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Maak een belangrijk gebaar voor
de toekomst van Tibet

“I would like to congratulate ICT Europe
and its members on
reaching their tenth
anniversary.”

Colofon
Tibet Journaal is een uitgave
van International
Campaign for Tibet

Wat is Mandala
Society?
Dit is een speciale groep
donateurs die ICT als
begunstigde opneemt in
hun testament.
Zij geven hiermee een
bijzondere blijk van hun
betrokkenheid.

In our work at the International Campaign
for Tibet, we have been blessed with the help
and support of many friends in Europe and
around the world. While the Tibetan cause is
fundamentally political in nature, it is also a
radical movement of the heart.

Nederlandse Stichting Interna
tional 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.

Many of us have an emotional connection to
Tibet. We are engaged in nothing less than
a struggle for the survival of an ancient and
precious civilization based on wisdom.
We know that we cannot stand by and allow
human rights abuses, environmental destruction, and the suppression of the Tibetan reli
gion and culture to continue unchallenged.
A society that locks up and tortures its
wisest and most creative people is doomed
to failure.

Hierdoor zorgen zij ervoor
dat International Campaign
for Tibet haar werk kan
voortzetten en zo ook toe
komstige generaties Tibe
tanen kan helpen.
Door een gedeelte van hun
nalatenschap via een legaat
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of erfstelling aan ICT te
schenken, leveren de leden
van de Mandala Society
een belangrijke, duurzame
bijdrage aan de toekomst
van de Tibetanen.

Overweeg om International Campaign
for Tibet op te nemen in uw testament.
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Richard Gere tijdens uitreiking
Geuzenpenning, 2005

As chairman of the ICT, I reach out to policy
and opinion makers to impress upon them
the gravity of the situation in Tibet and to call
attention to the tremendous opportunities
that exist to make a real difference in the
lives of Tibetans.

The ICT has produced real and tangible results – from freeing political prisoners to opening the
doors of government in capitals around the world for His Holiness the Dalai Lama.
The ICT’s leadership team’s dedication, creativity and integrity have served the organization and
its goals well.
Yet, this movement is not only about Tibet. It is about something larger – it is about the ethics
and principles of who we are as a nation and a people.
It is also about how we interconnect with and influence Chinese and, of course, with Tibetans.
The ICT is a voice of conscience in the United States and Europe, promoting human rights for
Tibetans and for Chinese and others.
I am very pleased with what we have achieved together in Europe over the last ten years.
Ours is a long-term struggle but we are assembling the building blocks for change now. In the
process, we are improving the lives of hundreds of thousands of Tibetans.
Thank you for your continued support and your heart-felt commitment to this cause.

Richard Gere
Chairman ICT

Ga voor meer informatie naar www.savetibet.nl.
Of vraag de folder aan bij ICT.
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Beste Tibet-vrienden,
Na de inspanningen van ICT vorig jaar rond de Olympische Spelen in Beijing vragen ook dit jaar belangrijke zaken onze aandacht. Het is zestig jaar geleden dat Tibet bezet werd door buurland China en vijftig
jaar geleden dat de Dalai Lama Tibet moest ontvluchten. Sindsdien wordt zijn inzet voor vrede wereldwijd
erkend. Afgelopen jaar werd hij ontvangen door het Europees Parlement en door staatshoofden als Sarkozy,
Brown en Leterme. Ik ben verheugd dat, in het jaar dat ICT haar tienjarig jubileum in Nederland viert, de
Dalai Lama in juni eveneens ons land zal bezoeken.
Tot op de dag van vandaag rechtvaardigt China de bezetting van Tibet met typisch koloniale argumenten zoals het oplossen van vermeende wantoestanden, het ‘opvoeden’ van het Tibetaanse volk en de toegedichte
voordelen voor Tibet. In werkelijkheid bracht de Chinese aanwezigheid de Tibetanen in de afgelopen zestig
jaar niets dan ellende.

“Het is nauwelijks
voor te stellen
wat uw inzet en
betrokkenheid
iedere dag opnieuw
voor mij betekenen.”

Het is een bedroevende opsomming: economisch wanbeheer in de
jaren vijftig, de Culturele Revolutie met de systematische vernietiging
van Tibets unieke cultuur, de bloedige onderdrukking van vreedzame protesten, aanhoudende schendingen van mensenrechten en
de marginalisatie van Tibetanen in hun eigen land.
Het zijn voorbeelden waar mijn volk mee geconfronteerd wordt en
die mij triest stemmen. In plaats van zich diep te schamen ziet China
de zestigjarige aanwezigheid in Tibet als een gelegenheid om grootschalig feest te vieren. In de loop van het jaar heeft China talloze
festiviteiten gepland. De Tibetanen zien dat anders: binnen en buiten
Tibet besloten zij dit jaar geen Tibetaans nieuwjaar te vieren.

Naast het dappere verzet van het Tibetaanse volk heb ik nog twee grote inspiratiebronnen. Dat zijn ten eerste alle mensen zoals u, die zich belangeloos inzetten voor de Tibetanen. Het is nauwelijks voor te stellen
wat uw inzet en betrokkenheid iedere dag opnieuw voor mij betekenen. Mijn andere inspiratiebron is de
Dalai Lama. Zijn inzichten en visie vormen de leidraad voor het werk van ICT. De laatste keer dat hij ons
land aandeed, in 1999, vormde tevens het startsein voor het werk van ICT in Nederland.
Het Amerikaanse ICT-kantoor vroeg mij een Europees ICT-kantoor op te zetten in Amsterdam. Ik herinner
me hoe ik tijdens het bezoek van de Dalai Lama in een zelfgemaakt ICT-shirt de eerste folders uitdeelde.
Ik zette mijn eerste stappen alleen. Nu, tien jaar later, weet ik me gesterkt door een ICT-achterban van
ruim 50.000 donateurs. Door uw steun is ICT in Nederland uitgegroeid tot een solide en professionele
organisatie.
ICT heeft al die jaren een stem gegeven aan de Tibetanen en ICT heeft ervoor gezorgd dat Tibet niet meer
van de politieke agenda van de Europese beleidsmakers valt weg te denken. Ik ben vol vertrouwen dat er
via een dialoog spoedig een oplossing komt voor de Tibetaanse kwestie. Tot die tijd wil ik me inzetten voor
het Tibetaanse volk. Het is een voorrecht dat ik mensen zoals u daarbij aan mijn zijde weet.
Hartelijk dank

Tsering Jampa
Directeur
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Prins Willem Alexander met Dalai Lama, 1999

Tibet en Nederland
Eeuwenlang was Tibet voor westerlingen een geheimzinnig spiritueel oord
waar ontdekkingsreizigers over schreven. Na de Chinese inval in 1949 en de
daarop volgende onderdrukking kwam daar mondjesmaat verandering in.
Pas nadat de Dalai Lama, na een volksopstand in 1959, gedwongen werd zijn
land te ontvluchten, en in zijn kielzog een enorme Tibetaanse vluchtelingenstroom op gang kwam, realiseerde de wereld zich welk drama zich op het
Tibetaanse plateau afspeelde.
Nederland was al vroeg betrokken bij
acties voor Tibetaanse vluchtelingen.
Kees Brouwer, die bijna dertig jaar
de Nederlandse vertegenwoordiger
bij de VN-Vluchtelingenorganisatie
was, richtte in Nederland de Stichting
Vluchteling op. Maar ook al voor die
tijd organiseerde Brouwer acties om
te helpen. Zo verzamelde Brouwer,
een persoonlijk vriend van de Dalai
Lama, geld in voor ontheemde Tibetanen in India. Deze actie, vanuit de
tuinen van paleis Soestdijk, was de
eerste grote wervingsactie op de Nederlandse televisie ooit.
In 1963 werd in Nederland de eerste hulporganisatie opgericht die zich
specifiek op de Tibetaanse vluchtelingensituatie richtte, de Stichting Hulp
aan Tibetanen. Vanaf die periode zijn
er veel organisaties, groot en klein,
bijgekomen die binnen en buiten

