
N i e u w s b r i e f  v a N  i N t e r N a t i o N a l  C a m p a i g N  f o r  t i b e t

N e g e N D e  j a a r g a N g  -  N u m m e r  2  -  Z o m e r  2 0 0 8

Aardbeving treft  
ook Tibet
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Een van de eerste berichten uit de 
door de aardbeving getroffen Tibe-
taanse gebieden was dat Tibetaanse 
monniken toestemming vroegen om 
gebeden op te zeggen voor de Chi-
nese aardbevingsslachtoffers, en zij 
verzamelden donaties. De Dalai Lama 
zond na de aardbeving een bericht 
naar het Chinese volk: ‘Ik 
ben diep bedroefd door 
het verlies van de vele le-
vens en de velen die ge-
wond raakten tijdens de 
catastrofale aardbeving 
die de provincie Sichuan 
in China trof.’ Buiten-
landse hulporganisaties 
vertelden dat, omdat de 
mobiele en kabelverbin-
dingen en internet nog 
niet waren hersteld, het 
moeilijk was om het aan-
tal doden en de omvang 
van de schade in de Ti-
betaanse gebieden te be-
vestigen. Slechts mond-
jesmaat komt er informa-
tie naar buiten.
Een Tibetaan met ervaring in projec-
ten in Tibet zei dat de autoriteiten 
in eerste instantie huiverig waren 
om hulp van buitenaf te accepte-
ren door de politieke gevoeligheden 
rond het hardhandige optreden in 

Tibet. Zo gaven de autoriteiten in 
de Kardze-prefectuur orders uit aan 
politie en veiligheidspersoneel: ‘Zij 
moeten strikt waken tegen separatis-
tische krachten, die voordeel uit de 
situatie zouden kunnen halen door 
het veroorzaken van sabotage. Als er 
een incident gebeurt, moet men de 

zwaarste middelen gebruiken om de 
kwestie snel af te handelen.’ 
Tibet lijkt voorlopig gesloten te blij-
ven, zodat het aantal Tibetaanse 
slachtoffers en de materiële schade 
nog altijd onbekend zijn.

De wereld schrok 12 mei op door een aardbeving in de provincie Sichuan. 
China was verbazingwekkend open over de ramp. Terecht besteedden de 
media aandacht aan het leed en de schade. De gevolgen voor de Tibetaanse 
bevolking – het epicentrum lag aan de rand van de Tibetaanse gebieden – 
kwamen nauwelijks naar buiten. Want na de demonstraties afgelopen  
voorjaar werd Tibet hermetisch afgesloten.

Nederlandse 
olympiërs  

spreken zich uit 
over de Spelen

In de aanloop naar de Olympische Spelen 
sprak een aantal sporters en coaches zich 
uit over de mensenrechtensituatie in China. 
Bij zowel coaches en atleten heerst er  
ontevredenheid ...

‘Het IOC wendt zich ten onrechte af van de  
schending van de mensenrechten in China,’ 
aldus zwemcoach Jacco Verhaeren. Voetbal-
coach Foppe de Haan heeft ook zijn twijfels: 
‘Er is bij de keuze voor China bij het IOC 
op aangedrongen om de mensenrechten 
te respecteren. China heeft dat ook toege-
zegd, maar volgens mij is er helemaal niets  
gedaan.’ Judocoach Cor van der Geest is 
nog uitgesprokener: ‘Het IOC had de Spelen 
nooit aan China mogen toewijzen.’ 
Een boycot is voor sporters geen oplossing. 
Marathonloper Kamiel Maasse: ‘Ik betwijfel 
of China de beste plaats is voor de Olympi-
sche Spelen. Maar een boycot lost niets op.’ 
Ten slotte riep Olympisch zwemkampioen 
Pieter van den Hoogenband IOC-voorzitter 
Jacques Rogge ter verantwoording: ‘Ik ben 
vanaf deze plaats zo vrij om hem op te 
roepen zijn verantwoordelijkheid als hoog-
ste baas van de internationale sportwereld 
te nemen en ten overstaan van de wereld 
namens alle atleten zich uit te spreken 
voor verbetering van de mensenrechten  
in China.’
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Het epicentrum van de aardbeving van 12 mei



Beste tibet-vrienden,

De afgelopen maanden waren zonder meer een in-
spannende en emotionele periode in het bestaan van 
onze organisatie. 

