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Nieuw ICT-rapport
over onderdrukking in Tibet
Vlak voor de Olympische Spelen lanceerde ICT het rapport: Tibet at a Turning
Point, The Spring Uprising and China’s
New Crackdown. Dit rapport beschrijft
de toenemende Chinese onderdrukking
voorafgaand aan de Spelen, als reactie op
de massale protesten die in Tibet plaatsvonden. Het verslag geeft details over verdwijningen en arrestaties van honderden
Tibetanen en het neerschieten van ongewapende demonstranten tijdens de meer

dan 125, meestal vreedzame, demonstraties die op het gehele Tibetaanse plateau
plaatsvonden. Het rapport geeft tevens
details over maatregelen die systematisch
het Tibetaanse boeddhisme aanvallen, en
die doen denken aan de tijd van de Culturele Revolutie.
U kunt het rapport kopen bij ICT of
downloaden (http://www.savetibet.org/
news/newsitem.php?id=1344).
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Nepal pakt Tibetanen op
De situatie van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal is verslechterd door pro-Chinees beleid van de Nepalese regering. In september werden 137 Tibetanen in de hoofdstad
Kathmandu opgepakt na vreedzaam protest. De autoriteiten verklaarden dat Tibetanen zonder geldige verblijfsdocumenten het land uit worden gezet. Deze maatregel leidde
tot bezorgdheid onder Tibetanen die in India en Nepal
wonen. De Nepalese regering trof de afgelopen jaren een
serie maatregelen tegen de Tibetaanse gemeenschap zoals
de sluiting van het kantoor van de afgevaardigde van de

Dalai Lama in Kathmandu en het Tibetaanse Welfare Office
in 2005. De Nepalese autoriteiten geven toe dat de beperkingen die aan Tibetanen opgelegd worden, een reactie zijn
op druk van de Chinese autoriteiten. China eist van Nepal
dat zij activiteiten van Tibetanen tegenhoudt, als die als
anti-China opgevat kunnen worden. ICT is blij dat westerse
ambassades in Nepal hun bezorgdheid hebben geuit tegen
de Nepalese autoriteiten, waaronder de eis dat het recht
op vrije meningsuiting van Tibetanen gerespecteerd dient
te worden.
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Persoonlijk contact met onze leden
Tien jaar geleden verloor de in Nepal
geboren Shiba Degenhart haar hart
aan de Tibetaanse zaak. Sinds 2004
is zij Program Coordinator van ICT.

‘Ik bezocht Tibet pas in 2006, maar
mijn connectie met het Tibetaanse
volk was altijd al sterk. Dat de Tibetanen onder leiding van de Dalai Lama
de geweldloze strijd voor meer vrij-

Shiba Degenhart, Program Coordinator ICT-E

heid voeren, verdient ieders respect
en steun. Dat ik me voor Tibet inzet,
zie ik daarom ook als mijn bijdrage
aan wereldvrede.’
Een van de hoofdtaken van Shiba is
het contact met ICT-leden. Dat gaat
telefonisch, per e-mail of via persoonlijke ontmoetingen tijdens evenementen. Shiba staat ICT-leden te woord bij
praktische vragen over het donateurschap, maar ook wanneer leden zelf
acties bedenken. ‘Natuurlijk is het
geweldig dat onze leden financieel
bijdragen, maar het blijft voor mij
bijzonder als zij zich concreet willen
inzetten, hoe kleinschalig dan ook. Zo
zijn er ICT-leden die tijdens hun huwelijksfeest of verjaardag als kado een
donatie voor ICT hebben gevraagd.
Andere acties zijn Tibet promoten op
universiteiten, scholen, maar ook in
de kerk, het buurthuis, bibliotheek of
natuurwinkel. Het is hartverwarmend
om deze vormen van steunbetuiging
te zien, maar het vormt ook een inspiratie om mij bij ICT in te zetten voor
het Tibetaanse volk.’
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Donateur aan het woord
De tachtigjarige Maya Hoogveld kwam een half leven geleden in India bij Tibetanen terecht.
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Voor hetzelfde geld
dubbele steun
foto Dorette Koning
Tibet-supporters in actie tijdens
ICT’s Race for Tibet