Tibet actief zijn op verschillende terreinen zoals onderwijs, gezondheid,
cultuur, milieu of religie. In het brede
palet van Tibet-organisaties ontbrak
de belangrijke politieke poot. In 1989
werd daarom de Tibet Support Groep
Nederland opgezet en tien jaar later
werd het Europese kantoor van ICT
geopend. Een van de doelstellingen
van ICT is het mobiliseren van internationale politieke steun voor de
inspanningen van de Dalai Lama.
Op politiek gebied steunde de Nederlandse regering in 1960, 1961 en
1965 VN-resoluties over Tibet. Naast
humanitaire steun is politieke steun
van de EU, nationale regeringen en de
VN voor Tibet onontbeerlijk. Dat het
lot van de Dalai Lama en zijn volk de
Nederlanders aan het hart gaat, bleek
ook tijdens de bezoeken die hij aan
ons land bracht. In 1973 bezocht de

Dalai Lama voor de eerste maal het
Westen, hij deed toen ook Nederland
aan. Hij is sindsdien nog vijfmaal
in ons land geweest, waaronder in
1994, toen hij uit handen van Prinses Juliana de prestigieuze Franklin
D. Roosevelt Four Freedoms Award
ontving. Daarnaast werd hij ontvangen door een groot aantal politici zoals minister-president Kok en diverse
ministers van Buitenlandse Zaken.
De Nederlandse regering steunt de
Chinees-Tibetaanse-dialoog en verleent op bescheiden schaal ontwikkelingshulp aan Tibetanen in Tibet.
De Tweede Kamer heeft toegezegd de
Dalai Lama tijdens zijn bezoek in juni
te willen ontvangen. n

Minister Wim Kok met Dalai Lama, 1999
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De lange weg naar verzoening
Niet lang nadat Mao Zedong op 1 oktober 1949 de Volksrepubliek China
uitroept, richt hij zijn blik op buurland Tibet. Al voor het einde van dat jaar
valt het Volksbevrijdingsleger de Tibetaanse provincies Kham en Amdo
binnen. De veertiende Dalai Lama, pas zestien jaar oud, moet daarom in
1950 vervroegd het geestelijk en politiek leiderschap van
zijn land op zich nemen.

Hoop ongegrond
In mei 1951 worden Tibetaanse
vertegenwoordigers gedwongen in
Peking een overeenkomst met China
te ondertekenen: de 17 Punten Overeenkomst. Hierin worden Tibets
autonomie en religie gegarandeerd,
maar komt de feitelijke macht in communistische handen. De Kampa’s en
Amdowa’s plegen gewapend verzet,
maar zij en het kleine Tibetaanse leger kunnen niet op tegen de Chinese
legermacht. De enige optie voor de
Tibetanen is zoeken naar een oplossing via vreedzame onderhandelingen. De Dalai Lama vertrekt samen
met de Panchen Lama in 1954 naar
Peking om met Mao te spreken. Ze
keren na maanden terug met hoop
die blijkt ongegrond. In 1956 bezoekt de Dalai Lama India voor de
herdenking van Boeddha’s geboorte
2.500 jaar geleden. Boeddha’s leer
van mededogen wordt in Tibet door
de Chinezen echter steeds meer geschonden.
Volksopstand
De onderdrukking van het Tibetaanse
volk is heftiger dan ooit en uiteindelijk komt het getergde volk op
10 maart 1959 massaal in opstand.
Vooral vrouwen spelen daarbij een
belangrijke rol. De opstand wordt
bloedig neergeslagen en duizenden
Tibetanen vinden de dood in de straten van Lhasa. In het nachtelijk duister, op 17 maart, wordt de Dalai Lama
gedwongen naar India te vluchten.
De repressie verhevigt en in de periode na de vlucht komen duizenden
Tibetanen berooid via Nepal in India
aan. De Internationale Commissie
van Juristen spreekt in 1960 van daden van genocide in Tibet. De Verenigde Naties nemen in 1960, 1961
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en 1965 resoluties over Tibet aan. In
de beginperiode na zijn vlucht heeft
de Dalai Lama zijn handen vol om de
vluchtelingenstroom in India op te
vangen. De opbouw van onderwijs is
voor hem eveneens een speerpunt.
Daarna is een van zijn eerste daden in
ballingschap het opzetten van een democratische regering. De Tibetanen
verwachten en hopen dat het recht
zal zegevieren en dat ze spoedig kunnen terugkeren. De Dalai Lama en
zijn volk kunnen niet vermoeden dat
de ballingschap vijftig jaar zal duren.
Hun landgenoten in Tibet krijgen van
1960 tot 1962 te maken met hongersnood.

Herhaaldelijk zegt
de Dalai Lama dat
hij open staat voor
gesprekken met
China

Middenwegaanpak
In 1965 stelt China de Tibetaanse
Autonome Regio in. Een jaar later
begint de Culturele Revolutie, die
tien jaar over het land raast. Vrijwel geen klooster of heiligdom blijft
gespaard. De bevolking moet hard
werken in communes. De mensenrechten worden geschonden en de
Tibetanen hebben geen rechten. Dit
staat in schril contrast met de Tibetanen in ballingsschap; al in 1963 stelt
de Dalai Lama een democratische
constitutie op voor de Tibetaanse ballingengemeenschap en in latere jaren

kunnen de Tibetanen zelfs hun eigen
regering kiezen. In 1979 lanceert de
Dalai Lama zijn ‘Middenwegaanpak’
om zo tot een vreedzame oplossing te
komen voor het Tibetaanse vraagstuk,
met in gedachten de belangen van zowel de Tibetanen als de Chinezen.

Vijf punten vredesplan
In 1979 en 1980 laten de Chinese
autoriteiten drie onderzoeksdelegaties van de Dalai Lama tot Tibet toe.
De delegaties zijn geschokt door de
onderdrukking en armoede die ze
aantreffen. In 1980 bezoekt de Chinese premier Hu Yaobang Lhasa. Ook
hij schrikt van wat hij aantreft en van
de impact van het Chinese beleid. Hij
belooft Tibets economie te herstellen.
Voorzichtig vangen er hervormingen
aan, maar tegelijkertijd blijven Chinese migranten de Tibetaanse gebieden binnenstromen. In de jaren tachtig opent China voorzichtig de deur
naar het Westen. Al vanaf 1973 begint
de Dalai Lama wereldwijd rond te reizen om de situatie van zijn volk onder
de aandacht te brengen. In september
1987 bezoekt hij de Verenigde Staten
en ontvouwt hij in een toespraak voor
het Amerikaanse Congres zijn Vijf
Punten Vredes Plan om van Tibet een
vredeszone te maken. Daarnaast zoekt
hij in dat plan een dialoog met China
met het doel autonomie te verkrijgen
binnen de Volksrepubliek China. In
datzelfde jaar barsten er als reactie
op de toenemende onderdrukking in
Tibet demonstraties los en kondigt de
huidige Chinese president Hu Jintao,
dan nog Partijsecretaris in Tibet, de
staat van beleg af. Het is voor het eerst
dat dergelijke protesten in de publiciteit komen. Een jaar later herhaalt de
Dalai Lama zijn vredesplan in Straatsburg bij het Europees Parlement.