Natuurlijk was voorzien dat de Olympische Spelen in 
Beijing naast onze dagelijkse werkzaamheden veel 
extra activiteiten en campagnes met zich mee zouden 
brengen. Hoewel het bedenkelijk is dat een dergelijk 
prestigieus evenement werd toegewezen aan een  
totalitair regime, is dit wel een uitgelezen moment 
om aandacht te vragen voor de aanhoudende 
mensen rechtenschendingen en ervoor te zorgen dat 
Tibet niet vergeten zou worden in dit Olympische jaar.

Onvoorzien was de recente grootschalige opstand van 
Tibetanen in Tibet en de aangrenzende provincies.  
Jarenlange vreedzame campagnes zijn systematisch 
genegeerd en ondanks de beloften van het IOC en de 
Chinese regering zijn de mensenrechten in Tibet en 
China niet verbeterd. Integendeel. In lijn met het  
optreden op het Tienanmenplein in 1989 werd de  
opstand bloedig onderdrukt door Chinese veiligheids-
troepen. De wanhopige noodkreet om aandacht te 
vragen voor de uitzichtloze situatie van de Tibetanen 
vond internationaal weerklank door wereldwijde  
demonstraties tijdens de Olympische fakkeltocht en 
een ongekende interesse van politici en media  
voor Tibet. 

Door de intensieve protesten en media-aandacht 
heeft het IOC zich gerealiseerd dat het niet voorbij 
kan gaan aan politiek en mensenrechtenschendingen. 
Dat is een bijzonder laat inzicht. Ik denk dat er nog 
veel meer kan en moet gebeuren om het olympische 
ideaal van verzoening en vrede recht te doen. Het 
IOC en de Chinese regering hebben niet alleen een 
historische kans, maar ook de plicht om een positieve 
ontwikkeling in Tibet op gang te brengen. 

Ondanks de extreme gevaren waaraan Tibetanen 
blootstaan, hebben zij duidelijk hun stem laten horen. 
Ook onze donateurs en vele anderen over de hele 
wereld brengen belangeloos offers door onze cam-
pagnes te steunen en mogelijk te maken. Ook wil ik 
hier graag mijn eigen team bedanken dat ondanks de 
beperkte middelen de overweldigende hoeveelheid 
extra werk in goede banen heeft weten te leiden. Dit 
geeft mij de inspiratie en kracht om door te gaan en 
ervoor te zorgen dat ook na de Olympische Spelen 
mensenrechten een fundamentele plaats innemen in 
de betrekkingen met China. 

Tsering Jampa
Directeur 2

tsering Jampa in debat met Femke Halsema op Het ticket For tibet Festival
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Tibet in de  
Nederlandse politiek

Petitie Hu Jintao

Op 24 mei jl. nam de Tweede Kamer met een ruime 
meerderheid een motie aan waarin de Nederlandse  
regering wordt opgeroepen om de Dalai Lama voor een 
bezoek naar Nederland uit te nodigen. De motie was een 
initiatief van Femke Halsema (GroenLinks) en Martijn 
van Dam (Partij van de Arbeid).
Tsering Jampa sprak over de urgente situatie in Tibet 
tijdens een hoorzitting van de vaste Kamercommissie 
van Buitenlandse Zaken over de mensenrechtensituatie 
in China.
In verband met het Algemene Overleg over China op 
11 juni van de vaste Kamercommissie van Buitenlandse 
Zaken bood Tsering Jampa op 10 juni een petitie aan, 
gericht aan minister-president Balkenende. Hierin wordt 
de minister-president opgeroepen om de Dalai Lama 
naar Nederland uit te nodigen.

Meer dan 29.000 ICT-leden ondertekenden dit voor-
jaar een petitie gericht aan president Hu Jintao van de 
Volksrepubliek China. De petitie werd via de Chinese 
ambassade aangeboden aan de Chinese president op  
4 juni, de dag van de herdenking van het neerslaan van 
de studentenopstand op het Tienanmenplein (4 juni 
1989). Hij werd opgeroepen om serieuze onderhande-
lingen te beginnen met de Dalai Lama.
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Wat is je werk bij ICT?
Ik zit in een team in de ICT-kantoren 
in Amsterdam, Brussel, Berlijn en 
Washington, dat werkt aan lobbyen 
bij regeringen. ICT kan zich vol-
tijds met politiek bezighouden. Dat 
kan door financiële steun van onze 
leden. Ik werk met regeringen in 
Europa, door te lobbyen over initia-
tieven zoals parlementaire resoluties 
of regeringsverklaringen over Tibet. 
Ik informeer ministeries van buiten-
landse zaken en parlementsleden 
over de Tibetaanse situatie. Het is 
belangrijk dat regeringen een beeld 
hebben van de realiteit in Tibet  
onder Chinese overheersing.

