk’ en roepen op 
tot zijn vrijlating. 

ICT voert al sinds zijn 
arrestatie in 2016 actie 
voor Tashi Wangchuk. Uw 
steun is belangrijk. Teken 
daarom nu onze petitie 
voor Tashi Wangchuk en 
laat hem weten dat hij niet 
alleen staat: 
w w w . s a v e t i b e t . n l /
tashiwangchukurgenteactie.

Satellietbeelden laten zien hoe China de hoofdstad Lhasa ingrijpend verandert 
in een knooppunt van hyperbeveiliging, terwijl de Chinese overheid tegelijker-
tijd hoge prioriteit geeft aan exponentiële toeristische groei.

Het Europees Parlement heeft 
op 12 september een rapport 
aangenomen over de betrek-
kingen tussen de EU en China. 

Volgens het rapport moet de Eu-

ropese Commissie China oproe-
pen zijn beleid in Tibet te herzien. 
Daarnaast dringt het rapport aan op 
een evenwichtiger en wederkerige 
relatie tussen de EU en China. Het 
rapport constateert dat de situatie 

in Tibet de afgelopen jaren sterk is 
verslechterd en roept de Chinese 
regering op de wetten en voor-
schriften die de burgerrechten en 
politieke rechten van Tibetanen be-
perken, te herzien en de Chinees-
Tibetaanse dialoog te hervatten.

In het kader van het EU-China-jaar 
van toerisme dringen de leden van 
het Europees Parlement ook aan op 
onbeperkte toegang tot Tibet voor 
EU-burgers ‘in wederkerigheid met 
de vrije en open toegang tot het 
hele grondgebied van de EU-lidsta-
ten, die Chinese reizigers genieten’.

CHINA’S CONTROLE IN LHASA: DE ‘BLACK BOX’ VAN HET  
TIBETAANSE GEVANGENISSYSTEEM

Bastiaan Belder

WILT U ALS EERST OP DE HOOGTE ZIJN 
VAN NIEUWS UIT TIBET, MELD U DAN 
AAN OP SAVETIBET.NL/NIEUWSBRIEF

‘SAMEN ZULLEN WE ZO LANG ALS
NODIG IS ONZE VLAM LEVEND HOUDEN 
VOOR TIBET.’

Gevangenis

POLITIEK

EUROPEES PARLEMENT ROEPT CHINA OP HET BELEID  
IN TIBET TE HERZIEN



Het voormalige huis van de ouders 
van de Dalai Lama en een van de 
laatste grote overgebleven histori-
sche gebouwen in Lhasa, het Yabshi 
Taktser-huis, is gesloopt om plaats te 
maken voor betonnen nieuwbouw.
 
Het woonhuis, ooit een groot, zelfstan-
dig gebouw tussen bomen, lag dicht 
bij het Potala-paleis, waar de Dalai 
Lama leefde tot aan zijn ontsnapping 
uit Tibet in 1959. 

Al lange tijd verkeerde het gebouw in 
een vervallen staat, maar vanwege de 
associatie met de Dalai Lama durfden 
Tibetanen niet aan te dringen op re-
novatie. 

De sloop vond plaatst twee maanden 
voor de bespreking van de bescher-
ming van Lhasa’s cultureel erfgoed op 

de in juni geplande UNESCO-bijeen-
komst.  China maakt sinds de oude 
kern van Lhasa de status ´Werelderf-
goed´ heeft gekregen, een karikatuur 
van die UNESCO-bescherming. Oude 

gebouwen zijn gesloopt en ‘gerecon-
strueerd’ als toeristische ‘authentieke 
replica’s’; symptomatisch voor de 
commercialisering van de Tibetaanse 
cultuur.
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VOORMALIGE HUIS OUDERS DALAI LAMA GESLOOPT
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TIBET EN VERENIGDE NATIES
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In het kader van ‘ecologische migratie op grote hoogte’ heeft 
de Chinese regering in juni de verplaatsing aangekondigd 
van meer dan 1000 Tibetanen uit dorpen in Noord-Tibet naar 
een stedelijke nederzetting in Lhasa, de hoofdstad van Tibet.