Nobel vredesprijs
In oktober 1989 krijgt de Dalai Lama
voor zijn streven naar een geweldloze
oplossing voor zijn volk de Nobelprijs voor de Vrede. Het is tevens het
begin van een wereldwijde politieke
Tibet-beweging en er wordt steeds
meer bekend over de ernstige situatie
in Tibet. Herhaaldelijk zegt de Dalai
Lama dat hij openstaat voor gesprekken met China - zonder condities
vooraf, op elk moment en op iedere
plaats. De Dalai Lama blijft consistent
verklaren dat ware autonomie voor
het Tibetaanse volk binnen de Chinese grondwet alleen via een dialoog
bereikt kan worden. In 2002 worden
er uiteindelijk opnieuw onderhandelingen gestart. Er vinden van 2002
tot 2008 acht dialoogrondes plaats,
helaas echter alle zonder concreet

resultaat. In maart 2008 vindt in Tibet
de grootste volksopstand tegen de
Chinese onderdrukking sinds twintig
jaar plaats, vijf maanden voor aanvang
van de Olympische Spelen in Peking.

Memorandum
In het najaar van 2008, tijdens de
laatste dialoogronde, verzoeken de
Chinezen de Dalai Lama om zijn voorstel en visie voor de toekomst van
Tibet op papier te zetten. Hij komt
met een helder memorandum waarin
hij uiteenzet hoe via ware autonomie
volgens de principes in de Grondwet van de Volksrepubliek China voldaan kan worden aan de specifieke
behoeften van het Tibetaanse volk.
Respect voor de integriteit van het
Tibetaanse volk is daarbij een van de
uitgangspunten. De Tibetaanse aspi-

raties zijn dat de Tibetanen hun eigen
cultuur, geestelijke leven en kennis
kunnen bewaren en verder ontwikkelen. Het gaat om de basisbehoeften van de Tibetanen op het gebied
van taal, cultuur, religie, onderwijs,
milieu, grondstoffen, economische
ontwikkeling, gezondheid en openbare veiligheid. Opdat het Tibetaanse
volk zich door zelfbestuur volgens de
eigen identiteit, cultuur en geestelijke traditie ontwikkelt, moeten alle
gebieden die momenteel door China
worden aangewezen als Tibetaanse
autonome prefecturen onder één administratieve entiteit vallen. De huidige administratieve indeling, waarbij
Tibetaanse gemeenschappen worden
bestuurd door en vallen onder verschillende provincies en regio’s van
China, stimuleert fragmentatie, bevordert ongelijke ontwikkeling en verzwakt de capaciteit van het Tibetaanse
volk om de gemeenschappelijke culturele, geestelijke en etnische identiteit te behouden en te bevorderen.
In het memorandum worden tevens
gedetailleerd het karakter en de structuur van de autonomie geschetst. Het
memorandum sluit af met ‘de weg
voorwaarts’, waarbij de volgende stap
is om aan te vangen met serieuze besprekingen.
Tibet en China kunnen het probleem
echter niet alleen oplossen. Een derde
partij, zoals de VN, is daarbij noodzakelijk, zoals ook in andere conflicten
in de wereld. Iedereen heeft daar een
rol in te spelen. n
(De volledige tekst van het Memoran
dum is bij ICT verkrijgbaar).

Dalai Lama en Panchen Lama met Mao, 1954
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Geen vooruitgang in de achtste ronde van de dialoog:

Door Stewart Watters:

China wijst het voorstel voor
autonomie af

Tien jaar ICT Europe:
een politieke terugblik

Tijdens de achtste dialoogronde
tussen Tibet en China in november 2008 presenteerde
de afgezant van de Dalai Lama een voorstel voor
Tibetaanse autonomie. De Chinese vertegenwoordiger
Chu Weiqun wees het voorstel echter categorisch af.
De hoop van de Tibetanen voor een ware autonomie
voor Tibet is hiermee van tafel geveegd.
10 november 2008 -

Van alle documenten die beide partijen in zes jaar van besprekingen hebben ingebracht, presenteerde de Tibetaanse
afgezant in de laatste gespreksronde het meest gedetailleerde en substantiële document: een memorandum dat
het concept van een autonomie voor de Tibetanen binnen
de Volksrepubliek China duidelijk uiteenzet.
In plaats van dit voorstel te gebruiken als beginpunt voor
serieuze onderhandelingen, wees de Chinese regering het
af en viel de Chinese vertegenwoordiging terug op de alom
bekende anti-Dalai Lama retoriek.

nen ondernemen voor de Tibetaanse
kwestie.
Een concreet voorbeeld hiervan is een
bezoek brengen aan het Tsjechische
Ministerie van Buitenlandse zaken in
Praag om hen te vragen ervoor te zorgen dat Tibet aandacht krijgt van de
EU tijdens de VN mensenrechtenraad
in Genève. Of het druk uitoefenen
op premier Balkenende, zowel publiekelijk als privé, om de Dalai Lama
te ontmoeten tijdens zijn bezoek in
Nederland in juni.

Lodi Gyari, afgezant van de Dalai Lama tijdens
persconferentie na 8ste dialoogronde.
In een bijzondere persconferentie in Beijing verklaarde
Chu: “Wij zullen nooit concessies doen met betrekking
tot Tibet”. Tegelijkertijd liet hij weten dat “de Tibetanen
verantwoordelijkheid moeten nemen voor het gebrek aan
vooruitgang in deze dialoog”. n

Stewart Watters, Tsering Jampa en Tibetaanse monniken bij de VN

Europees Parlement ontvangt Dalai Lama
toekomstige autonome status van Tibet binnen China uiteengezet.
Pöttering zegde toe dat Tibet voor het Europees Parlement een
belangrijk aandachtspunt zal blijven. De EU steunt de Dalai Lama
bij zijn inspanningen voor een vreedzame oplossing voor Tibet. Tij
dens het bezoek aan België werd de Dalai Lama tevens ontvangen
door premier Yves Leterme.

Dalai Lama en H.G. Pöttering, voorzitter EP
Op 4 december 2008 bezocht de Dalai Lama het Europees Parle
ment op uitnodiging van voorzitter Hans-Gert Pöttering. De Dalai
Lama sprak de plenaire vergadering toe en verzocht het Parlement
om steun voor zijn Memorandum. Hierin wordt de basis voor de
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In een recent uitgegeven rapport van het Europees Parlement
over buitenlandse kwesties is een amendement over Tibet op
genomen: het Europees Parlement betreurt de beslissing van de
Chinese autoriteiten om de dialoog met de vertegenwoordigers
van de Dalai Lama te beëindigen en herinnert hen eraan hoe er is
opgetreden na de tragische gebeurtenissen van afgelopen maart
2008 voorafgaand aan de Olympische Spelen; de Raad roept nog
maals op om een speciale afgezant voor de Tibetaanse kwestie
aan te wijzen, zodat de situatie van dichtbij gevolgd kan worden
en om de voortzetting van de dialoog tussen beide partijen te
bevorderen.

In de afgelopen tien jaar is ICT uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke
lobbyorganisaties op het gebied van mensenrechten in Tibet en China, zowel
op regeringsniveau als binnen de Verenigde Naties.
Toen ik in 2004 bij ICT Europe kwam
werken, werd het lobbywerk uitsluitend gedaan door directeur Tsering
Jampa. Voor haar betekende dat én
een kantoor runnen én afreizen naar
de EU in Brussel, het Europees Parlement in Straatsburg en de Verenigde
Naties in Genève.
Dankzij financiële steun van onze
donateurs in Nederland hebben we
onze politieke activiteiten kunnen uitbreiden in de EU en Europese landen.
Zo heeft ICT tegenwoordig drie vaste
medewerkers voor het politieke werk.
De kantoren in Amsterdam, Brussel,
Berlijn en Washington werken nauw
samen.