Uw incidentele of periodieke giften leveren een welkome bijdrage aan ICT’s
werk voor Tibet. U kunt ons echter voor
hetzelfde geld dubbel steunen. Via een
notariële schenkingsakte kunt u een
bijna dubbel zo hoog bedrag schenken
zonder dat u meer betaalt, omdat zo’n
schenking volledig aftrekbaar is van de
belasting.
Voor ons is een periodieke schenkingsakte een geweldige steun, omdat wij
dan ons langetermijnbeleid en de activiteiten voor Tibet effectiever en doelmatiger kunnen plannen en concreter
kunnen maken.
Wilt u ICT begunstigen? Neem dan contact op met ICT op 020 - 330 82 65. Wij
sturen graag aanvullende informatie.

b e s t e l l e n

Bestel nu de
Tibetkalender '09
Wie kent niet de avonturen van Kuifje
in Tibet?
ICT heeft in 2009 weer een bijzondere kalender. Tintin on the Roof
of the World heeft afbeeldingen uit
het beroemde stripboek Kuifje in
Tibet. De auteur George Remi, alias
Hergé, stierf in 1983. Zijn echtgenote, Fanny Rodwell, richte in 1986
de Hergé Foundation op om Hergés
werk voort te zetten. De Foundation
kreeg in 2006 de Light of Truth Award
van ICT.
Door de kalender te bestellen, haalt u
niet alleen een prachtige kalender in
huis, maar ondersteunt u tegelijk het
werk van ICT. Als lid van ICT betaalt
u slechts € 10,- voor deze kalender (plus eenmalig € 5,95 verzendkosten). U kunt gebruikmaken van
de bestelkaart bij deze nieuwsbrief.
Daarnaast kunt u via deze kaart een
extra bijdrage voor ICT overmaken.

foto Liz van Munster

‘Wat een indrukwekkende mensen! Ze zaten in gore tenten, waren straatarm maar hadden zo’n lieve, dankbare
uitstraling, dat ik dacht: voor hen moet ik in Nederland
iets gaan doen. Ik gaf op tien scholen Spaanse les, op elke
school enkele uren in de week. Daar ging ik actie voeren
voor de Tibetanen. De ene school organiseerde een sponsorloop of schaatstocht, de volgende een loterij of markt,
een andere adopteerde op afstand kinderen. Dat heb ik
nu veertig jaar gedaan, ook in de rest van het land. Ik
geef gastlessen en lezingen, verkoop bloembollen, zwem
gesponsord de Zwemvierdaagse en organiseer concerten
en benefietvoorstellingen. Zo heb ik bij elkaar zes kindertehuizen en een ‘girls hostel’ in India kunnen neerzetten.
Nu ben ik bezig hulp te bieden aan de nieuwe Tibetaanse
Universiteit in Bangalore. De Wilde Ganzen hebben al
deze projecten gesteund!

Mevrouw Maya Hoogveld

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

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
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Leven in Tibet
tijdens de Spelen

Militaire sluipschutters waren op de
hoteldaken in Lhasa gestationeerd tijdens de eerste dagen van de Spelen.
Zij kregen de order om dag en nacht
met scherp te schieten. De dag na
de openingsceremonie werden twee
Tibetaanse vrouwen neergeschoten
door veiligheidspersoneel, terwijl ze
alleen maar hun mobiele telefoon
wilden opladen. Repressie behoorde
tot de orde van de dag. Zo voerden
in het Ngabagebied in Oost-Tibet militairen namaakprotesten uit als ‘trai-

Lees verder op pagina 2

Dalai Lama genomineerd voor Sakharovprijs
De Dalai Lama is één van de acht
genomineerden voor de belangrijkste onderscheiding van het Europees
Parlement: de Sakharovprijs voor Vrijheid van Gedachte. Hiermee worden
individuen of organisaties geëerd die
hun leven inzetten voor het verdedigen van de mensenrechten. De
prijs is genoemd naar de Russische
wetenschapper en dissident Andrei
Sakharov. Voorgaande winaars waren
onder anderen Aung San Suu Kyi en
Nelson Mandela.
De nominatie van de Dalai Lama is
een bewijs dat het Europees Parlement actief de geweldloze Middenwegaanpak van de Dalai Lama
steunt. Daarnaast zendt de nominatie
een signaal naar de Chinese regering

n a j a a r
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Terwijl alle ogen zich op de Olympische Spelen richtten, waren de Chinese
autoriteiten vastbesloten een beeld van harmonie en vrede te tonen in plaats
van onrust in Tibet. De informatieblokkage en veiligheidsmaatregelen in
Lhasa waren tijdens de Spelen daarom nog strikter dan in Peking. Wie had er
tussen al het goud nog oog voor de keerzijde van de medaille?