Het project maakt deel uit van een nieuwe aanpak voor 
het oprichten van nationale parken op het Tibetaans 
plateau, waarbij verwijdering van Tibetanen van het 
platteland centraal staat. 

Lokale Tibetanen zijn nauwelijks betrokken bij de be-
sluitvorming, en China negeert de essentiële rol die 
Tibetanen spelen bij de instandhouding van het fragiele 
ecosysteem in Tibet. Chinese en internationale experts 
hebben al heel lang kritiek op het Chinese milieubeleid 
in Tibet.

Huis van ouders Dalai Lama gesloopt

Nomade

ICT viert 30-jarig bestaan in het Amerikaans congres met Richard Gere op 6 maart 2018

In augustus heeft ICT er bij het VN-Comité voor de Uit-
banning van alle Vormen van Rassendiscriminatie (CERD) 
op aangedrongen om discriminatie van Tibetanen te-
gen te gaan. Het Comité uitte zijn bezorgdheid over de 
restricties op bewegingsvrijheid van Tibetanen en de 
beperkingen op het gebruik en de ontwikkeling van de 
Tibetaanse taal.

Voorafgaand had ICT een kritisch rapport over de diepge-
wortelde discriminatie in Tibet ingediend. ICT juicht de con-
clusies van het Comité dan ook toe.

In september legde ICT in Genève in de Mensenrechten-
raad van de VN verklaringen af over willekeurige detenties 
in Tibet en over het recht op ontwikkeling. De kersverse 
nieuwe VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten, Mi-
chelle Bachelet, en de EU, Duitsland, het Verenigd Konink-
rijk, Canada, Finland en Frankrijk uitten hun verontrusting 
over de mensenrechtensituatie in China en Tibet.

Begin november hebben ICT en FIDH (International Federa-

tion for Human Rights), voorafgaand aan de Universal Perio-
dic Review (UPR) van het mensenrechtenbeleid in China, 
een gezamenlijk rapport ingediend bij de VN. Dit rapport 
dringt er bij de Chinese regering op aan om wetten en 
voorschriften aan te passen die de rechten op vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van 
vreedzame vergadering in Tibet schenden, zodat deze wet-
ten in overeenstemming gebracht worden met de internati-
onale rechten van de mens. Daarvoor heeft ICT gelobbyd 
bij landen in Europa en daarbuiten om op aan te dringen  
de ernstige mensenrechtenschendingen in Tibet aan de 
orde te stellen.

Statement Melanie
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VERPLICHTE MASSALE  
MIGRATIE NOMADEN IN TIBET



Het recente bezoek van de Dalai Lama aan Nederland was voor International Campaign for Tibet een uitgelezen gele-
genheid om in het bijzijn van de spirituele leider van Tibet en vele anderen gasten van over de hele wereld haar 30-jarig 
bestaan te vieren.

Speciaal voor deze viering had de Dalai 
Lama voorafgaand aan zijn openbare 
lezing in Rotterdam Ahoy ruimte gemaakt 
voor een speciaal ICT-programma, om 
aandacht te vragen voor het belangrijke 
werk dat ICT nu al 30 jaar doet.

Bij het begin van het programma ver-
welkomde ICT-voorzitter Richard Gere 
de Dalai Lama met een ‘U-thuk’, een 
unieke Tibetaanse begroeting waarbij 
de voorhoofden elkaar zacht aanraken. 
In een intiem moment trok de Dalai Lama 

de ICT-voorzitter naar zich toe en legde 
hem een khatag om, de traditionele Tibe-
taanse geluks- en zegensjaal. Arm in arm 
liepen ze vervolgens naar het podium, 
waar de 12.000 aanwezigen hen enthou-
siast verwelkomden.