Het concept van politiek lobbyen kan
vaag lijken voor het algemene publiek. Voor ICT betekent het de mogelijkheid om politici en regeringen
te overtuigen en hun vertrouwen en
steun te winnen om een vreedzame
oplossing te vinden voor Tibet.
Regeringsleiders en politici hebben
vaak een overvolle agenda, waardoor
ze niet altijd evenveel aandacht kunnen schenken aan alle verschillende
kwesties. Het politieke team van ICT
zorgt ervoor dat het goed op de
hoogte blijft van de situatie in Tibet.
Wij informeren politici over Tibet en
wat voor acties hun regering zou kun-

Het ICT-team wordt ook vaak gevraagd om de positie van de Dalai
Lama ten aanzien van een specifiek
onderwerp uit te leggen of om de Europese leiders te informeren over de
huidige problemen in Tibet en aan te
geven hoe een toekomstige oplossing
eruit zou kunnen zien.
Verder wordt zelfs van ons verwacht
dat we in staat zijn om uitleg te geven
over de tragische situatie van politieke gevangenen.
In ons politieke lobbywerk wordt
soms van ons verwacht dat we niet alleen Tibet-experts zijn, maar ook alles
weten over China.
In andere omstandigheden horen we
te weten hoe de Dalai Lama wordt
gekozen, hoe de Verenigde Naties te
werk gaan en hoe de kredietcrisis de
Europese handelsrelatie met China
zou kunnen beïnvloeden.
Deze diversiteit maakt het politieke
lobbywerk van ICT zeer complex,
maar ook zeer interessant en uitdagend.
Als je dan een resultaat boekt, op een
gebied waarvan je weet dat de invloed
van ICT heeft geholpen om het te
bewerkstelligen, dan voel je de échte
waardering van je werk! n
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Tibet Nieuws

“China verwikkeld
in strijd op leven
en dood met de
Dalai Lama”
Tibetaanse
gebieden afgesloten
voor buitenlanders

Militaire politie tijdens opstand in Lhasa, maart 2008

‘Strike Hard’
campagne in Tibet
In de aanloop naar de vijftigste herdenking van de Tibetaanse volksopstand van 10 maart 1959 is de situatie
in Lhasa uiterst gespannen. De autoriteiten zijn op 18 januari gestart met
een nieuwe ‘Strike Hard’-campagne,
waarbij dagelijks arrestaties plaatsvinden voor het uiten van ‘reactionaire
meningen’ en het downloaden van
‘reactionaire liedjes’. Niet alleen op
het uitspreken van hoop op meer
vrijheid of de terugkeer van de Dalai
Lama staan hoge gevangenisstraffen,
maar ook op het naar buiten sturen
van informatie. Met een grote aanwezigheid van veiligheidstroepen op

het Tibetaanse hoogplateau lijkt de
‘Strike Hard’-campagne er vooral op
uit te zijn om Tibetanen te intimideren. In de weken rond de vijftigste
herdenking van de vlucht van de Dalai
Lama naar India in 1959 proberen de
Chinese autoriteiten elke vorm van
protest te voorkomen. Veel Tibetanen
worden ‘preventief ’ aangehouden.
In kloosters maar ook in dorpen en
op scholen worden mensen ‘heropgevoed’ en moeten ze de Dalai Lama
afzweren.
In 2008 vond op 10 maart in Tibet een
grote voorjaarsopstand plaats. n

Grote delen van provincies buiten de
Tibetaanse Autonome Regio en inmid
dels ook Lhasa en Centraal Tibet zijn
afgesloten voor buitenlandse toeristen
in de aanloop naar de politiek ge
voelige vijftigste herdenking van de
Tibetaanse opstand op 10 maart 1959.
Een Chinese vertegenwoordiger van het
toeristenbureau in Gansu maakte dit op
21 februari bekend. Labrang met het
belangrijke klooster en grote Tibetaanse
gemeenschappen en uitgestrekte Tibe
taanse nomaden gebied maakt deel uit
van Gansu.
Qinghai is vrijwel geheel Tibetaans,
terwijl de andere grote Tibetaanse ge
bieden onder de provincies Sichuan en
Yunnan vallen. Een Tibetaan sprak op
basis van anonimiteit met de Associa
ted Press. Hij deelde mee dat de regio
gesloten zou zijn tot eind maart. Dit is
uitzonderlijk, omdat een groot aantal
van de Tibetaanse gebieden buiten de
Tibetaanse Autonome Regio doorgaans
toegankelijk zijn voor buitenlandse
toeristen.

Nieuwe protesten en arrestaties
Voorafgaand naar de 10 maart herdenking kwamen er berichten binnen over protesten en arrestaties in
Tibet. Op zondag 16 februari werd
de monnik Lobsang Lundup van
het Nekhorklooster in Lithang in
Oost-Tibet opgepakt na een moedig
soloprotest. De dag erna werden
vijftien Tibetanen gearresteerd die,
als reactie op het eerste protest,
zelf ook de straat op waren gegaan.
Lobsang Lundup begon zijn protest
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rond het middaguur op het marktplein in Lithang. Na iets meer dan
een kwartier werd hij hardhandig
opgepakt door politie en veiligheidsagenten. Volgens het Tibetan Center
for Democracy en Human Rights in
Dharamsala in India riep de 38-jarige
monnik op tot onafhankelijkheid
voor Tibet en tot de terugkeer van
de Dalai Lama naar Tibet. Verder riep
hij mensen op om dit jaar niet het
Tibetaanse Nieuwjaar te vieren. n

Monniken opstand tijdens protest, 2008

Beijing, 16 februari 2009 (AFP) – De
Chinese media verhoogden hun retoriek tegen de Dalai Lama, door aan
te geven dat het communistische land
in een “strijd op leven en dood verkeerde met de Tibetaanse separatistische groepering, aangevoerd door de
spiritueel leider.
“Onze strijd tegen de ‘Dalai-kliek’ en de
westerse vijandige machten die hem steu
nen is niet een vraag van ethnische nationa
liteit, religie of zogenaamd een mensenrech
tenkwestie” zei de redactie.
“Het is een klassestrijd op leven en dood en
een politieke strijd tussen de separatisten en
de antiseparatisten die verbonden is met de
politieke basis van de communistische partij,
de eenheid van het moederland en het be
houd van de sociale stabiliteit.”
China houdt de Dalai Lama verantwoorde
lijk voor de opstand in Tibet en hebben de
regering en de mensen van Tibet gevraagd
om zich te verenigen met de partij. Zo willen
ze het gevecht tegen de Dalai Lama en zijn
separatistische volgelingen die actie voeren
voor een onafhankelijk Tibet gezamenlijk
aangaan. n

Lange gevangenisstraffen in Tibet
Het aantal gevangenen in Tibet stijgt gestaag. Een schokkend voorbeeld is de Tibe
taan Wangdu, die werkte voor een hiv-/aidsproject van de internationale medische
hulporganisatie van het Australische Burnet-instituut. Wangdu werd in december
2008 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Volgens een artikel in de Chinese
media werd Wangdu door de Lhasa City Intermediaire Rechtbank aangeklaagd we
gens spionage. Hij werd verdacht van het naar buiten brengen van informatie over de
situatie in Tibet. Drie andere Tibetanen
werden veroordeeld tot gevangenis
straffen variërend van 10 tot 15 jaar
voor het sturen van informatie naar
de ‘Dalai-kliek’. Duizenden Tibetanen
werden in het voorjaar van 2008 in
Tibet opgepakt tijdens de vreedzame
demonstraties die zich over het ge
hele Tibetaanse plateau uitbreidden.
Vele honderden Tibetanen zitten nog
Wangdu in actie voor HIV organisatie
steeds vast, velen worden vermist.