Doodgeschoten Tibetaan, Ngaba bij
Kirti-klooster

-

om de Dalai Lama via dialoog te betrekken bij een vreedzame oplossing
voor de Tibetaanse crisis.
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Beste Tibet-vrienden,
Het was tot nog toe een bewogen en emotioneel jaar.
Vanaf de toekenning in 2001 van de Olympische
Spelen aan Peking was duidelijk dat 2008 voor ICT een
bijzonder jaar zou worden. Niemand kon echter de door
China bloedig neergeslagen voorjaarsopstand in Tibet
voorzien, of de overweldigende reactie die de olympische
fakkeltocht in de wereld opriep.
Lang van tevoren had ICT met haar Race-forTibetcampagne een groot aantal activiteiten gepland om
enerzijds de mensenrechtenschendingen in Tibet onder de
aandacht te brengen van politici, media en het algemene
publiek, en anderzijds om hen actief te betrekken. Dit
leverde bij allen een ongekende betrokkenheid op voor
ons werk.
Behalve dat we onze olympische campagne volgens plan
uitvoerden, doorstonden wij de hectische periode en
intensieve media-aandacht rond de opstand in maart
buitengewoon goed. Dat was alleen mogelijk omdat onze
leden ons steunden en als een blok achter het Tibetaanse
volk stonden.
Met de Spelen heeft China haar visitekaartje aan de
wereld afgegeven. Helaas heeft de Chinese regering
echter nauwelijks serieuze pogingen ondernomen om haar
beloften voor meer mensenrechten waar te maken. Zij
stortte zich vooral op uiterlijk vertoon, pracht en praal. Ik
vind dit een gemiste kans voor China om ook op moreel
gebied haar plaats als volwaardig lid van de internationale
gemeenschap in te nemen.
Met de voorjaarsopstand gaven de Tibetanen binnen Tibet
een krachtig signaal af. Zelfs na jarenlange systematische
onderdrukking en indoctrinatie hebben zij de hoop op
een menswaardig bestaan niet opgegeven en moedig
weerstand geboden aan Chinese agressie.
De Dalai Lama en organisaties als ICT wijzen China
voortdurend op de ernstige situatie in Tibet en proberen
via een dialoog tot een vreedzame oplossing te komen. In
plaats van een beleid na te streven dat het Tibetaanse volk
ten goede komt en vertrouwen wint, kiezen de Chinese
leiders steevast voor onderdrukking en machtsvertoon als
middel om hun positie in Tibet te bevestigen.
Tot op heden is Tibet hermetisch afgesloten. Het is absurd
dat vreedzame protesten met geweld neergeslagen
worden en dat een volk volledig van de buitenwereld
wordt afgesloten. Het is onacceptabel dat de internationale
gemeenschap hier niet tegen protesteert.
Het werd de wereld dit jaar duidelijk dat het Tibetaanse
volk niet gebroken is. Net als voorheen hebben onze leden
Tibet massaal gesteund en zijn meer mensen dan ooit op
de hoogte van de situatie. Het is belangrijk dat we dit
samen opgebouwde momentum verder uitbouwen.
Volgend jaar is het vijftig jaar geleden dat de volksopstand
in Lhasa plaatsvond. Als gevolg daarvan moest de Dalai
Lama in 1959 zijn land ontvluchten. Voor de Tibetanen
belooft 2009 opnieuw een moeilijk jaar te worden. Door
onze leden weten de Tibetanen echter dat ze niet alleen
zijn. Mijn innige dank daarvoor.