Hoe was het bij ICT tijdens de pro-
testen?
Het was hectisch. Wij wisten dat 
Drepung- en Sera-monniken na 10 
maart vreedzaam protesteerden. ICT 
legde 13 maart bij de VN-Raad voor 
de Mensenrechten een verklaring 
af. Op 14 maart ontvingen wij rap-
porten over protesten en geweld in 
Lhasa. De volgende weken werkte 
ICT eraan om informatie vanuit Ti-
bet onder de aandacht van regerin-
gen en de media te brengen.

Kwam de omvang als een schok?
Door aan Tibetaanse kwesties te 
werken, zien wij hoe tendensen zich 
ontwikkelen en wij brengen rege-
ringen op de hoogte van de span-

ningen als gevolg van economische 
marginalisatie van Tibetanen, anti-
Dalai Lama-campagnes, gedwongen 
verhuizing van nomaden, en toene-
mende Chinese migratie. Als je in 
een autoritaire samenleving leeft, 
dan is het logisch dat de spanningen 
toenemen. 
Ik denk niet dat we de grootte 
van de protesten hadden verwacht,  
in bijna honderd locaties in de  
Tibetaanse Autonome Regio en de 
Tibe taanse gebieden in Sichuan, 
Gansu en Qinghai. Er waren zelfs 
protesten in Chengdu en Peking. De 
Chinese regering was onvoorbereid 
op een opstand op deze schaal.

Hoe kreeg ICT informatie uit Tibet?
Dit is een uniek aspect van het ICT-
werk. Financiële steun van onze 
donateurs stelde ons in staat om in 
India en Nepal een Tibetaans team 
op te zetten. Zij verzamelen infor-
matie door contacten met Tibetanen 
binnen Tibet of door vluchtelingen 
te interviewen. De Dalai Lama zegt 
dat de waarheid het wapen van de 
Tibetanen is, en zo doen wij ons 
best om de ware situatie in Tibet 
onder de aandacht te brengen van 
regeringen, de EU, VN, de media en 
onze leden.

In crisistijd is het werk van het Field 
Team cruciaal, want de reactie van 
de Chinese regering op protesten 
is om de wereld buiten te sluiten 
zodat niemand weet wat er gebeurt. 
Dat is precies wat er nu in Tibet 
plaatsvindt.

Wat was de reactie van regeringen 
op de Tibetaanse situatie?
Dat is een moeilijke vraag! Sommige 
regeringen deden meer, sommige 
minder. Sommige doen dingen open-
baar, andere doen het via diploma-
tieke kanalen. Het belangrijkste voor 
regeringen is om duidelijk te zijn 
over wat China’s verantwoordelijk-
heden zijn. Het gaat er niet om dat  
westerse regeringen China vertellen 
wat het moet doen, het gaat om de 
vraag of China zich als verantwoorde-
lijke wereldmacht gedraagt.

Een aantal wereldleiders is duide-
lijk geweest over hun positie, zoals 

Duitsland, Frankrijk, Japan, Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten 
– die persoonlijk met de Chinese 
leiders hebben gesproken om hen 
aan te sporen tot onderhandelin-
gen met de Dalai Lama. De Britse 
premier Gordon Brown ontmoette 
de Dalai Lama in Groot-Brittannië. 
Op parlementsniveau stelden veel 
parlementen kritische vragen en het 
Europees Parlement is altijd uitge-
sproken over mensenrechten. Ook 
in Nederland nam de Tweede Kamer 
een motie aan waarin er bij de rege-
ring op werd aangedrongen om de 
Dalai Lama uit te nodigen. 