Tsering Jampa, directeur ICT in Neder-
land, gaf een gepassioneerd overzicht 
van de wijze waarop ICT zich in de 
afgelopen 30 jaar heeft ingezet om het 
Tibetaanse volk een stem te geven en 
steun te krijgen voor de visie van de 
Dalai Lama voor een vreedzame oplos-
sing in Tibet.

Hoogtepunt van de viering was onge-
twijfeld het gesprek van Richard Gere 
met de Dalai Lama. De ICT-voorzitter 
vertelde hoe zijn eerste ontmoeting met 
de Dalai Lama in 1984 zijn leven ‘radicaal 
veranderde’.

De visie van de Dalai Lama dat internatio-

nale steun zou kunnen helpen bij het op-
lossen van de Tibet-crisis, leidde in 1988 
tot de oprichting van International Cam-
paign for Tibet. De Dalai Lama bedankte 
ICT en zei dat de organisatie ‘zeer be-
hulpzaam was bij het verhelderen van de 
Tibet-kwestie’; hij ‘waardeerde dat bij-
zonder’. Ook bedankte hij Richard Gere 
persoonlijk, die ‘vanaf het begin zich met 
hart en ziel heeft ingezet’. Hij benadrukte 
verder hoe belangrijk het was om de Ti-
betaanse cultuur te behouden, die tot de 
‘schatten van de wereld’ behoort. 

De Dalai Lama herinnerde zich het lijden, 
dat de Chinese invasie van Tibet in de 
jaren vijftig het Tibetaanse volk gebracht 
had. De Chinese onderdrukking door 
middel van moorden, martelingen en ar-
restaties leidde uiteindelijk tot zijn vlucht 
in het jaar 1959. ‘Mensen hebben me-

dedogen nodig’, zei de Dalai Lama met 
het oog op de huidige crisis waarin de 
mensheid zich bevindt. Richard Gere be-
sloot het gesprek met een persoonlijke 
oproep: ‘Denk aan de mensen in Tibet. 
ICT is een betrouwbare organisatie, die 
Tibetanen binnen en buiten Tibet helpt. 
Dus help hen alstublieft.’
Aan het einde van de ceremonie over-
handigden Matteo Mecacci, Jan Anders-
son en Tsering Jampa de Dalai Lama 
een ICT-initiatief om het Dalai Lama-

programma voor seculiere ethiek te on-
dersteunen, een onderwerp dat hem na 
aan het hart ligt. In haar dankwoord deed 
Christa Meindersma een dringende op-
roep aan de aanwezigen: ‘Het naar bui-

ten brengen van de waarheid over Tibet 
vormt de kern van ICT’s werk. Bedankt 
dat jullie hier vandaag aanwezig zijn ge-
weest. Als je je geïnspireerd voelt door 
het werk van ICT en als je de unieke Ti-
betaanse religie, taal en cultuur wilt red-
den, sluit je dan aan bij deze organisatie.’

Tijdens een bijzondere  lunch ter 
afsluiting van het speciale ICT- 
programma bedankte Richard Gere 
de meer dan 300 donateurs voor 

hun jarenlange steun aan ICT en zei 
in een inspirerende toespraak dat 
mensen zoals zij, die de hoop van  
Tibetanen in Tibet levend houden, 
het hart zijn van ICT.
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DALAI LAMA

DE DALAI LAMA BEZOEKT NEDERLAND 

Dalai Lama publiek

Aanbieden cadeau

Lunch met donateurs

DL en RG

Parlementsleden
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Ook in Nederland spreekt dit gedach-
tegoed veel mensen aan. Tijdens zijn 
recente bezoek aan Nederland stelde 
ICT via een unieke campagne mensen 

in de gelegenheid om iets van de 
Dalai Lama in zichzelf te ontdekken. 
De resultaten waren bemoedigend.
Maar liefst meer dan 20.000 mensen 

deden de test, bestaande uit 6 stellin-
gen die op het gedachtegoed van de 
Dalai Lama gebaseerd zijn. 

De uitkomsten gaven een mooi inzicht 
in het denken van Nederland; 90  
procent van de respondenten geeft 
iemand een tweede kans en ruim  
80 procent is liever moe dan lui. 