Provocatie door China
Terwijl de onderdrukking in Tibet
voortduurt, hebben de Chinese autoriteiten 28 maart tot feestdag uitgeroepen. De staatsmedia maakten
bekend dat de ‘dag van de bevrijding
van de slaven’ een vrije dag zal zijn
om de ‘emancipatie van miljoenen
slaven en onderdanen’ te vieren. Tibetanen in ballingschap reageerden
geschokt en verontwaardigd. Maart
is voor de Tibetanen een politiek
gevoelige periode, vanwege de volksopstand in Lhasa van 10 maart 1959
en de daaropvolgende vlucht van de
Dalai Lama naar India. In een persbericht liet Tsering Jampa, directeur van
ICT Europe weten: ‘Het is een provo-

cerende manier om de geschiedschrijving van Tibet te verdraaien. Gezien
de spanningen tussen Chinezen en
Tibetanen momenteel is het een onverantwoord besluit en beledigend
voor het Tibetaanse volk.’
China ontkent niet alleen de geschiedenis en unieke identiteit van Tibet,
maar ook de urgente problemen die
Tibetanen in het dagelijkse leven ondervinden. Onderdrukking, inperking
van de vrijheid van meningsuiting en
onderdrukking van het boeddhisme
zijn aan de orde van de dag. Tegelijkertijd wordt de Tibetaanse bevolking
achtergesteld in het onderwijs, de gezondheidszorg en in de economie. n

Geen nieuwjaarsfeest voor Tibetanen
Tibetanen stonden in Tibet bij aanvang van het Chinese Nieuw
jaar op 26 januari stil bij de onverminderde onderdrukking
in Tibet. De situatie is sinds de Olympische Spelen afgelopen
augustus alleen maar verslechterd met meer arrestaties en ver
oordelingen, terwijl de media-aandacht is weggeëbd. Tibetanen
in Noordoost-Tibet, waar het lokale Nieuwjaar samenvalt met het
Chinese Nieuwjaar, uitten hun rouw door stil te staan bij de do
den die vielen tijdens de protesten het afgelopen voorjaar en de
vele gevangenen die nog steeds vastzitten. Op veel plaatsen in
Tibet weigerden Tibetanen om het Chinese Nieuwjaar te vieren,

ondanks sterk aandringen van de Chinese autoriteiten. De vei
ligheidsmaatregelen waren aangescherpt en er waren berichten
dat de overheid er veel aan deed om Tibetanen ertoe te bewegen
om Chinese Nieuwjaar te vieren. Zo werd er geld gegeven voor
de aankoop van vuurwerk en werd er gecontroleerd of het vuur
werk was afgestoken. Tibetanen in Tibet en over de hele wereld
hebben het Tibetaanse Nieuwjaar, dat dit jaar op 25 februari viel,
uit protest niet gevierd. Uit solidariteit werd er wel gebeden en
stonden de Tibetanen stil bij de velen die nog vast zitten en zij
die stierven.
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Gewetensgevangenen:
symbolen van hoop
Een speerpunt van ICT is het werk voor Tibetaanse politieke gevangenen.
Velen zitten jarenlang opgesloten en worden gemarteld na vreedzaam protest tegen de Chinese onderdrukking. ICT zet zich in voor hun vrijlating door
middel van publieke campagnes en via een lobby bij de Nederlandse en
Europese regeringen, de EU en de VN. Na hun vrijlating houdt ICT zich bezig
met nazorg. Door jarenlange martelingen en vernedering komen ex-politieke
gevangenen meestal getraumatiseerd en met medische klachten uit de
gevangenis. Voor deze gevangenen is het moeilijk het gewone leven weer
op te pakken. Velen hebben hun scholing of religieus onderwijs niet kunnen
afmaken. Zij vinden moeilijk werk en monniken en nonnen kunnen meestal
niet terug naar hun kloosters. Sinds de massale protesten in maart 2008
zitten er op dit moment nog honderden Tibetanen gevangen.
De getuigenissen van ex-politieke gevangenen geven cruciale informatie over
de situatie binnen de gevangenis. Daarom organiseert ICT ontmoetingen met
media, regeringen, de VN en het algemene publiek.
37 jaar gevangen
‘Nu ik eindelijk begin te genieten van
een leven in vrijheid ben ik uiterst
bezorgd over het lot van mijn medegevangen, die doorgaan met lijden en
wegkwijnen in donkere gevangenissen. Ik verzoek iedereen dringend om
zich samen met ICT in te zetten voor
alle politieke gevangenen die op dit
moment nog vastzitten.’
Takna Jigme Sangmo (Zwitserland)

Gyaltsen Drolkar

Takna Jigme Sangmo
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12 jaar gevangen
‘Tijdens mijn gevangenschap hielp de
visualisatie van de Dalai Lama mij om
mededogen te ontwikkelen en mijn
persoonlijk lijden te dragen. Het werk
van Tibet-organisaties, waaronder ICT,
zorgde ervoor dat ik vrijkwam. Het
is heel belangrijk dat deze organisaties het lot van politieke gevangenen
onder de aandacht brengen. Toen ik
gevangen zat, was ik me daar niet
bewust van, maar ik merkte dat de
situatie plotseling veranderde. Nu realiseer ik me dat die veranderingen
waarschijnlijk komen door druk die
Tibet-organisaties uitoefenen.’
Gyaltsen Drolkar (België)

Getuige van een
keerpunt in Tibets
geschiedenis
Sonam Choedron
Ngawang Sangdrol
15 jaar gevangen
‘Ik weet dat ICT opkomt voor Tibetaanse politieke gevangenen. Dit heeft
sterk geholpen om het profiel van gevangenen zoals ik te verhogen. Zonder
hulp van de internationale gemeenschap zouden velen nog steeds niet
vrij zijn. Vandaag kan ik getuigen dat
internationale bezorgdheid en actie
voor Tibetaanse politieke gevangenen
echt effect hebben.’
Phuntsog Nyidron (Zwitserland)
11 jaar gevangen
‘Op mijn dertiende protesteerde ik
voor het eerst en werd ik gevangen
gezet. Mijn acties reflecteren de heersende gevoelens onder het Tibetaanse
volk over de houding van de Chinese
autoriteiten ten opzichte van de Dalai
Lama en ons volk. Tibet-organisaties
wisten dat ik gemarteld werd en een
21-jarige gevangenisstraf moest uitzitten. Door hun inzet kwam ik vervroegd vrij.’
Ngawang Sangdrol (Verenigde Staten)

Phuntsog Nyidron

Sonam Choedron werd geboren in een vrij land, en maakte vervolgens de
Chinese inval en de volksopstand in Lhasa mee. Als reactie op de onderdrukking ging ze samen met haar dochters bij het verzet – en betaalde daarvoor
in gevangenschap een zware tol.
‘Mijn vader kwam uit Kham, OostTibet. Ik ben geboren in Lhasa, waar
vader voor de Tibetaanse regering
werkte. Zes jaar was ik toen de Chinezen in 1949 mijn land binnenvielen.
De Khampa’s bestookten de Chinezen fel als guerrillastrijders. Mijn oom
stierf in die strijd.
Als reactie op de onderdrukking moest
de toen zestienjarige Dalai Lama vervroegd de politieke verantwoordelijkheid op zich nemen. Zelf keek ik als
kind nieuwsgierig toe hoe duizenden
Chinese soldaten in Lhasa arriveerden. Ze beweerden dat ze voorspoed
brachten en ons kwamen verlossen
uit slavernij. Al snel bleek hun ware
aard. De Chinezen bestookten kloosters en dorpen met zwaar geschut.
Monniken, leken en rebellen werden
gemarteld en geëxecuteerd. Voorjaar
1959 was het leed zo hoog dat de
bevolking massaal in opstand kwam.
De Dalai Lama was op dat moment
in Norbulingka, zijn zomerpaleis. De
bevolking was ongerust dat de Chinezen hem zouden ontvoeren. Ik was
zestien en ging op 10 maart naar het
plein voor Norbulingka. De spanning
hing in de lucht. Duizenden stonden
op elkaar gepakt en ook in de rest
van Lhasa heerste angst en chaos. Op
20 maart kwam het Chinese leger in
actie, de Dalai Lama was toen al gevlucht. Duizenden Tibetanen werden
gedood. Ik hoorde ontploffingen en