Onze prioriteit is nu om te doen 
wat mogelijk is om de Chinese  
regering en de vertegenwoordigers 
van de Dalai Lama bij elkaar te laten 
komen, om rust in Tibet te brengen 
en te beginnen met vooruitgang  
bij het vinden van een oplossing 
voor Tibet.
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Interview met Stewart Watters
Een interview met Stewart Watters, Director for Government Relations in  
Europa over ICT’s werk tijdens de onrust in Tibet.

stewart watters
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ICT spreekt 
VN toe in 
Geneve

Op 3 juni heeft ICT in Genève 

tijdens een zitting van de VN 

Mensenrechten Raad een ver-

klaring afgegeven. Hierin heeft 

ICT haar bezorgdheid geuit over 

het willekeurig neerschieten en 

doden van Tibetaanse burgers 

door Chinese veiligheidstroepen 

tijdens de recente opstand. De 

EU en verschillende westerse 

regeringen, waaronder Groot-

Brittannië en Zweden, hebben 

in hun verklaring bezorgdheid 

geuit over Tibet.
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Op 20 april trok de derde editie 
van Ticket for Tibet een record-
aantal van bijna 10.000 bezoekers. 
Bands als Bløf, Racoon en Moke 
verzorgden optredens. 

Politici en Tibet-kenners gingen in 
discussie over sport en mensenrech-
ten in Tibet en China. De discus-
sies waren niet zonder vervolg. Vier 
dagen na het festival steunde een 
grote meerderheid van de Tweede 
Kamer een GroenLinks-motie om 
de Dalai Lama door de Nederlandse 
regering uit te laten nodigen. 
Op 6 en 7 april was ICT mede-
organisator van grote manifestaties 
tijdens de aankomst van de olym-
pische fakkel in Londen en Parijs. 
De beelden van deze protestacties 
gingen de hele wereld over.
Op 15 april kwam het Tibetaanse 
Nationale Voetbalelftal in Neder-
land aan voor een door ICT ge-
organiseerde Europese Tour van 
vijf weken. Het team speelde wed-
strijden in Nederland en in Zwit-

serland, Oostenrijk, Duitsland en 
Italië. Met deze grote evenementen 
genereerde het team veel voor de  
situatie in Tibet (voor meer info 
over Tibetaanse voetbalteam zie: 
www.savetibet.nl).
ICT nam met een recordaantal  
lopers deel aan de marathons van 
Rotterdam (13 april) en de Singel-
loop van Utrecht (24 maart).
Op 8 augustus, de dag dat de Olym-
pische Spelen beginnen, organiseert 
ICT samen met de Tibet Support 
Groep Nederland en het Burma 

Centrum een grote manifestatie op 
de Dam in Amsterdam met een  
eigen bijdrage van iedere organi-
satie. Tijdens deze manifestatie  
vragen we premier Balkenende om 
de Dalai Lama uit te nodigen in Den 
Haag om zijn visie uiteen te zetten 
op de vreedzame oplossing van de 
situatie in Tibet. Op deze dag wordt 
er een grote Muur van de Vrijheid 
gebouwd. ICT-leden en anderen 
sturen persoonlijke Vrijheidsfak-
kels en Boodschappen van Solida-
riteit met de Dalai Lama op die een 
plaatsje krijgen op de Muur. 

Drukke maanden voor ICT in het  
teken van de Olympische Spelen
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duizenden tibet-supporters voor  
de eiFFeltoren

ook tiJdens de maratHons wapperde de 
tibetaanse vlag...

ticket For tibet Festival 2008
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Tibet april 2008. Nomaden te paard  
galopperen naar een stad; er is een mon-
nik zichtbaar, die met zijn vuist zwaait en 
roept: ‘Wij willen dat de Dalai Lama naar 
Tibet terugkeert!’ De menigte rond hem 
ondersteunt hem luid. De vage beelden 
verdwijnen, en wij zien Tibetanen die 
een rode Chinese vlag neerhalen en 
de verboden Tibetaanse vlag met de 
sneeuwleeuwen hijsen.

Het gewaagde protest van nomaden 
en monniken uit Amchok Bora, Oost-
Tibet, is een van de bepalende beelden 
van de protestgolf die zich over Tibet 
verspreidde sinds monniken 10 maart 
in Lhasa de straat opgingen. Het is 
de grootste opstand tegen de Chinese 
overheersing in meer dan een halve 
eeuw, en het heeft onnoemelijke poli-
tieke betekenis voor China en Tibet.

Sinds maart zijn er meerdere protes-
ten gemeld in minstens 52 locaties in 
Tibetaanse gebieden in China, evenals 
in Chengdu, Lanzhou, en Peking, waar 
Tibetaanse studenten een wake hielden 
voor hen die om het leven kwamen.

