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Petitie aan de Tweede
Kamer aangeboden
ICT-Europe bood op 24 april een petitie aan de Vaste Kamercommissie voor
Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer aan over Gedun Choekyi Nyima,
de elfde Panchen Lama, die op 25 april 18 jaar oud werd.

De heer H. Ormel ontvangt de petitie van leerlingen

Deze petitie was ondertekend door
zeventien Tibetaanse, boeddhistische organisaties en mensenrechtenorganisaties
in Nederland. De petitie riep Kamerleden op om de zaak van de Panchen
Lama hoog op de politieke agenda te
blijven plaatsen. Gedun Choekyi Nyima

verdween in 1995 kort nadat hij door de
Dalai Lama was erkend als de elfde reïncarnatie van de Panchen Lama.
Samen met ICT uitten leerlingen van het
Lek en Linge College uit Culemborg en
het Montagne Lyceum uit Den Haag hun
bezorgdheid over de voortdurende weigering van China om een onafhankelijke
expert toe te laten, zoals aanbevolen door
het VN-comité voor de Rechten van het
Kind. De leerlingen hadden handtekeningen verzameld voor deze petitie. De heer
Ormel, voorzitter van de Vaste Kamercommissie en prominent CDA’er, erkende het
belang van de zaak van de Panchen Lama
en verzekerde dat hij de Nederlandse
regering zou vragen om hiervoor actie te
ondernemen.
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Race for Tibet-update
De grote 'Race for Tibet'-campagne krijgt
steeds meer vaste vorm. De intense media-aandacht die de Olympische Spelen
in Beijing van 2008 zullen krijgen, biedt
een uitstekende gelegenheid om mensen
bewust te maken van de situatie in Tibet.
Daarnaast is het doel van de campagne
om de massale steun voor Tibet bij de
Nederlandse bevolking te vertalen in
politieke druk om het Tibetaanse volk
te steunen in zijn geweldloze strijd voor
democratie en vrijheid in Tibet.
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ICT wil er bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op aandringen om
inhoud te geven aan haar 'Olympic Truce',
in het leven geroepen om conflicten in
de wereld op te lossen. Dit universele
ideaal sluit naadloos aan bij het streven
van de Dalai Lama voor een vreedzame
oplossing voor Tibet.

Wat gebeurt er in de komende
maanden?
In Nederland zal het karakter van Race
for Tibet tussen deze zomer en het
tijdstip van de Olympische Spelen in
Beijing in 2008 bepaald worden door
lokale sportactiviteiten, educatieprogramma's op scholen, tentoonstellingen,
filmvoorstellingen, discussieavonden,
Lees verder op pagina 2
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6e gespreksronde van de
dialoog
begonnen.
In Beijing heeft de 6e ronde
van de dialoog tussen afgezanten van de Dalai Lama
en de Chinese regering
plaatsgevonden. Het laatste
nieuws hierover vindt u op
ICT’s website.
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Beste Tibet-vrienden,

lezingen, sponsorlopen en
culturele programma's.

De voorbereiding van de Olympische Spelen in
Beijing 2008 is overal in volle gang. Ook bij ons.
De spelen zijn een uitstekende gelegenheid om Tibet
onder de aandacht te brengen. Toch kunnen de
spelen een wrange nasmaak krijgen, indien China
alleen mooie gebouwen laat zien en geen positieve
resultaten op het gebied van de mensenrechten. ICT
zal alles op alles zetten om het IOC en China ervan te
overtuigen dat de Olympische gedachte meer moet
zijn dan alleen uiterlijk vertoon.

Op dit moment loopt er een
handtekeningenactie waarbij al vele duizenden handtekeningen zijn opgehaald
bij workshops, evenementen, en natuurlijk van onze
eigen leden. Vele duizenden
stickers en flyers vinden inmiddels hun weg door het
land.