Tsering Jampa
Directeur
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ningsoefening’. Sommige soldaten waren daarbij verkleed
als monniken. Bronnen meldden dat de exercitie gefilmd
werd, mogelijk voor propagandadoeleinden of voor de
training van soldaten.
Na de Spelen is Tibet nog steeds hermetisch afgesloten.
De voormalige Tibetaanse provincie Kham, Oost-Tibet,
staat nog onder intensieve veiligheidsbewaking, het wordt
beschreven als ‘oorlogszone’. Kloosters zijn afgesloten,
mensen moeten de Dalai Lama afzweren en de bewegingsvrijheid van Tibetanen is beperkt. De Khampa’s staan altijd
al bekend om hun sterke gevoel voor de Tibetaanse identiteit. Tijdens de voorjaarsopstand vonden 45 van de 125
protesten hier plaats. Veel Tibetanen werden gearresteerd
en een aantal ongewapende demonstranten werd doodgeschoten zoals bij het Kirtiklooster.
Nu de focus van de wereld na de Spelen niet langer op
China gericht is, bestaat er serieuze angst dat de onderdrukking in Tibet nog groter zal worden.
p o l i t i e k

Balkenende spreekt
met China
Voordat minister-president Balkenende naar de Olympische Spelen vertrok, drong ICT er via een brief op
aan om met de Chinese leiders over Tibet te spreken.
Balkenende sprak met premier Wen Jiabao over de
mensenrechtensituatie in Tibet en zegde later toe dat
hij tijdens de ASEM-top in oktober nogmaals met Wen
Jiabao over Tibet zal spreken.
In een brief van minister Verhagen aan de Tweede Kamer staat onder andere: ‘Daarom blijf ik bezorgd over
de mensenrechtensituatie van de etnisch-Tibetanen en
acht ik het van groot belang dat internationale journalisten en diplomaten brede toegang krijgen tot Tibet.’
Verhagen vindt dat de spanning in Tibet onverminderd
hoog is en dat de kloof tussen Tibetanen en Chinezen
groter is geworden. ‘Er vinden scherpe, uitgebreide
controles plaats door de Chinese autoriteiten. De religieuze vrijheid, bijvoorbeeld in Tibetaanse kloosters,
staat ernstig onder druk.’

President Sarkozy en
de Dalai Lama
Een woordvoerder van het Elysée kondigde aan dat president Sarkozy de Dalai Lama wil ontmoeten tijdens de
viering van de zestigjarige Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens van de VN op 10 december.
Tijdens een bezoek aan Frankrijk in augustus sprak de
Dalai Lama met leden van de Franse senaat en andere
Franse politici, waaronder Ségolène Royal, de socialistische presidentskandidate tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen.
De Dalai Lama inaugureerde de Lerab Lingtempel in
Zuid-Frankrijk. Onder de gasten bevonden zich Kouchner, de minister van Buitenlandse Zaken, en Carla
Bruni-Sarkozy, de echtgenote van de president. Koucher
meldde dat de Dalai Lama altijd welkom is in Frankrijk.
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Impact voorjaarsdemonstraties
binnen Tibet

Bhuchung Tsering, Vice President ICT US

Analyse door Bhuchung K. Tsering, vicepresident ICT
De demonstraties die op 10 maart in delen van Tibet begonnen, zorgden bij het Tibetaanse volk binnen en buiten Tibet voor een emotionele opschudding. Sommige effecten daarvan worden door de buitenwereld waargenomen. Terwijl de onstuitbare moed
van de Tibetanen in Tibet voor alle Tibetanen een bron van inspiratie vormde, heeft
de ondoordachte aanpak door de Chinese autoriteiten, op verschillende niveaus, een
psychologisch litteken in de harten van het Tibetaanse volk achtergelaten.
Ik was in de gelegenheid om vele Tibetanen en niet-Tibetanen te spreken
die tijdens de crisis in Tibet waren.
Hieronder geef ik mijn analyse van de
situatie. Het algemene gevoel is dat
China, dat elke kans aanpakt om zichzelf trots als multi-etnische natie af te
schilderen, er niet in is geslaagd om
tijdens de ontwikkelingen in Tibet zich
hiernaar te gedragen. In plaats daarvan reageerden de overheidsinstanties,
vooral het propaganda-apparaat, alsof
zij slechts één gemeenschap vertegenwoordigden. Een significant gevolg
hiervan is een niet eerder voorgekomen rassenspanning tussen Chinezen
en Tibetanen, en daarnaast het gevoel
onder Tibetanen dat zij niet als onderdeel worden beschouwd van de
‘multi-etnische familie’. In het bijzonder schijnt het dat verscheidene Tibetaanse partijleden niet konden geloven
dat de Chinese regering zo’n negatieve
strategie (die nationalistische gevoelens
voedt) zou aannemen. Dat was niet al-