Protest komt niet uit het niets
In de afgelopen periode werd er een 
nieuwe protestcyclus aangewakkerd 
door de hardhandige implementatie 
van een geïntensiveerde ‘patriottische 
educatiecampagne’, die van Tibetanen 
vereist dat ze de Dalai Lama afzweren. 
Daarnaast is de protestcyclus een ant-
woord op de onderdrukking die volgde 
op eerdere uitingen van verzet In mei 
werden meer dan 80 nonnen gevan-
gengenomen in het Tibetaanse Kardze-
gebied, Sichuan, voor hun vreedzaam 
protest tegen het hardhandige optre-
den en voor hun oproep tot terugkeer 
van de Dalai Lama.

De protesten zijn een gevolg van 50 
jaar Chinees wanbestuur en tonen het 
mislukken van Pekings Tibet-beleid.  

Peking heeft twee decennia vrije con-
trole gehad om een manier te vinden 
om Tibet te leiden en om een mate van 
legitimiteit te winnen om de bevolking 
te besturen. Welke maatregel dan ook, 
het heeft gefaald. China heeft steeds 
meer een hardelijnbeleid ingevoerd, 
dat de Tibetaanse cultuur en gods-
dienst ondermijnt; het Tibetaanse volk 
heeft geen vrije meningsuiting; hun 
taal is gedegradeerd; de Chinese staat 
eigent zich economische hulpbronnen 
toe; en er is een groeiend aantal Chi-
nese migranten in Tibet. Het Tibetaanse 
volk heeft een breekpunt bereikt, en 
nam zijn lot in eigen handen. Door 
dit te doen, dreven de Tibetanen hun 
land naar de top van de internationale 
nieuwsagenda, en dwongen zij de in-
ternationale gemeenschap om Tibet als 
serieuzere zaak te bekijken dan voor-
heen, die slechts is op te lossen met 
politieke middelen.

Professor Robert Barnett, directeur van 
het Modern Tibet Studies-programma 
van de Universiteit van Colombia, New 
York, zei: „Deze protesten gaan echt 
over twee dingen: een groot deel van 
de plattelandsbevolking heeft gezegd 
‘Tibet was in het verleden onafhan-
kelijk. Wij verdedigen die mening  
opnieuw. Dat betekent niet dat wij eisen 
dat het opnieuw onafhankelijk wordt, 
maar wij nemen dat in de discussie  
opnieuw mee.’ En: ‘De Dalai Lama ver-
tegenwoordigt onze belangen’… Een 
mogelijk derde punt is: ‘Wij zijn zeker 
niet gelukkig met de Chinese president 
Hu Jintao. Dit is een belangrijke poli-
tieke verklaring die niemand voorzag.’

Angst regeert in Tibet
Sinds de eerste protesten in Lhasa en 
Qinghai op 10 maart, de 49ste herden-
king van de nationale opstand die leidde 
tot de vlucht van de Dalai Lama, vond 
er een massale troepenverplaatsing in 
Tibet plaats, met kloosters die door ge-
wapende militairen worden omsingeld. 
Duizenden Tibetanen – dichters, boe-
ren, nomaden, monniken, nonnen en 
winkeliers – zijn ‘verdwenen’. In Lhasa 
slapen mensen in hun kleren, ze zijn 
bang voor een klop op de deur mid-
den in de nacht. Uit bijna elk Tibetaans 
huishouden in Lhasa is iemand in de 
weken na 14 maart verdwenen, volgens 
één Tibetaanse bron, terwijl een andere 
de situatie beschreef als ‘tweede Cultu-
rele Revolutie’.

Veel Tibetanen zijn naar detentiecentra 
gebracht ver van huis, en hun families 

weten niet of zij in leven zijn of dood. 
Honderden Tibetanen uit Lhasa, onder 
wie veel monniken, werden naar de 
nieuwe trein naar Qinghai vervoerd. 
Ooggetuigen zagen dat Tibetanen in 
Lhasa naar het station werden gebracht 
door gewapende troepen, terwijl  
anderen rapporteerden dat er groepen 
in Xining, Qinghai, aankwamen. Een 
ooggetuige vertelde: ‘Alle gevangenen 
schenen ernstig gewond te zijn en som-
migen hadden bloed op hun gezicht. 
Een oudere vrouw met zware ketens 
aan haar voeten, en zonder schoenen, 
werd door politie geslagen.’ Een paar 
weken geleden werden de lichamen 
van drie kinderen die in de rug waren 
geschoten, weggehaald bij hun families 
in Lhasa terwijl er gebeden werden 
opgezegd.