gegil. Mensen renden rond, er was
rook en vuur. In de straten lagen dode
Tibetanen. Sommigen doodgeschoten,
terwijl hun handen op de rug waren
gebonden.
Het leven veranderde, vader werd gevangengezet en mijn familie moest ons
huis verlaten. De Chinezen roofden
alles, zelfs theekoppen, we moesten
tussen afval zoeken naar vervanging.
We verhuisden naar het platteland en
woonden in een koeienstal. Moeder
moest vernedering en mishandeling
ondergaan tijdens openbare kritiekbijeenkomsten.
In 1966 begon de Culturele Revolutie
en werden Tibets heiligdommen kort
en klein geslagen. Het boeddhisme
werd verbannen. Foto’s van de Dalai
Lama waren verboden, thuis mocht
zelfs geen boterlamp branden. De
Chinese controle was totaal, maar in
mijn hart bleef ik opstandig en kon ik
bidden. De invoering van communes
was rampzalig. Lange dagen werd
iedereen gedwongen op het land te
werken. Er was nooit genoeg eten.
Door slecht landbouwbeleid stierven duizenden Tibetanen de hongerdood.
Na de dood van Mao en het einde van
de Culturele revolutie werden er begin jaren tachtig stapjes gezet richting
liberalisatie. Ik kon zelfs kleinschalig
handel drijven. Ik was getrouwd en
woonde met mijn man en zes kinderen in Lhasa. Politiek interesseerde

me en ik sloot me aan bij een illegale
groep die pamfletten uitbracht. We
distribueerden zelfs opruiende literatuur binnen het leger. In broek en trui
liep ik het terrein op en liet onopvallend ons materiaal achter. Met mijn
oudste dochters plakte ik posters in
de stad. Eind jaren tachtig vonden
er grootschalige demonstraties plaats,
waarbij velen werden opgepakt en
gemarteld. Bijna mijn hele gezin protesteerde mee. Op een nacht in april
1989 werd er op onze deur geklopt.
Geblinddoekt werd ik afgevoerd. Twee
dochters werden eveneens gearresteerd. Ik ben nooit gemarteld, ik was
trots en sterk, en kende mijn rechten.
De bewakers waren soms zelfs bang
voor mij. Ik zag wel jonge nonnen die
gemarteld waren. Terwijl ik gevangen
zat, stierven mijn echtgenoot, mijn
oudste zoon en jongste dochter. Ik
mocht hen niet zien.
Na mijn vrijlating besefte ik dat leven in Tibet geen zin meer had. Ik
vluchtte naar India. Een deel van
mijn familie leeft in ballingschap, een
ander deel moest ik achterlaten. Nog
altijd worden Tibetanen gevangen genomen en gemarteld, alleen omdat ze
zich uitspreken voor hun land en de
Dalai Lama. Ik ben nog steeds politiek
actief, nu om de wereld te vertellen
wat China mijn land aandoet.’ n
(Het volledige levensverhaal van
Sonam Choedron en zeven andere
ex-politieke gevangenen staat beschreven in Het Windpaardhuis, zie
www.savetibet.nl)
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Tijdlijn 1999-2009

ICT Europe en Tibet

n

In 1988 werd in de VS International Campaign for Tibet (ICT) opgericht. ICT zet zich in om de inspanningen van de Dalai
Lama voor een vreedzame oplossing voor zijn volk te helpen verwezenlijken.
Ruim tien jaar na de oprichting van ICT volgde de stap om ook vanuit Europa aandacht te vragen voor de Tibetaanse kwestie. In 2009 viert ICT het tienjarig bestaan van haar kantoor in Amsterdam. Ons werk in deze tien jaar was zonder uitzondering slechts mogelijk door de toegewijde steun van al onze donateurs.

1999
n

n

de Inter Group for Tibet van het Europees
Parlement om het bezoek te organiseren.

ICT opent in Amsterdam haar eerste Eu
ropese kantoor, tijdens een bezoek van de
Dalai Lama aan Nederland.
ICT dient als eerste organisatie namens
getroffen Tibetanen in Oost-Tibet een
formeel verzoek in bij de Wereldbank
om herziening van een Chinees plan om
58.000 niet-Tibetaanse boeren naar ne
derzettingen op het Tibetaanse plateau te
verhuizen.

n

n

n

2000

Nicole Fontaine, voorzitter EP
en Dalai Lama
n

n

n

Manifestatie voor de vrijlating van
de Panchen Lama
n

n

De Wereldbank trekt zich na lobby van ICT
en andere Tibet-organisaties terug uit de
Chinese plannen voor nieuwe nederzet
tingen in Tibet.
ICT lanceert in Europa een campagne voor
de vrijlating van de Panchen Lama en voor
godsdienstvrijheid in Tibet.

n

n

n

De Dalai Lama spreekt plenair het Euro
pees Parlement toe. ICT werkt samen met
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De Algemene Vergadering van de VN
stemt in met de deelname van ICT aan de
VN Wereldconferentie tegen Racisme in
Zuid-Afrika, ondanks tegenwerking door
China.
Ngawang Choephel komt vrij na interna
tionale druk van onder andere ICT, evenals
de 76-jarige politieke gevangene Takna
Jigme Sangpo. Sangpo zat 37 jaar gevan
gen en wordt vervroegd vrijgelaten.

Europese Tibetmanifestatie,
Brussel 2003

n

n

n

ICT lanceert een campagne tegen de
doodstraf van de Tibetaanse religieuze lei
der Tenzin Deleg Rinpoche. Op uitnodiging
van ICT bezoekt de ex-politieke gevangene
Ngawang Sangdrol Nederland.
ICT organiseert haar eerste Europese Ti
betan Youth Leadership Program, waarin
jonge Tibetanen leiderschapsvaardigheden
kunnen ontwikkelen.
ICT opent een kantoor in Berlijn om de
lobby in Duitsland te versterken.

Piet de Klerk, mensenrechtenambassa
deur, Yoshi Togden en Tsering Jampa

2005
n

Dalai Lama opent ICT Panchen Lama
tentoonstelling, graz 2002
n

ICT dringt er bij de EU op aan de dialoog
tussen China en Tibet te steunen. Voor het
eerst sinds 9 jaar vinden er weer gesprek
ken plaats tussen Tibet en China.

n

n

n

ICT krijgt de Geuzenpenning 2005 toe
gekend van de Stichting Geuzenverzet
1940-1945. ICT krijgt deze prijs voor haar
consistente geweldloze inzet voor de men
senrechten van het Tibetaanse volk.

n

n

ICT organiseert samen met de Tibet Inter
Group van het Europees Parlement in
Straatsburg Tibet-activiteiten ter gelegen
heid van de zeventigste verjaardag van de
Dalai Lama.
Tijdens de EU-China-top, waarbij Neder
land als voorzitter van de EU als gastheer
optreedt, organiseert ICT met de Tibet
Support Groep een Europese Tibet-mani
festatie in Den Haag.

Wall of Hope voor Tenzing Deleg
Rinpoche

2003

ICT publiceert Crossing the Line: China’s
Railway to Lhasa, Tibet. Dit rapport toont
de rampzalige gevolgen van de spoorlijn
voor de Tibetanen en het milieu in Tibet.
ICT is medeorganisator van een Europese
Tibet-manifestatie. In Brussel wordt een
drie kilometer lange menselijke keten ge
vormd rond de EU-instituties.

n

2006

n

n

n

de Panchen Lama. Het Comité publiceert
een kritisch rapport over de Chinese
behandeling van de Panchen Lama-zaak.
ICT is medeorganisator van de vierde
Wereld Parlementaire Conferentie over
Tibet (Edinborough).
ICT publiceert het rappor Imcompara
ble Warriors (over geweldloos verzet van
het Tibetaanse volk tegen de Chinese
bezetting).
De Dalai Lama reikt ICT’s Light of Truth
Award in Berlijn uit aan onder andere
Václav Havel.
ICT is medeorganisator van de eerste Euro
pese boeddhistische conferentie in Europa
(Zürich). De Dalai Lama is hoofdspreker.