Een onbedoeld positief gevolg van de gedwongen
afzegging van het bezoek van de Dalai Lama aan
België afgelopen maand was dat het de aandacht
richtte op de Tibetaanse zaak. De breed gevoelde
verontwaardiging herinnerde de verantwoordelijke
ministers aan de populariteit van de Nobelprijslaureaat en het belang van respect voor democratische waarden. Het is essentieel dat de EU-lidstaten
hun krachten bundelen en een mechanisme ontwikkelen om lidstaten te beschermen tegen gelijksoortige diplomatieke dwang van China.
Waarom is China bang voor de Dalai Lama? Natuurlijk wil de Chinese regering geen internationalisatie
van de Tibetaanse kwestie en steekt de mateloze
populariteit van de Dalai Lama in Tibet, ondanks
vijftig jaar intensieve campagnes van China. Daarnaast herinnert de Dalai Lama velen aan de bloedige
rol van het communistische regime in Tibet. In plaats
van de Dalai Lama te dwarsbomen, zou China zijn
populariteit moeten gebruiken en weer in dialoog
met hem moeten gaan. Om zo een constructieve
oplossing te zoeken voor zes miljoen Tibetanen die
ernstig bedreigd worden in het voortbestaan van
hun cultuur en identiteit. De Dalai Lama is niet het
probleem, hij is de oplossing.
China, het IOC en nationale regeringen. Jullie organisatie heeft te maken met machtige structuren en
de weg voor ons is niet eenvoudig. Toch weet ik dat
we in feite al gewonnen hebben, omdat de waarheid
aan onze zijde staat: Chinezen zijn geen Tibetanen
en hebben in wezen niets in Tibet te zoeken. Mensen, hoe misleid en zwak soms ook, zijn in wezen
goed en uiteindelijk zijn er altijd mensen – zoals jullie
zélf en Tibetanen in Tibet – die zich tegen onrecht
zullen blijven verzetten. En juist dit geeft me de inspiratie om door te gaan. Mijn innige dank hiervoor.

Tsering Jampa
Directeur

Er wordt natuurlijk veel
gesport. Sponsorlopen en
andere activiteiten op sportscholen worden vertaald in
aantallen kilometers. Deze
kilometers worden zichtbaar gemaakt in afstanden
tussen belangrijke Europese
steden, Lhasa en Beijing.
De eerste afstand van Amsterdam naar Lhasa is reeds
afgelegd door de Gooise
Spa en Health club in Hilversum. Sporters van deze
sportclub hebben meer dan
8000 kilometer geroeid, gerend en gefietst.
Op landelijk niveau zal er
een lezingencyclus door
Nederland worden georganiseerd waar voormalig
politiek gevangenen zullen
vertellen over hun ervaringen. Daarnaast is er een
fototentoonstelling ontwikkeld die door het land zal
circuleren. Op verzoek en
initiatief van leden kan deze

in een openbare ruimte bij
u in de buurt tentoongesteld worden. Daarnaast
kunnen door ons voorstellingen verzorgd worden van
de docufilm 'The Forbidden
Team' over het Tibetaanse
nationale voetbalelftal. Dit
team zal het komende jaar
naar Nederland komen.
Er wordt een internationale
Olympische campagne gevoerd onder de naam 'Team
Tibet'. In dit verband werken wij samen met Tibet
Support Groepen uit verschillende landen. Samen
werken we onder meer aan
breed opgezette activiteiten
tijdens de aankomst van de
Olympische Vlam in Londen
en Parijs en tijdens de panEuropese 10 maartherdenking in 2008.
In al deze activiteiten hebben we uw steun hard nodig
in het komende jaar in de
vorm van advies, inspiratie,
commentaar en ideeën. Wilt
u zich inzetten voor de Race
for Tibet-campagne, neem
dan gerust contact op met
campagnecoördinator Jan
Willem den Besten.
Met uw steun maken wij van
de Race for Tibet samen een
groot succes!
Het aangekondigde Ticket
for Tibet-festival is uitgesteld
tot het voorjaar van 2008!

P o l i t i e k

Internationale parlementaire
politieke druk
In de afgelopen maanden
is zowel in nationale parlementen als binnen de EU
druk uitgeoefend op de
Chinese autoriteiten om
de vredesonderhandelingen met vertegenwoordigers van de Dalai Lama en
de Chinese regering weer
snel op te pakken.
Zo is er in de laatste maanden een resolutie in het
Europese Parlement aangenomen om de dialoog
te hervatten. In het Amerikaanse Congres van Huis
van Afgevaardigden is een

