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Beijing 2008:
Race for Tibet update
Er is slechts een halfjaar te gaan tot
de Olympische Spelen op 8 augustus
2008 in Beijing beginnen. Het wordt
daarom steeds urgenter om het debat
te voeren over de mensenrechten in
Tibet en China. ICT-Europe maakt zich
op voor een actief voorjaar.

Tibet-team, ING Marathon

Naast acties en manifestaties die we
met Europese Tibetsupportgroepen
organiseren rond de aankomst van
de Olympische Fakkel in Londen en
Parijs op 6 en 7 april, zijn we medeorganisator van het Ticket for Tibetfestival. Daarnaast doen hardlopers
van Team Tibet mee met de marathons
van Utrecht en Rotterdam op 24 maart
en 13 april. Een van de hoogtepunten
is de Europese tour van het Tibetaanse
Nationale Voetbalelftal dat op uitnodiging van ICT naar Europa komt.
De Race for Tibet-campagne richt op
een positieve en sportieve manier de
aandacht op de situatie in Tibet. De
tijd dringt voor China, dat moet waarmaken wat het heeft toegezegd over
de mensenrechtensituatie. Alleen dan

kan China een waardige gastheer zijn
voor de Olympische Spelen. Mensen
door het hele land doen mee aan de
Race for Tibet. Het doel is China wakker te schudden, zodat het de mensenrechtenschendingen in Tibet zal
beëindigen, en om via dialoog met de
Dalai Lama een oplossing te vinden
voor de toekomst van Tibet.

Ticket for Tibet
Op 20 april staat het NDSM-terrein in
Amsterdam-Noord in het teken van
Tibet. Samen met de Tibet Support
Groep Nederland, Stichting Ticket for
Tibet en campagnebureau BKB organiseert ICT de derde editie van het
Ticket for Tibet-festival. Het festival
brengt muziek, politiek debat, cultuur
en sport samen als steunbetuiging
aan het Tibetaanse volk. Behalve een
podium met prominente Nederlandse
artiesten, onder wie Nederlands populaire band Bløf, zijn er Tibetaanse zangers en muzikanten. Het Tibetaanse
voetbalelftal speelt wedstrijden tegen
bekende Nederlanders. De unieke
Tibetaanse cultuur staat centraal in het
Tibet Dorp.
In de aanloop naar het festival wordt
er veel publiciteit gegenereerd voor
Tibet. ICT organiseert een reis voor
journalisten naar Dharamsala, de zetel
van de Dalai Lama en de Tibetaanse
regering in ballingschap. Het doel
is o.a. om via het tv-programma ‘De
wereld draait door’, dagblad De Pers
en Radio 3FM verslag uit te brengen
over de situatie van Tibetanen in ballingschap en in Tibet. Op het festival
worden bezoekers in het Tibet Dorp
ingelicht over de Tibetaanse cultuur
en leefwijze. In het sportcafé worden
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o r g a n i s a t i e

Beste Tibet-vrienden,
Op 7 februari j.l. begon het Tibetaanse Nieuwjaar.
Het jaar van de rat belooft ons voorspoed. Toch wil
ik eerst kort terugblikken op het afgelopen jaar.
Een hoogtepunt was de uitreiking van de Gold
Medal van het Amerikaanse Congres aan de Dalai
Lama. Dit is de hoogste civiele onderscheiding in
de VS. Ik had de eer om bij deze indrukwekkende
gelegenheid aanwezig te zijn. Deze erkenning voor
de Dalai Lama, wiens boodschap van mededogen en
verzoening nog te weinig weerklank vindt, bracht
tranen in mijn ogen. De aanwezigheid van president
Bush droeg bij aan het karakter van de ceremonie.
President Bush, misschien omstreden als president,
is voor Tibet altijd ondersteunend geweest.
Belangrijk was ook bondskanselier Angela Merkel
die, ondanks sterke druk van China en haar eigen
regering, vasthield aan haar mensenrechtenbeleid
door de Dalai Lama officieel te ontvangen. Wij
hopen dat deze voorbeelden andere Europese leiders
bewegen tot een principiëlere opstelling jegens de
Dalai Lama en Tibet.

Vervolg pagina 1: Race for Tibet-update
de bezoekers betrokken bij kwesties rond sport en mensenrechten. Prominenten uit de politiek en de sportwereld zullen debatten voeren over deze onderwerpen en
discussiëren over hoe de politiek een actievere rol kan
spelen. Op deze manier kan ICT nieuwe doelgroepen
informeren over Tibet.