Dalai Lama reikt Light of Truth award
uit aan Václav Havel

2004

2002

n

2001

ICT brengt als eerste de grootschalige
vernietiging door China van het boeddhis
tische centrum Larung Gar naar buiten.
Duizenden nonnen en monniken, waar
onder veel Chinezen, worden verdreven.
De gemeente Zoetermeer trekt haar plan
nen voor een Chinees themapark in na
een campagne van ICT en de Tibet Support
Groep.
ICT lanceert de documentaire Tibet’s Sto
len Child over de verdwijning van de
Panchen Lama en distribueert duizenden
Panchen Lama kits.
ICT lanceert een campagne voor de vrijla
ting van de politieke gevangene Ngawang
Choephel.

De non Ngawang Sangdrol wordt na 11
jaar gevangenenschap vervroegd vrijge
laten. Twee ex-politieke gevangenen, de
nonnen Choeying Kunsang en Passang
Lhamo, bezoeken op uitnodiging van ICT
Nederland en Europa.
ICT publiceert het eerste rapport, Dange
rous Crossing, Conditions Impacting the
Flight of Tibetan Refugees, over Tibetaanse
vluchtelingen. ICT begint met de publica
tie van de Chineestalige Liaowang Xizang
(Tibet Observer).
De Dalai Lama reikt in Graz de ICT Light
of Truth Award uit aan Heinrich Harrer.
Duizenden bezoeken in Graz de ICT-ten
toonstelling over de Panchen Lama.

n

Verdonk over de situatie van Tibetaanse
asielzoekers in Nederland.
ICT presenteert het rapport When the
Sky Fell to Earth en de documentaire
Devotion and Defiance over de religieuze
onderdrukking in Tibet aan Louise Arbour,
VN Hoge Commissaris voor de Mensen
rechten. Tijdens de VN Mensenrechten
Commissie in Genève is ICT medeorgani
sator van een rondetafelconferentie over
mensenrechten in Tibet.
De non Phuntsog Nyidron wordt, onder
andere na ICT-campagnes, na 15 jaar
vrijgelaten. Ex-politieke gevangene Yeshi
Togden wordt ontvangen door mensen
rechtenambassadeur Piet de Klerk. De
74-jarige ex-politieke gevangene Reting
Tenpa Tsering bezoekt Nederland, hij zat
meer dan 20 jaar gevangen.

n

n

Meer dan 5.000 ICT-donateurs tekenen
een petitie waarin de Nederlandse rege
ring wordt opgeroepen om haar invloed
aan te wenden om een dialoog tussen
de Dalai Lama en de Chinese regering op
gang te brengen.
Duizenden steunbetuigingen van ICT-do
nateurs voor Tenzin Deleg Rinpoche wor
den bevestigd op een ‘Muur van Hoop’ bij
de VN in Genève. China zet zijn doodstraf
om in levenslang.
ICT overhandigt een petitie aan minister

Lodi Gyari en Richard Gere leggen
een krans bij het geuzenmonument

n

ICT dient bij het VN Comité voor de Rech
ten van het Kind een rapport in over de
rechten van kinderen in Tibet en over

Dalai Lama met Desmond Tutu en Fanny
Rodwell tijdens Light of Truth award
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n

n

n

n

n

ICT leidt een delegatie van het Europees
Parlement naar Dharamsala, waar de de
legatie onder andere een audiëntie krijgt
bij de Dalai Lama.
De Dalai Lama reikt ICT’s Light of Truth
Award uit aan Aartsbisschop Desmond
Tutu en aan de Hergé Foundation (de uit
gever van Kuifje in Tibet).
In september beschieten Chinese grens
troepen Tibetaanse vluchtelingen op de
Nangpa-pas bij de Nepalese grens. Daarbij
wordt de 17-jarige non Kelsang Namtso
gedood. ICT brengt dit wereldwijd onder
de aandacht, wat leidt tot een resolutie
van het Europees Parlement.
ICT opent een kantoor in Brussel om de
EU-steun voor Tibet te versterken.
ICT werkt met het Wereldmuseum in Rot
terdam samen tijdens de succesvolle ten
toonstelling ‘Tibet en de 14 Dalai Lama’s’.

n

n

n

n

Op 10 december, Internationale Mensen
rechtendag, lanceert ICT de Free Lithang
Four Campagne. Hiermee wordt aange
drongen op de vrijlating van politieke ge
vangenen, waar onder Runggye Adak, die
opriep tot terugkeer van de Dalai Lama.
Ex-politiek gevangene Gyaltsen Drolkar
bezoekt Nederland op uitnodiging van ICT,
zij zat 12 jaar gevangen.
ICT is medeorganisator van een Europese
Parlementaire Conferentie over milieupro
blemen in Tibet en de mensenrechtensitu
atie in Tibet in aanloop naar de Olympi
sche Spelen.
Meer dan 9.000 ICT-donateurs onder
tekenen een petitie gericht aan premier
Socrates van Portugal tijdens het EUvoorzitterschap van Portugal om de Dalai
Lama te ontmoeten.
Bondskanselier Angela Merkel ontvangt
de Dalai Lama.

n

Tibet team tijdens Singel marathon,
Race for Tibet, Beijing Olympics, 2008

n

2007
n

n

Angela Merkel ontvangt Dalai Lama
in Berlijn

President George Bush en Dalai
Lama tijdens uitreiking Gold Medal

n

n

n

n

De Dalai Lama neemt de Gold Medal van
het Amerikaanse Congres in ontvangst.
Meer dan 65.000 mensen bezoeken de
ICT-website om het evenement online te
volgen.
ICT lobbyt bij het Europees Parlement met
succes voor een resolutie over de voortzet
ting van de dialoog tussen China en de
Dalai Lama.
ICT publiceert de rapporten Interpreting Ti
bet: A Political Guide to Traveling in Tibet;
The Communist Party as Living Buddha:
The Crisis Facing Tibetan Religion Under
Chinese Control; en Tracking the Tibet
Railway.
In de aanloop naar de Olympische Spelen
in Beijing in 2008 start ICT de campagne
Race for Tibet. Als onderdeel hiervan be
zoekt Kelsang Dorjee, de coach van het Ti
betaanse voetbalelftal, Nederland. De film
The Forbidden Team over dit voetbalelftal
wordt getoond.

n

2008
n

n

ICT genereert in maart veel media-aan
dacht en lobbyt bij de Nederlandse rege
ring en de EU om het hardhandige Chinese
politieoptreden tijdens de massale protes
ten in Tibet te veroordelen.
ICT publiceert Tracking the Steel Dragon:
How China’s Economic Policies and the
Railway Are Transforming Tibet, en Tibet
at a Turning Point (een rapport over de
demonstraties in maart 2008 in Tibet).

n

ICT zet de succesvolle Race for Tibetcampagne voort. Onderdeel hiervan is het
bezoek van het Tibetaanse nationale voet
balelftal aan Nederland. ICT brengt samen
met andere Tibet-organisaties in Londen en
Parijs duizenden mensen samen om te pro
testeren tegen de Olympische fakkeltocht.
ICT dient een rapport in en legt een verkla
ring af bij het VN Comité tegen Marteling.
Het Comité geeft een kritische verklaring af
over de Chinese martelpraktijken in Tibet.
ICT is medeorganisator van het Ticket for
Tibet-festival. Naar schatting bezoeken
10.000 mensen het evenement.
Meer dan 29.000 ICT-donateurs onderte
kenen een petitie gericht aan Hu Jintao,
waarin hij gevraagd wordt onderhandelin
gen te beginnen met de Dalai Lama.
De Franse president Sarkozy, de Engelse
premier Brown en de Belgische premier
Leterme ontvangen de Dalai Lama.

2009

n

n

n

n

Actie Race for Tibet bij ambassade,
maart 2008

De Tweede Kamer neemt een motie aan
waarin de regering wordt verzocht de
Dalai Lama uit te nodigen in Nederland.
ICT neemt deel aan een bijeenkomst van
Buitenlandse Zaken over China, de Olym
pische Spelen en mensenrechten.