Gemiddeld schuilt er 72 procent van 
de Dalai Lama in de invullers. 

En dat is mooi, want naast het feit dat 
dit betekent dat de Dalai Lama’s 
boodschap van liefde en compassie 
diep in de Nederlandse harten veran-
kerd is, kan de wereld ook wel wat 
extra Dalai Lama gebruiken.

Een van de kernboodschappen van de Dalai Lama, die miljoenen mensen over 
de hele wereld inspireert, is de noodzaak om mededogen te ontwikkelen.

Het niet-partijgebonden wetsvoorstel, 
dat de toegang tot Tibet voor Ameri-
kaanse ambtenaren, journalisten, 
NGO’s en burgers bevordert, gaat nu 
naar de Senaat om uiteindelijk beves-
tigd te worden als wet. Chinese amb-
tenaren die Amerikanen de toegang 

tot Tibet weigeren, worden volgens dit 
wetsvoorstel de toegang tot de VS 
ontzegd. 

Het voorstel wil hiermee het door 
China opgelegde isolement van Tibet 
terugdringen. Chinese autoriteiten 

beperken de toegang tot Tibet voor 
buitenlandse bezoekers, onder meer 
om te voorkomen dat journalisten ver-
slag uitbrengen over de werkelijke 
situatie in Tibet.

Om soortgelijke wetgeving ook in 
Europa te realiseren, organiseert ICT 
hierover samen met de Tibet Interest 
Group van het Europees Parlement op 
21 november een conferentie in het 
Europees Parlement.

Ervaar het leven op ’s werelds hoog-
ste en grootste plateau met ICT’s 
nieuwe jaarkalender ‘Disappearing 
Pastoralists’.heeft op 25 september 
2018 de ‘Reciprocal Access to Tibet 
Act’ aangenomen. Eeuwenlang leef-
den Tibetaanse nomaden vredig in 
harmonie met de natuur. De traditio-
nele vorm van begrazing en veeteelt 

van de Tibetaanse nomaden die hier-
uit ontstond, wordt echter ernstig 
bedreigd door inmenging van de 
Chinese autoriteiten.

De twaalf prachtige afbeeldingen 
van deze jaarkalender vangen het 
hart van de levendige Tibetaanse 
cultuur en bieden een fascinerend 

inzicht in de manier van leven van  
de Tibetaanse nomaden. 

Een herinnering aan onze onlosmake-
lijke band met de aarde en onze  
verantwoordelijkheid om ervoor  
te zorgen.

Met de aanschaf van de kalender 
ondersteunt u het werk van ICT. 
Bestel nu de kalender met donateurs-
korting via de bijgesloten bestelkaart 
– voor bij u thuis aan de muur of als 
cadeau.

BOEK ERICA 
TERPSTRA

Een belangrijke ontwikkeling in de status van Tibet en de betrekkingen tussen 
de Verenigde Staten en China: het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden 
heeft op 25 september 2018 de ‘Reciprocal Access to Tibet Act’ aangenomen.

TIBET NIEUWS

WETGEVING WEDERZIJDSE TOEGANG TOT TIBET 

KALENDER

ICT’S TIBET-KALENDER 2019 

CAMPAGNE

HOEVEEL DALAI LAMA SCHUILT ER IN JOU? 

Actie

1.
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In het kader van het ‘Thank you’-jaar 2018, ingeluid 
door de Tibetaanse regering in ballingschap, orga-
niseert ICT samen met de Tibetaanse gemeenschap 
ook in Nederland een Tibet-evenement: ‘Hartelijk 
dank Nederland’.

De Tibetaanse president, dr. Sikyong Lobsang Sangay, is 
hierbij de speciale gastspreker. Wereldwijd worden er het 
hele jaar al Tibet-evenementen georganiseerd om iedereen te 
bedanken die Tibet in de afgelopen 60 jaar heeft gesteund en 
een lichtpunt is geweest voor het Tibetaanse volk. 