Tijdens de meer dan 90 protesten 
die in Tibet plaatsvonden sinds op 
10 maart monniken van Drepung het 
eerste vreedzame protest hielden,   
escaleerden slechts de gebeurtenissen  
op 14 maart in Lhasa tot ernstig geweld 
tegen Chinese burgers, volgens ICT’s 
informatie, hoewel er incidenten kun-
nen zijn geweest die nog niet bekend 
zijn. Bij minstens 15 andere inciden-
ten werd schade aan overheidsbezit  
zoals politiebureaus of politieauto’s 
toegebracht of vonden er confrontaties 
met de politie plaats, waaronder drie 
waarbij schade aan bezit van Chinese  
burgers werd aangericht.

China wil de onderdrukking in  
Tibet voor de buitenwereld verbergen. 
Daarom heeft het vrijwel het volle-
dige plateau afgegrendeld – ondanks 
het beloven van toenemende openheid 
in de aanloop naar de Olympische  
Spelen in Peking. Maar de boodschap 
van de nomadenruiters met de sneeuw-
leeuwvlag, en duizenden andere  
Tibetanen, heeft ons met verwoestend 
effect bereikt.

Tibet staat op een keerpunt. In plaats 
van het zwartmaken van de Dalai Lama 
moet Peking dringend de mislukkingen 
van zijn strategie in Tibet overdenken.  

Massale opstand in Tibet

5

cHinese veiligHeidstropen in de straten 
van lHasa

protesten biJ Het labrang klooster, 
14 maart 2008
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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.

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

Laat een notariële  
schenking opmaken

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 orga nisaties. 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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Onze trouwe leden maken het ICT  
mogelijk zo efficiënt mogelijk te 
werken voor Tibet. Feedback van 
onze achterban vindt ICT belangrijk. 
Daarom deze keer Bob Schelfhout 
Aubertijn van Texel, over Tibet.

In het dagelijks leven houdt Bob zich 
bezig met het vaderschap van zijn  
drie kinderen, bergbeklimmen en het 
hacken van computersystemen. 
‘Mijn interesse voor Tibet dateert al 

vanaf het moment dat ik kan lezen. 
Daarnaast heb ik met een familie- en 
vriendenkring waarin oorlog en ziek-
tes hun tol hebben geëist, leren rela-
tiveren. Ik ben onthecht geraakt van 
materie en heb besloten om alle bezit 
op te geven en de opbrengst daarvan 
aan Tibet te schenken. Als lid steun ik 
ICT in haar doel om de unieke Tibe-
taanse cultuur te behouden.
Ik ben een groot voorstander van de 
Dalai Lama’s Middenweg-benadering, 
maar net als iedereen twijfel ik wel 
eens. Daarom kan ik de wanhoop 
van de tweedegeneratiejongeren van 
de Tibetaanse gemeenschap in India 
zo goed begrijpen. Helaas is het nog 
steeds zo dat in deze wereld de ‘god 
van het geld’ lijkt te prevaleren boven 
mensenrechten. Voor een groeiende 
economische macht als China zullen 
economische belangen altijd belang-
rijker zijn dan de cultuur en natuur 
van Tibet.’

Donateur aan het woord 

bob scHelFHout aubertiJn

Het Chinese leiderschap moet de  
omvang begrijpen van het diepgewor-
telde gevoel van Tibetaanse beroving en  
collectief verlies waaruit deze grieven 
naar voren komen. Het ligt in China’s 
langetermijnbelang om de dynamiek 
te erkennen die tot de huidige instabi-
liteit heeft geleid en aan haar eigen rol  
binnen deze dynamiek.

De internationale gemeenschap heeft 
een belangrijke rol om ervoor te zorgen 
dat China zich voorwaarts beweegt in 
een substantieve, zinvolle dialoog met 
de enige wettige vertegenwoordiger 
van het Tibetaanse volk, de Dalai Lama, 
en om een einde te maken aan de on-
derdrukking. Tibetanen hebben voor 
niets minder dan dat hun leven op het 
spel gezet.

Voor ontwikkelingen in Tibet, zie 
http://www.savetibet.org/news/
insidetibet.php. 
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