Wilt u meehelpen tijdens Ticket for Tibet? Meld u aan
bij janb@savetibet.org. Om kaarten te kopen, ga naar
www.ticketfortibet.com

Marathons van Utrecht en Rotterdam
ICT loopt mee met de grootste hardloopwedstrijden van
Nederland. De marathons in september en oktober 2007
waren een succes. Daarom doet Race for Tibet ook dit
voorjaar mee met de marathon van Utrecht op 24 maart
en die van Rotterdam op 13 april. De hardlopers van het
Tibet Team lopen in Race for Tibet-T-shirts en gaan met
Tibetaanse vlaggen over de finish. Langs het parcours
lichten supporters actief het publiek in over de situatie
in Tibet en ze verzamelen handtekeningen voor onze
petities.
Wilt u meelopen op korte of lange afstanden of meehelpen als supporter, schrijf naar janb@savetibet.org

Het hoogtepunt in het komende jaar worden
ongetwijfeld de Olympische Spelen in Beijing. Onze
Olympische campagne kreeg onlangs onverwachte
steun van cabaretier Erik van Muiswinkel. Hoewel
ICT zijn oproep tot een boycot niet officieel
steunt, begrijp ik zijn actie. Hoe halen wij het
in ons hoofd om in een totalitaire staat te gaan
sporten? Ondanks toezeggingen van China en het
IOC bij de toekenning van de Olympische Spelen,
is de mensenrechtensituatie niet verbeterd. De
Nederlandse participatie legitimeert zo in feite een
dictatoriaal regime en dat is een steek in de rug
van alle politieke gevangenen in Tibet en China en
iedereen die zich inzet voor mensenrechten.

Tibettour tijdens de Olympische Fakkel-optocht
in Londen en Parijs
Londen en Parijs zijn dit voorjaar een aandachtspunt voor onze campagneactiviteiten. Samen met
Europese Tibetgroepen brengt ICT honderden
mensen samen in deze steden. Op 6 april doet de
Olympische Fakkel Londen aan en op 7 april staat
Parijs op het programma. Tibet-supporters uit heel
Europa zullen bij het officiële parcours actievoeren.
Daarnaast zijn er in beide steden manifestaties met
sprekers en muziek. Een groot aantal Tibet-supporters reist in de Eurostar-trein van Londen naar
Parijs, vergezeld van voormalige politieke gevangenen, Tibetaanse atleten en journalisten. ICT-Europe
zet bussen in voor mensen uit België en Nederland
die direct naar Parijs willen reizen.

Onze organisatie kan terugkijken op een succesvol
jaar met veel acties en het aantal leden is gegroeid
tot 55.000. Dit geeft ons financiële middelen en
maakt ons een serieuze gesprekspartner in Den
Haag. Voor mij persoonlijk echter betekent dit
55.000 vrienden die ons werk waarderen en zich
belangeloos inzetten voor een volk, hoog in de
bergen aan de andere kant van de wereld.

Wilt u aanwezig zijn in Londen of Parijs?
Mail janb@savetibet.org

Tsering Jampa
Directeur

Europese tour van het Tibetaanse Nationale
Voetbalelftal
Een onderdeel van de ICT-campagne Race for Tibet:
Beijing 2008 is de samenwerking met Tibetaanse sporters
in de aanloop naar de Olympische Spelen. Het in 1999
in India opgerichte Tibetaanse Nationale Voetbalelftal
komt op uitnodiging van ICT en TSG’s naar Europa. Het
elftal speelt wedstrijden tegen teams van bekende Nederlanders tijdens het Ticket for Tibet-festival in Amsterdam
op 20 april en speelt wedstrijden in mei. Het team volgt
trainingen tijdens het verblijf in Nederland. Tussen 21
april en 14 mei reist het team door Italië, Zwitserland,
Oostenrijk en Duitsland.
Voor informatie mail janb@savetibet.org
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Lof voor Dalai Lama
bij uitreiking Gold Medal
“Vandaag, met het uitreiken van de
Gold Medal, eren wij de Dalai Lama
voor zijn aanhoudende en prominente bijdrage aan vrede, geweldloosheid, mensenrechten en interreligieus
begrip. Voor miljoenen volgelingen
en bewonderaars is hij een bron van
wijsheid en compassie. Voor jonge
mensen is de Dalai Lama een positief voorbeeld van hoe we van deze
wereld een betere plek kunnen en
moeten maken.”
- Nancy Pelosi, Voorzitter
van het Huis van Afgevaardigden