leen omdat zij de negatieve gevolgen
kenden, maar ook omdat het niet paste
binnen de werkelijkheid ter plaatse. De
Tibetanen, die altijd wantrouwig waren
ten opzichte van het Chinese beleid,
kregen hun vrees bevestigd, terwijl Chinezen, die geen speciaal gevoel over de
Tibetanen hadden, nu geïnjecteerd zijn
met een gevoel van wantrouwen jegens
hen. Een resultaat van de officiële propaganda is dat het Tibetaanse volk door
het Chinese volk gezien wordt als een
ondankbare partij, die tegen het Chinese volk is. Onder gewone Tibetanen
is aan de andere kant het wantrouwen
in Peking exponentieel gestegen door
Pekings kortzichtige benadering. Dit is
niet goed voor China’s eigen belangen
op lange termijn.
Als de afgelopen ervaring echter een
leidraad zou vormen, dan moeten de
leiders in Peking de situatie niet vanuit dit perspectief bekijken. Zoals het
nu is, lijken zij te geloven dat de situ-

atie onder controle is en dat het stof
zal optrekken als het onder het tapijt
wordt geveegd of als de schuld wordt
gelegd bij ‘buitenlandse invloed’ zoals
de zogenoemde Dalai clique. Anders
dan hardhandig met de demonstranten om te gaan, schijnen zij niet in de
stemming te zijn om werkelijk de onderliggende oorzaken te begrijpen en
om te kijken of er enige tekortkoming
op het vlak van de autoriteiten lag. De
werkelijkheid is dat China geen volledig beeld heeft van hoe en waarom
de demonstraties in Tibet plaatsvonden
en het blijkt dat er geen haast is om dat
te weten. Zelfs over het hevige conflict
dat op 14 maart plaatsvond, is wat naar
buiten kwam niet het volledige verhaal.
Volgens geruchten in Lhasa werd het
conflict aangemoedigd, zo niet begonnen, door agenten van de Chinese regering. Wat er ook het geval is, en hoewel
de autoriteiten in Tibet er alles aan
zullen doen om een beeld naar buiten
te brengen dat de Tibetaanse samenleving momenteel genormaliseerd is,
de waarheid is dat het heel wat tijd en
inspanning zal vergen voordat Peking
het vertrouwen van het Tibetaanse volk
zal herwinnen. Hoe sneller deze werkelijkheid door Peking onder ogen wordt
gezien, des te beter het is voor de Tibetaanse en Chinese gemeenschap.
Wat het bovenstaande betekent voor
de Tibetanen in ballingschap, is een
totaal ander verhaal. Het is duidelijk
dat de Tibetanen binnen Tibet zich luid
hebben uitgesproken, met een groot
risico, over hun ontevredenheid over
de huidige situatie. Daarmee hebben
zij een nieuwe dimensie toegevoegd
aan de Tibetaande strijd, iets dat voor
elke Tibetaan natuurlijk lijkt, maar voor
iedere niet-Tibetaan een zaak moet zijn
om over na te denken, in het bijzonder de Chinezen. Dat is het feit dat
de post-1959-generatie Tibetanen in
Tibet, die niet de ‘oude maatschappij’
hebben meegemaakt en wiens ouders
‘bevrijd zijn van hun ketenen’, zich als
leiders van de strijd binnen Tibet hebben bewezen. Hoewel zij niet zo georganiseerd zijn als de Tibetbeweging in
ballingschap, hebben de Tibetanen in
Lhasa, Labrang of Lithang toch op hun
eigen manier duidelijk de uniformiteit
van hun aspiraties kenbaar gemaakt.
Dit is de mededeling aan ons Tibetanen
en dit is een boodschap aan de leiders
van China.
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Oudste broer Dalai
Lama overleden