hoorzitting geweest waarbij de Speciaal Afgezant
van de Dalai Lama, Lodi
Gyari, een verklaring heeft
afgelegd. In het Schotse,
Poolse en Canadese parlement zijn moties aangenomen om de dialoog te hervatten; in het Oostenrijkse
en Zwitserse parlement
zijn vragen over de Tibetkwestie gesteld en meer
dan tweehonderd Franse
senatoren en afgevaardigden ondertekenden een
verklaring om de dialoog
voort te zetten.
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Nieuw rapport van ICT
In april is ICT’s rapport ‘The communist Party as living Buddha’ verschenen. Dit rapport geeft
een update van de beperkende maatregelen die de laatste jaren zijn ingevoerd door China ten
aanzien van de religieuze vrijheid in Tibet en van de verstikkende wetgeving die het monniken
en nonnen steeds moeilijker maakt hun godsdienst op een normale wijze uit te oefenen.
Op 25 april is de jonge Gendun Choekyi Nyima, die door
de Dalai Lama als de reïncarnatie van de elfde Panchen
Lama werd erkend, 18 jaar
oud geworden. Maar ondanks
herhaalde oproepen aan de
Chinese regering om zijn verblijfplaats bekend te maken,
is hij sinds twaalf jaar vermist.
Voor Tibetanen is de Panchen
Lama van grote religieuze en
politieke betekenis. Hij is zowel leraar als leider binnen
het Tibetaanse boeddhisme en
speelt een belangrijke rol in
het erkennen van de reïncarnatie van de volgende Dalai
Lama. Voor Tibetanen staat
de verdwijning van de jonge
Panchen Lama en het aanwijzen van een andere Tibetaanse
jongen door Beijing als Panchen Lama symbool voor de
crisis waarin het Tibetaanse
boeddhisme verkeert in Tibet.
De 18e verjaardag van de Panchen Lama vond plaats tegen
de achtergrond van groeiende
restricties op religieuze vrijheid in Tibet. Volgens officiële
documenten die ICT in bezit
heeft gekregen, is in de laatste
jaren de strenge controle van
de Chinese overheid aanwijsbaar geïntensiveerd. In december werd het bijwonen van
een bekend religieus festival
verboden, terwijl dit vroeger
wel was toegestaan. Er vond
een intensivering plaats van
‘patriottisch onderwijs’ en er
was een strenger toezicht op
de comités die de kloosters in
Tibet besturen. Daarnaast
worden de maatregelen om
de religieuze autoriteit van
de Dalai Lama te ondermijnen sterk opgevoerd. Zhang
Qingli, de communistische
partijleider van de Tibetaanse
Autonome Regio (TAR), heeft
vanaf zijn aanstelling in september 2006 maatregelen
aangescherpt om de politieke
controle over het boeddhisme
te verstevigen. Hij bediende

zich van retoriek die voorheen
alleen ten tijde van de Culturele Revolutie werd gebruikt: de Dalai Lama en zijn
‘kliek’ moeten ‘op leven en
dood worden bestreden’ en
‘de Dalai Lama is het grootste
obstakel voor een normale
gang van zaken binnen het
Tibetaanse boeddhisme’.
De strikte naleving van de
Regulations of Religious Affairs uit 2005 door de Chinese
regering heeft tot gevolg dat
het nagenoeg onmogelijk is
voor Tibetaanse geestelijken
om het volledige religieuze
onderwijstraject te volgen in
Tibet. Een vlucht naar India
is vaak de enige manier om
wél een opleiding te krijgen.
Als gevolg van dit Chinese beleid is er een enorme kloof
ontstaan tussen de oudere en

jongere generatie geestelijken.
Het aantal ervaren leraren in
Tibet neemt snel af door ouderdom of door hun vlucht
in ballingschap, waardoor er
steeds minder mogelijkheden
zijn voor de jongere generatie
monniken om gedegen onderricht te krijgen. Op grote schaal
verdwijnen boeddhistische
pelgrimsplaatsen en kloosters
en eeuwenoude boeddhistische teksten. Monniken zijn
gedwongen om aan politieke
campagnes mee te doen en
moeten de verplicht gestelde
politieke studiesessies en de
gedwongen publieke afzwering van de Dalai Lama gelaten
ondergaan.
Nieuwe maatregelen die zijn
vastgesteld in januari 2007
vormen een aanvulling op
de Regulations of Religious