George Bush en de Dalai Lama

Op 17 oktober 2007 reikte George Bush de hoogste onderscheiding van het Amerikaanse Congres, de Gold Medal, uit aan de Dalai Lama. Hierdoor spraken de Verenigde
Staten hun ondersteuning uit voor de Middle Way Approach en de inspanningen van
de Dalai Lama voor geweldloosheid. De ceremonie werd live online door meer dan
60.000 mensen gevolgd. Hieronder volgen enkele quotes uit de toespraken:
’In de geschiedenis, hebben wij zij aan zij gestaan met hen die ferm stonden voor
de beschermers van vrijheid en hoop. Daarom voelen wij ons allen aangetrokken
tot deze nobele, spirituele leider. Vandaag eren wij hem als het universele symbool van vrede en tolerantie. Een leider voor de gelovigen en de bewaker van het
heilige vuur voor zijn volk.”
- George W. Bush, President
t i b e t

“Hoe kon deze nederige monnik uitgroeien tot een wereldwijd fenomeen?
Niet door te lobbyen. Niet door economische macht. Niet door politieke
invloed. Maar vanwege zijn morele
autoriteit. Wanneer er in de wereldgeschiedenis een tekort is aan morele
autoriteit, lijkt die van deze monnik
haast onuitputtelijk. Het is dan ook dit
aspect dat het respect en de bewondering en de liefde van mensen uit de
hele wereld afdwingt.”
- Tom Lantos,
Democratisch Congreslid*
* Op 11 februari is Tom Lantos op 80-jarige
leeftijd overleden. Hij was een uitgesproken
mensenrechtenactivist.

n i e u w s

Free the Lithang Four
Op dinsdag 20 november 2007 kregen vier Tibetanen
uit Lithang in Oost-Tibet zware straffen opgelegd. De
nomade Runggye Adak werd veroordeeld tot acht jaar
gevangenisstraf omdat hij tijdens een paardenracefestival op 1 augustus 2007 opriep tot de terugkeer van
de Dalai Lama naar Tibet en tot de vrijlating van de
Panchen Lama en Tenzin Delek Rinpoche. De hooggeplaatste monnik Lupoe Adak kreeg tien jaar en
kunstdocent en schilder Kunkhyen negen jaar gevangenisstraf voor het nemen van foto's van Runggye's arrestatie, en omdat ze probeerden informatie het land
uit te sturen. Een vierde Tibetaan, Jarib Lothog, kreeg
drie jaar voor zijn betrokkenheid in deze zaak.
Tijdens de Internationale Mensenrechtendag op 10 december organiseerde ICT samen met de Tibet Support Groep
Nederland een manifestatie op de Dam in Amsterdam. Op
die dag lanceerde ICT de Lithang Four-campagne. Onderdeel hiervan is een petitie gericht aan president Hu Jintao
voor de vrijlating van de Lithang Four.

Onderteken de online-petitie! Ga naar ‘Campagnes’ op
het Nederlandse deel van www.savetibet.org.

Mensenrechtendag 10 december 2007
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Tibet en de EU
In 2007 vonden bij het Europees Parlement twee belangrijke gebeurtenissen plaats die betrekking hadden op Tibet.
Op 7 en 8 november namen ruim tweehonderd mensen
uit twintig landen deel aan de Europese Parlementaire
Conferentie over Tibet: gewijd aan de milieuproblemen
op het Tibetaans Plateau, en aan de mensenrechtensituatie
in Tibet met het oog op de Olympische Spelen in Beijing.
De voorzitter van het Europees Parlement, Hans-Gert Poettering, hield een krachtige openingstoespraak. Hij riep de
EU op een bemiddelende rol te spelen bij het vinden van
een oplossing voor het Tibetaanse volk. Hij stelde voor de
Tibetkwestie nadrukkelijk op de agenda te zetten bij de
Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de
EU en China, waarover momenteel wordt onderhandeld.
Ook drong hij aan om een speciale EU-vertegenwoordiger
voor Tibet te benoemen om het streven naar een duurzame
oplossing voor Tibet kracht bij te zetten.
Op 26 november nam ICT, samen met Human Rights Watch
en Human Rights in China, deel aan de Subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement, die een speciale
hoorzitting hield over de mensenrechtensituatie in China
in de aanloop naar de Olympische Spelen. ICT EU Policy
Director Vincent Metten ging in op de beperking van de
godsdienstvrijheid, de demografische kolonisering en de
aantasting van het milieu in Tibet en het feit dat steeds