Takster Rinpoche

T i b e t

Op 5 september is Taktser Rinpoche, de oudste broer van de
Dalai Lama, op 86-jarige leeftijd
overleden in Indiana, VS. Taktser
Rinpoche vocht onvermoeid voor
het behoud van Tibets cultuur
en de rechten van het Tibetaanse
volk. Ieder jaar, ook in de aanloop naar de Olympische Spelen,
nam hij deel aan lange loop- en
fietstochten om bewustwording
te genereren voor het lot van de
Tibetanen.

c u l t u u r

Moedige
Tibetaanse
schrijfster

N i e u w s

Nieuwe spoorlijnen
in Tibet
In 2006 werd de spoorlijn naar Lhasa
geopend. Het Spoorwegministerie
maakte afgelopen zomer bekend
nog zes spoorlijnen in en rond
Tibet te willen bouwen. De spoortrajecten zullen in 2020 in gebruik
worden genomen. Twee van de lijnen worden vanaf Lhasa naar het
zuiden doorgetrokken. Dat vergemakkelijkt troepenverplaatsingen
naar de Indiase grens en kan bijdragen aan extra spanningen.

De Chinese autoriteiten claimen
dat ze de ecomonie van de regio
willen verbeteren, maar het vormt
voor Tibetanen een nieuwe bedreiging voor de cultuur en identiteit.
De in 2006 in gebruik genomen
spoorlijn zorgde naast een toename van het toerisme voor een
verhoogde toestroom van Chinese
migranten en maakte het China
makkelijker om grondstoffen te
vervoeren vanuit Tibet.

P o l i t i e k

Tibet en de VN
Vanaf 1 september is Nevanetham
Pillay de Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten van de VN. De 67-jarige Zuid-Afrikaan van Tamilafkomst
volgt Louise Arbour op. In een brief
drong ICT er bij Pillay op aan om
de mensenrechtensituatie in Tibet
prioriteit te geven.
In november zal het VN-comité tegen martelingen China’s staat van
dienst beoordelen. ICT zal een rapport aanbieden over het intensieve
gebruik van marteling in Tibet, zowel als strafvorm als om bekentenissen af te dwingen. In februari
2009 zal de VN China’s gehele staat
van dienst op het gebied van de

mensenrechten in de afgelopen vier
jaar beoordelen. Deze ‘universele
periodieke inspectie’ bestrijkt een
reeks onderwerpen van civiele en
politieke rechten tot economische,
sociale en culturele rechten. ICT zal
een rapport leveren en lobbyen bij
de Mensenrechtenraad van de VN.
Op 10 december, de Internationale
Mensenrechtendag, organiseert ICT
activiteiten in het kader van de viering van de zestigjarige Universele
Verklaring van de Rechten van de
Mens. Hiermee vragen we aandacht
voor de mensenrechtensituatie in
Tibet.

Publicatie van Woeser en
Wang Lixiong

Woeser, Tibets bekendste schrijfster en blogger, werd afgelopen
zomer tijdens een bezoek aan
Lhasa gearresteerd op beschuldiging van het fotograferen van
militaire installaties. Zij is inmiddels naar haar woonplaats
Peking teruggekeerd. Als een
van de weinige vrouwen en een
van de weinige Tibetaanse intellectuelen laat zij via publicaties haar stem voor Tibet horen. Veel Tibetaanse intellectuelen delen Woesers mening,
hoewel zij zich niet vrij kunnen
uitspreken. Woeser is getrouwd
met de Chinese schrijver Wang
Lixiong. Haar werk werd aanvankelijk door de autoriteiten
goedgekeurd. In 2003 werden
haar publicaties verboden en
werd zij als dissident bestempeld. De arrestatie van deze
sterke en onafhankelijke denker, die uitkomt voor de vrijheid van meningsuiting, is een
nieuw voorbeeld van de censuur die China aan Tibetaanse
schrijvers oplegt. Woesers huidige blog (woeser.middle-way.
net) is voor veel Tibetanen de
populairste site.
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