Affairs die de religieuze vrijheid nog verder inperken. Zo
wordt het voor monniken en
nonnen nog moeilijker om
zonder toestemming van de
ene naar de andere provincie
te reizen. Dit vormt met name
voor monniken en nonnen
van de Gelupga-traditie een
enorm bureaucratisch obstakel. Om hun studie te kunnen volgen moeten zij naar
een van de drie kloosters in
Lhasa: Sera, Ganden of Drepung. Bijna alle geestelijken
die afkomstig zijn van buiten
Lhasa, wordt het op deze manier onmogelijk gemaakt om
verder te studeren op een van
deze kloosters.
Het behalen van de ‘Geshegraad’, de hoogste academische graad in de Gelupgatraditie, is in de praktijk onmogelijk. De kwaliteit van de
staatsgecontroleerde studie
is dermate slecht dat het behalen van een graad geen
enkele legitimiteit heeft onder serieuze monniken. De
examens worden bijvoorbeeld niet meer door hoge
geestelijken afgenomen maar
door leken van de staatsgedomineerde Boeddhistische
Associatie, en de kandidaten
worden niet geselecteerd op
basis van hun kennis van het
boeddhisme maar op basis van
hun politieke bewustzijn.
Uit de documenten die zijn
gebruikt voor ICT’s Religion
Report blijkt overduidelijk dat
er sprake is van een systematisch, Chinees beleid voor
religie in Tibet.
De Chinese, atheïstische staat
eigent zich de autoriteit toe
om religieus onderwijs te geven aan geestelijken en de
Communistische Partij zet
haar instituties in om gereïncarneerde lama’s te kunnen
identificeren.
U kunt het Religion Report
downloaden via onze website: ga naar publicaties en
daarna naar rapporten. U
kunt het rapport ook bestellen door te bellen/mailen
met ICT-Europe.
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Donateur aan het woord
Onze trouwe leden maken het ICT mogelijk om ons werk zo goed mogelijk
te doen. Samen hebben we al veel
bereikt. Feedback van onze achterban
vinden wij belangrijk. Daarom vanaf
nu in de Nieuwsbrief: de donateur aan
het woord.

Mevrouw F.W. van heerikhuizen, velp

Mevrouw F.W. van Heerikhuizen (87)
steunt ICT al vanaf het prille begin.
Twee maanden geleden was zij nog
initiatiefneemster van een Tibetdag in
haar woonplaats Velp, met een unieke
interreligieuze pinksterdienst waaraan
zowel een Tibetaanse lama als een
Nederlandse dominee meedeed.

‘In 1959 hoorde ik met mijn man op de
radio een reportage over de ontberingen van het Tibetaanse volk. Wij waren
enorm ontdaan, toen we de verhalen
hoorden over al die vluchtelingen en
over het zware werk dat Tibetanen
moesten doen aan de wegen. Wij besloten onmiddellijk om te gaan collecteren
voor Tibet. Daarna heeft Tibet altijd
mijn warme belangstelling gehouden.
In die beginperiode had ik niet zo veel
geld. Later kreeg ik meer geld en heb
ik via SOS-Kinderdorpen en SHAT een
Tibetaans kindje geadopteerd. ICT heb
ik altijd gesteund. Naast enkele andere
goede doelen gaat het meeste van mijn
donatiegeld naar ICT. Ik vind dat ICT
het geweldig doet en ik blijf de organisatie steunen zolang het kan! Ik hoop
dat de andere leden dat ook zullen
blijven doen.’

p o l i t i e k

ICT en de VN-Mensenrechtenraad
Carol Wang van Human Rights in
China ook aanwezig waren. Daarnaast sprak Tsering Jampa de plenaire
vergadering toe over de ernstige religieuze vervolgingen en de mensenrechtensituatie in Tibet.
Het Tibetaanse team had ook ontmoetingen met een aantal speciale
rapporteurs van de VN, waaronder
die voor Marteling, Arbitraire Detentie en Vrijheid van Religie of Geloof.