Vincent Metten spreekt Europees Parlement toe

meer Tibetanen sociaal en economisch achtergesteld worden. Ook sprak hij over de ICT-campagne Race for Tibet:
Beijing 2008. Hij legde uit dat de zware gevangenisstraffen
voor vier Tibetanen in Lithang in december vorig jaar moeten worden gezien als een intimiderend signaal aan Tibetanen die nieuws over onlusten of vreedzaam verzet naar
buiten brengen, vooral in de aanloop naar de Olympische
Spelen in Beijing.
De presentatie is te vinden op de website van het Parlement: www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/vincent_
metten.pdf.

c u l t u u r

De impact van de spoorlijn

Qinhiai-Tibet spoorlijn

ICT brengt regelmatig rapporten uit
die dieper ingaan op de kern van de
Tibetaanse kwestie.
In het recent verschenen rapport
’Tracking the Steel Dragon’ bespreekt
ICT de impact van de spoorlijn van
Golmud naar Lhasa die in 2006 in gebruik werd genomen. De aanleg moet
gezien worden in de context van China’s
strategische en economische doelstellingen. De spoorweg versterkt de Chinese
macht over Tibet en verandert de huidige Tibetaanse samenleving in rap tempo.
De spoorlijn past in de Chinese strategie
om het ‘westen van China te ontwikkelen’. De gevolgen zijn rampzalig voor de
lokale bevolking.

Tibetanen zien de met de spoorlijn samenhangende instroom van Chinese migranten als ‘een tweede invasie‘, met
alle socio-economische, politieke en demografische gevolgen van dien. Er is
sprake van economische marginalisering van Tibetanen. De stroom Chinezen
zorgt voor groeiende urbanisatie, waarbij Tibetanen naar het platteland worden
verdreven. Tibetanen zijn uitgesloten van
politieke participatie en kunnen niet beslissen over hun eigen toekomst. Terwijl
Chinezen in groten getale zich blijvend
in Tibet vestigen, neemt de exploitatie
van minerale hulpbronnen enorme vormen aan. Dagelijks worden er tonnen
ijzer, koper en uranium naar China vervoerd om te voldoen aan de groeiende
vraag van de Chinese economie.
Niet alleen de onttrekking van hulpbronnen heeft een negatieve invloed op
het milieu. Ook de vernietiging van de
Tibetaanse duurzame nomadische levensstijl heeft grote gevolgen. Eeuwenlang
leefden de nomaden in ecologisch evenwicht op het Tibetaanse hoogplateau.
Het Chinese beleid is erop gericht nomaden in nederzettingen te plaatsen. Met

het verdwijnen van het Tibetaanse nomadenleven raakt het ecologisch evenwicht ontregeld. Dit heeft gevolgen voor
de waterhuishouding van honderden
miljoenen mensen die stroomafwaarts
wonen en voor hun drinkvoorziening afhankelijk zijn van de grote rivieren die in
Tibet ontspringen. De aanleg van stuwdammen vergroot de kans op overstromingen en is een gevaar voor de honderden miljoenen mensen in India, China
en Bangladesh.
China ondergraaft haar eigen streven
naar stabiliteit met haar expansieve politiek en door deze ongebreidelde groei
niet in te dammen. Het dichten van de
kloof tussen Chinees en Tibetaan, en tussen stad en platteland is de enige manier
om stabiliteit en eerlijke kansen voor de
Tibetanen zeker te stellen.
Een van de aanbevelingen van ICT is te
investeren in de basisbehoeften van de
Tibetanen op het gebied van goede gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. Dit rapport gaat uitgebreid in op
al deze zaken. U kunt het bestellen bij:
icteurope@savetibet.org.
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Rellen na Gold Medal
in Lhasa
Ondanks strenge beperkingen van de godsdienstvrijheid vierden de
Tibetanen in Lhasa en in Oost-Tibet op 17 oktober 2007 de uitreiking van
de Gold Medal van het Amerikaanse Congres aan de Dalai Lama.
kloostermuren wit, maar zij werden
omsingeld door gewapende troepen
en het klooster werd vergrendeld.
Lokale bronnen rapporteerden dat
sommige monniken werden vastgehouden of gewond raakten.

Drepung-klooster in lhasa

Monniken van het Drepung-klooster
in Lhasa schilderden als eerbetoon de

Bij het Labrang-klooster in noordoost Tibet werden Tibetanen tijdelijk
vastgehouden nadat de uitreiking
van de Gold Medal met vuurwerk en
gebeden gevierd werd. Volgens ooggetuigenrapporten raakte de politie
slaags, zowel met monniken als met
burgers.