De bijzondere bijeenkomst vindt plaats op 24 november 
van 15.00-17.00 uur in de prachtige, historische Koepelkerk, 
Kattegat 1 te Amsterdam. Het is een bijeenkomst met spre-
kers, Tibetaanse culturele optredens, een Tibet-expositie 
en aansluitend een receptie. 

Het evenement is gratis toegankelijk. Wel dient u zich vóór 
15 november aan te melden via icteurope@savetibet.nl of 
telefonisch op 020 - 330 82 65. Vermeld u ook even uw 
naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer als 
u zich aanmeldt?

EVENEMENT

UITNODIGING: ‘HARTELIJK DANK NEDERLAND’ EVENEMENT
CAMPAGNE

VIERING 83E VERJAARDAG VAN DE DALAI LAMA

Wereldwijd werd op 6 juli de verjaar-
dag van de Dalai Lama gevierd. Ook 

in Tibet vieren Tibetanen deze bijzon-
dere dag, ondanks de grote risico’s. 

Met geweldloosheid als speciaal 
thema vierde ICT op de Dam in 

Amsterdam de onvermoeibare inzet 
van de Dalai Lama voor geweldloos-
heid en wereldvrede. Naast de kleur-
rijke Tibetaanse vlaggen wapperden 
levensgrote portretten en citaten van 
andere iconen van geweldloosheid, 
zoals Mahatma Gandhi, Martin Luther 

King, Nelson Mandela, aartsbisschop 
Desmond Tutu en Elie Wiesel. Geïn-
spireerd door het lichtend voorbeeld 
van deze illustere wereldverbeteraars 
liet het enthousiaste publiek op de 
‘muur van hoop’ zijn wensen achter 
voor het Tibetaanse volk.

Podium

Lobsang Sangay

Verjaardag
ICT geeft met groot verdriet kennis 
van het plotselinge overlijden van 
ICT’s medewerker Inge Jolij op vrijdag 
17 augustus. Inge was 8,5 jaar werk-
zaam bij ICT als financial administrator 
en was een zeer gewaardeerde, ge-
dreven en vrolijke collega. Wij zullen 
Inge enorm missen. ICT wenst de 
nabestaanden van Inge alle mogelijke 
sterkte toe in deze zware tijd.

ORGANISATIE 

IN MEMORIAM INGE

Ter gelegenheid van het bliksem-
bezoek van de Chinese premier Li 
Keqiang aan Nederland van 14-16  
oktober organiseerde ICT een  
demonstratie in Den Haag.
 
Tijdens de ceremoniële ontvangst van 
de Chinese premier Li door minister-
president Rutte op het Binnenhof 
op maandag 15 oktober, lieten meer 
dan 100 Tibetanen, Oeigoeren, Falun 
Gong-beoefenaars en supporters aan 
de overkant van de Hofvijver hun 
stem horen tegen de schending van 
de mensenrechten door China.
Met kleurrijke vlaggen en banners 

riepen de bijeengekomen demon-
stranten slogans tegen het gevangen 
zetten en martelen van Tibetanen en 
Oeigoeren als gevolg van het vreed-
zaam uiten van hun cultuur, religie of 
mening. ICT benadrukte bij minister-
president Rutte dat China geen nor-
male partner kan zijn, zolang Tibet 
door China afgesloten blijft voor de 
rest van de wereld. 

Ook de directeur van Amnesty Inter-
national, Eduard Nazarski, sloot zich 
aan bij ons protest met de vraag aan 
de Chinese premier waar de miljoen 
Oeigoeren gebleven zijn, die opgeslo-

ten zitten in geheime kampen in Oost-
Turkestan. Teken de petitie op:  

https://secure.savetibet.nl/china-is-
geen-normale-partner/

TIBET NIEUWS

DEMONSTRATIE TIJDENS ONTVANGST VAN CHINESE  
PREMIER LI KEQIANG 

Huis van ouders Dalai Lama gesloopt