Oproep petitiekaart
rabiye kadeer (l) en tsering jampa (r) tijdens panel discussie van de vn in geneve

Dit jaar vond de VN-Mensenrechtenraad van 22 tot en met 30 maart
plaats in Genève. Dit is de eerste
sessie van de nieuwe VN-Mensenrechtenraad, de opvolger van de Mensenrechtencommissie. Dit is een van de
weinige platforms waar Tibetaanse
organisaties rechtstreeks China kunnen aanspreken op zijn schendingen
van de mensenrechten in Tibet.
Ook dit jaar werkte ICT samen met
het Tibetaanse VN-team. Deze gedeelde inspanning heeft haar nut
bewezen, vooral wat betreft het lobbywerk en het vergroten van de aandacht voor de mensenrechtensituatie

in Tibet bij de Raad. De belangrijkste
activiteiten die het ICT- en het 'TibetTeam' hebben ondernomen, zijn het
organiseren van briefings en het afleggen van verklaringen bij de plenaire
sessies van de Raad. In dit kader heeft
ICT een videoscreening van de beschieting in de Nangpa-pas getoond
waarbij de Nederlandse ooggetuige,
bergbeklimmer Frank Berkhout, een
verklaring heeft afgelegd.

U hebt van ons in april een brief ontvangen
met informatie over de Race for Tibet-actie.
Bij die brief zat een petitiekaart. Al meer dan
10.000 leden hebben die kaart ondertekend
naar ons teruggestuurd. ICT gaat die kaarten
aanbieden aan premier Balkenende na het
zomerreces. Maar we kunnen er natuurlijk
nog veel meer gebruiken!
Hebt u de kaart nog niet teruggestuurd en
steunt u onze oproep aan het kabinet, stuurt
u dan alstublieft de petitiekaart alsnog naar
ons op! U kunt de petitie ook invullen op
onze website: ga dan naar ‘campagnes’.

Tijdens deze sessie heeft ICT-directeur Tsering Jampa deelgenomen aan
de paneldiscussie over rechten van
minderheden in China, waarbij Rabiye Kadeer van Oost-Turkestan en
4
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Alternatieve gids voor
de Tibet-reiziger
ICT heeft, naast het Religion Report, nog een nieuw rapport gepubliceerd:
‘Paradox Lost: how not te be a tourist in Tibet’.
Er is sprake van een groeiende
stroom bezoekers naar Tibet. Dit
nieuwe rapport beschrijft hoe de
Chinese autoriteiten Tibets cultuur
en natuur promoten voor het toerisme. Tegelijkertijd worden Tibets
godsdienst en culturele identiteit
onderdrukt. China probeert ook de
beeldvorming over Tibet bij buitenlandse toeristen te manipuleren en

laat weinig ruimte aan Tibetanen
om zelf invulling te geven aan hun
cultuur. Dit rapport ontmaskert de
propaganda en geeft praktische en
nuttige informatie aan reizigers en
reisorganisaties.
Het rapport geeft adviezen die reizigers moeten helpen te voorkomen
dat Tibetanen of zijzelf in de problemen komen. Ook bevat het tips voor
het herkennen van uitingen van religieuze onderdrukking en subtiele
vormen van verzet door Tibetanen.
Doordat dit rapport uitgebreid alle
ethische en praktische aspecten van
zo’n reis belicht, kan de reiziger zelf
die beslissing maken om te gaan of
niet. Zoals de Dalai Lama zegt op de
vraag of reizigers wel of niet naar
Tibet moeten gaan: ‘De beste
manier om erachter te komen hoe
de situatie in Tibet is, is door erheen
te gaan en de situatie te bestuderen.’

U kunt het Travel Report downloaden
via onze website: ga naar 'publicaties'
en daarna naar 'rapporten'. U kunt het
rapport ook bestellen door te bellen
of te mailen met ICT-Europe.

p o l i t i e k

EU-China-mensenrechtendialoog in
Berlijn
Op 15 en 16 mei heeft in Berlijn de
EU-China-mensenrechtendialoog plaatsgevonden. Deze ging voornamelijk over
de mensenrechten in China en de EU. De
dialoog, die tweejaarlijks plaatsvindt, is
een van de belangrijkste ontmoetingen
tussen de EU en China. Duitsland trad,
als EU-voorzitter, op als gastheer.
Deze dialoog focuste specifiek op de
rechten van minderheden (inclusief
Tibet), arbeidsrecht en vrijheid van
meningsuiting. ICT heeft van tevoren
EU-officials en de Duitse regering geïnformeerd over zijn belangrijkste zorgen. Belangrijke zorgen van ICT waren
met name het uitblijven van een zesde
ronde in de Tibetaans-Chinese dialoog
en de weigering van de Chinese autoriteiten om een onderzoek in te stellen naar de dood van de non Kelsang
Namtso, die in september 2006 door
de Chinese grenspatrouille werd vermoord in de Nangpa-pas.
Normaal gesproken wordt de dialoog
voorafgegaan door een juridisch seminar dat wordt bijgewoond door academici en vertegenwoordigers van ngo’s
uit Europa en China. Deze bijeenkomst
vond echter geen doorgang vanwege
een Chinees protest tegen het feit dat
de EU twee ngo’s had genomineerd om
deel te nemen.