p o l i t i e k

Britse premier
Brown bezoekt
China
In januari bracht de Britse premier
Gordon Brown een bezoek aan China.
Hoewel handelskwesties centraal stonden bij het bezoek van Brown, was
ICT in de gelegenheid zich tot hem
en zijn naaste adviseurs te richten met
specifieke boodschappen over de situatie in Tibet. ICT heeft gewezen op het
belang om China politiek onder druk
te blijven zetten in de aanloop naar
de Olympische Spelen. In een reactie
op de brief van ICT verklaarde Brown
dat hij de Britse mening zal blijven
verkondigen dat ’een betekenisvolle
dialoog tussen de Chinese regering en
de Dalai Lama de beste manier is om
de situatie in Tibet te verbeteren...’ De
Dalai Lama brengt in mei van dit jaar
een bezoek aan Groot-Brittannië.

p o l i t i e k

Debat over mensenrechten en
Olympische Spelen
Op 17 januari organiseerde het ministerie van Buitenlandse Zaken een
openbare rondetafelbijeenkomst over China, de Olympische Spelen en de
mensenrechten naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer.

Bij deze gelegenheid presenteerde
minister Verhagen de mensenrechtenstrategie van de Nederlandse
regering. Hij pleit ervoor dat de
Olympische Spelen als katalysator
zullen dienen om de mensenrechtensituatie in China te verbeteren.
Erica Terpstra wees er in haar inleiding
op dat sport niet gepolitiseerd mag
worden, maar dat sport evenmin in
een vacuüm plaatsvindt.

Tsering Jampa stelt vraag tijdens debat

In dit verband acht zij het winst dat
de Olympische Spelen zoveel aandacht voor de mensenrechten hebben gegenereerd. De vertegenwoordigde niet-gouvernementele organisaties, waaronder ICT en Amnesty
International gaven te kennen zich
grote zorgen te maken over de ontbrekende persvrijheid en de toegenomen intimidatie en arrestaties van
mensenrechtenverdedigers in Tibet
en China. Zij gaven ook aan dat
het teleurstellend is dat van beloften
door China en het IOC om de mensenrechten te verbeteren, niets is
terecht gekomen.
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Donateur aan het woord
Onze trouwe leden maken het ICT mogelijk zo efficiënt
mogelijk te werken. Feedback van onze achterban vindt ICT
belangrijk. Daarom is deze keer Willemijn Soer uit Zeist aan
het woord over haar betrokkenheid bij Tibet.
Willemijn Soer (68), die werkte als biografisch consulent
aan een vrije school, is zelf geen boeddhiste. Ze heeft wel
veel respect voor het boeddhisme en met name voor de
Dalai Lama en zijn wereldwijde inspanningen voor vrede.
‘ Het boeddhisme is een levensbeschouwing die vrijwel
geen oorlogen veroorzaakt in de wereld. Toen ik door de
Himalaya trok, heb ik kennisgemaakt met het boeddhisme
en vooral met de mensen die daar wonen. Wij westerlingen kunnen een voorbeeld nemen aan hun levenswijze
en leren van hun grondhouding. In mijn ogen zitten we
in het Westen in veel opzichten op een dood spoor. Het is
van belang dat de Tibetaanse cultuur behouden blijft, niet
alleen voor de Tibetanen en hun nageslacht, maar ook
voor de rest van de wereld. Deze unieke cultuur en haar
vreedzame uitstraling mogen niet verdwijnen.”

o r g a n i s a t i e

Laat een notariële
schenkingsakte
opmaken

t e

b e s t e l l e n

Het
Windpaardhuis
Levensverhalen
in de schaduw
van Tibet

Tibetaanse kinderen op Dzo

Door een schenkingsakte op te laten
maken bij de notaris kunt u ICT een
dubbel zo hoog bedrag schenken zonder dat het u meer kost. Zo’n schenking
is namelijk volledig aftrekbaar van de
belasting. Voor ons is een periodieke
schenking een geweldige steun omdat
wij daarmee onze activiteiten voor Tibet effectiever kunnen plannen en het
beleid op langere termijn veel eerder
concreet kunnen maken.

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

willemijn soer

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
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

Het Windpaardhuis. Levensverhalen in de schaduw van Tibet
is het nieuwe boek van Myra
de Rooy met een voorwoord
van Tsering Jampa. De aangrijpende levensverhalen van acht
Tibetaanse voormalige politiek
gevangenen.

Te bestellen via www.asoka.nl

Tsering Jampa
Stewart Watters
Jan Willem den Besten
David Heyer
Vijzelstraat 77, 1017 HG Amsterdam
Postbus 3337, 1001 AC Amsterdam
Tel.: +31 (0) 20 3308265
Fax: + 31 (0) 20 3308266
E-mail: icteurope@savetibet.org
www.savetibet.org
K.v.K. 34119094
Gironummer 4223
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