o r g a n i s a t i e

Herdenking van de Volksopstand 1959
Op 10 maart 2007 organiseerde ICT samen met Tibet Support Groep Nederland een demonstratie ter
nagedachtenis van de duizenden doden die in 1959
vielen tijdens de grote volksopstand in Lhasa. De
demonstratie, die begon op het Plein in Den Haag
en eindigde bij de Chinese Ambassade, vormde ook
de finish van de Vredesmars die een week eerder in
Maastricht was begonnen. Er waren zo’n 400 deelnemers op deze dag, waarbij de kleuren van de Tibetaanse vlag geel, rood, wit en blauw prachtig afstaken
tegen de strakblauwe lentelucht.
De non Ngawang Jampa, voormalig politiek gevangene, sprak over haar leven in de Chinese gevangenis. Daarna zongen de aanwezige Tibetanen het
gebed van de Waarheid. ICT-directeur Tsering Jampa
drong er met klem bij China op aan om de dialoog
met de Dalai Lama voort te zetten. Tot slot boden de
deelnemers een petitie aan de Chinese regering aan.

demonstratie bij de chinese ambassade
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Voor hetzelfde geld dubbele steun
Met uw incidentele of periodieke
giften levert u een meer dan welkome bijdrage aan de Tibetaanse
zaak. Voor hetzelfde geld kunt u
ons echter nog beter steunen. Via
een notariële schenkingsakte kunt u
namelijk een bijna dubbel zo groot
bedrag schenken zonder dat ú meer
betaalt, omdat zo’n schenking volledig aftrekbaar is van de belasting.
Effectiever
Voor ons is een periodieke schenkingsakte een geweldige steun, omdat wij daarmee onze activiteiten
voor Tibet kunnen continueren.
Langdurige campagnes kunnen beter worden gepland en het beleid op
langere termijn kan al veel eerder
concreet worden gemaakt. Onze acties voor het Tibetaanse volk en zijn
cultuur worden daarmee effectiever
en doelmatiger.
Met de schenkingsakte zegt u ons
jaarlijks een vast bedrag toe. Dat

De toekomst van Tibet

bedrag bepaalt u uiteraard zelf. De
schenking wordt via de notaris vastgelegd en geldt voor ten minste vijf
aaneengesloten jaren. Omdat ICT
met deze procedure veel kosten bespaart, kunnen we u bovendien aanbieden de akte zonder kosten voor
de schenker te laten opmaken.

C a m p a g n e s

Internationale TSG-meeting
in Brussel
In mei organiseerde het Department
of Information and International Relations van de Tibetaanse Overheid in
Ballingschap in samenwerking met de
Friedrich Naumann Stiftung de vijfde
Internationale Tibet Support Groep
Conferentie. Vijf dagen bespraken meer
dan driehonderd afgevaardigden uit
ruim zestig landen in Brussel de koers
en strategie van de internationale Tibet-beweging in de komende jaren.
De Olympische Spelen in Beijing 2008

stonden hoog op de agenda, terwijl
Lodi Gyari, speciale afgezant van de
Dalai Lama, de aanwezigen informeerde
over het dialoogproces tussen China en
Tibet en de noodzaak van de voortzetting van de volgende ronde in de dialoog. Het was een grote teleurstelling
voor de deelnemers dat de Dalai Lama,
die de opening van de conferentie zou
bijwonen, zijn bezoek af moest zeggen
op aandringen van de Belgische regering vanwege de druk vanuit China.

Neem contact op
Bent u geïnteresseerd? Neem dan
contact op met David Heyer, coördinator fondsenwerving, via telefoonnummer 020- 330 82 65. Wij sturen
u graag aanvullende informatie toe.

colofon
Tibet Journaal is een uitgave van
International Campaign for Tibet

Nederlandse Stichting Inernational
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.
Redactie
International Campaign for Tibet Europe

Tsering Jampa
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David Heyer
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