ICT presenteert tijdens een debat van de
VN Mensenrechtenraad over de mensen
rechtensituatie in China een rapport over
de mensenrechtenschendingen in Tibet.
ICT publiceert het rapport Tibet at a Tur
ning Point II, over de nasleep van de
protesten in Tibet in 2008 en de huidige
Chinese campagnes tegen Tibetanen.
ICT lanceert haar nieuwe Nederlandse
website.
ICT organiseert samen met de Tibet Sup
port Groep en de Tibetaanse Gemeen
schap de vijftigste herdenking van de
volksopstand in Lhasa en de Chinese
onderdrukking in Tibet.

Kom in actie: campagne 2009
Urgente oproep aan ministerpresident Balkenende
Geachte heer Balkenende,
Het aanstaande bezoek van de Dalai Lama aan Nederland in
juni biedt u als premier de unieke gelegenheid om namens ons
land uw steun uit te spreken voor de inspanningen van de Dalai
Lama voor een geweldloze oplossing voor zijn volk via een
dialoog met de Chinese regering.
De Franse president Sarkozy, de Duitse bondskanselier Merkel,
de Britse premier Brown en de Belgische premier Leterme heb
ben de veertiende Dalai Lama reeds ontvangen. Ik verzoek u
met klem om hun voorbeeld te volgen en de Dalai Lama even
eens uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.
Onderteken de bijgesloten petitiekaart aan minister-president
Balkenende in deze speciale uitgave van onze nieuwsbrief of
ga naar www.savetibet.nl/campagnes om de petities online te
ondertekenen.

Hartelijke dank voor uw steun!

Missing Voices
Op 10 maart start ICT de
internationale campagne
Missing Voices.
Deze campagne vraagt
aandacht voor het lot van
honderden politieke gevangenen en vermisten in Tibet. Sinds de protesten in
het voorjaar van 2008 zijn
vele honderden Tibetanen
gevangen genomen. Vele
tientallen zijn de afgelopen
maanden veroordeeld tot
lange gevangenisstraffen
en honderden worden nog
steeds vermist.
Op www.missingvoices.net
kunt u deze opgesloten Tibetanen een stem geven.
China sluit Tibetanen op,
snoert ze de mond en martelt ze. Vaak gaat het om
jonge mannen en vrouwen.
China doet er bovendien
alles aan om de acute problemen in Tibet voor de

buitenwereld te verdoezelen. In de internationale
gemeenschap intimideert
China landen die aandacht
voor Tibet vragen en de
Dalai Lama officieel ontvangen. Ook weigert het Chinese leiderschap pertinent
om informatie te verschaffen over politieke gevangenen en om mee te werken
aan toegang voor een onafhankelijk onderzoek naar
de situatie in Tibet.
Op www.missingvoices.net
kunt u een symbolische
boodschap uploaden voor
een vermiste gevangene
in Tibet. Ook kunt u er
een voorbeeldbrief downloaden die aan onze regering gestuurd kan worden.
Daarin vragen we om er bij
China op aan te dringen de
politieke gevangenen vrij te
laten. n

Urgente oproep aan VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon:
Geachte heer Ban Ki-moon,
Ik ben uitermate bezorgd over de ern
stige mensenrechtenschendingen en de
voortdurende onderdrukking in Tibet
sinds het hardhandige optreden van
China tijdens de vreedzame Tibetaanse
protesten in het voorjaar van 2008.
Terwijl de wereld de zestigste verjaar
dag van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens viert, verzoek
ik u dringend om de aanhoudende
crisis in Tibet te onderzoeken en onmiddellijk actie te ondernemen om het
volgende te bereiken:

•D
 e onvoorwaardelijke vrijlating van alle
Tibetanen die zijn gearresteerd voor het
vreedzaam uiten van hun politieke en
godsdienstige meningen.
•D
 e benoeming van een speciale VNgezant voor Tibet die de mensenrech
tensituatie in Tibet kan onderzoeken.
• E en ontmoeting met de Dalai Lama om
te bespreken hoe de VN kan faciliteren
bij het vinden van een vreedzame op
lossing voor de Tibetaanse kwestie.

Ga naar www.savetibet.nl om de petities te ondertekenen!
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Berichten van onze donateurs:
Ramon Smit (45), Almere
“Ik ben drie jaar ICT-donateur en steun
ICT omdat dit een manier is om bij te
dragen aan de bescherming van het Tibe
taanse volk en de Tibetaanse cultuur, die
door de expansiedrift van China schaam
teloos worden uitgewist en onderdrukt.
Een manier om deze expansiedrift te
voorkomen is door voortdurend aandacht
te vragen voor de Tibetaanse kwestie en
door de wereld te tonen welke wandaden
er worden begaan. Ik vind dat de werk
zaamheden van ICT een positief effect
hebben op de Tibetaanse zaak.

Het is bedroevend te zien hoe China als
een van de machtigste landen op aarde,
met een rijke culturele en religieuze ge
schiedenis, alleen met geweld en on
derdrukking lijkt te kunnen reageren op
een van de meest vredelievende landen.
Ik hoop dat de Chinese leiders de moed
vinden om Tibet niet langer als bedreiging
te zien, maar als een mogelijkheid om
terug te keren naar de waarden die China
vroeger sierden. Ik hoop dat zij de kracht
vinden om Z.H. de Dalai Lama niet langer
als vijand te gaan beschouwen, maar juist
als voorbeeld van geweldloosheid en bron

van inspiratie. Ik kijk met verwachting uit
naar een goede afloop en roep iedereen
op het werk van ICT te steunen!”

Ramon Smit

Els van Meurs, Noordwijk
“Ik ben al jaren lid van ICT. Mijn hele leven ben ik gefascineerd door alles wat met Tibet
te maken heeft en in 2006 heb ik mijn droomreis gemaakt naar Tibet. Dat was onver
getelijk mooi en indrukwekkend maar ik ben ook geschrokken van de enorme vernielin
gen uit de periode van de Chinese Culturele Revolutie. Ik kom op voor het Tibetaanse volk
omdat het onrechtvaardig onderdrukt wordt en omdat de mensenrechten in Tibet ernstig
worden geschonden. Opkomen voor de zwaksten is een teken van beschaving en ik vind
dat ieder vrij mens die plicht heeft. ICT verdient ieders steun volop. Ik heb geprobeerd die
steun te geven door een serie schilderijen te maken over mijn herinneringen aan Tibet en
daarmee de band met het Tibetaanse volk levendig te houden.”
(www.elsvanmeurs.nl)

Els Meurs

Metta de Waard (61), Rotterdam
“ICT steun ik sinds de oprichting van ICT in Nederland, omdat ik het belangrijk vind dat
iedereen in deze wereld in vrijheid kan leven. Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk
bekendheid aan de Tibetaanse zaak wordt gegeven.
Ik hoop dat er ooit een tijd zal komen dat dieren en mensen in vrijheid kunnen leven.”

Machteld Kuyper (28), Amsterdam
“Ik steun ICT nu ongeveer zeven jaar. ICT zet zich in om de mensenrechtenschendingen in
Tibet op de politieke agenda te houden.
Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor blijft en dat de Tibetanen een stem krijgen.
Daarom steun ik ICT.”
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Sluit u online
aan bij ICT
en Steun
Tibet!

Metta de Waard

“Chinese brothers and sisters,
Op het moment dat u dit nummer van het
Tibet Journaal leest, heeft ICT Europe
een gloednieuwe website gelanceerd:
www.savetibet.nl. De oude website
is verbeterd met een eenvoudig navigatie- en zoeksysteem en met diepgaande artikelen over Tibet. Ook
vindt u op de vernieuwde site ICTrapporten, achtergrondinformatie
en Nederlandse en Engelstalige onderwerpen die voorheen niet online
beschikbaar waren. De functioneel
ingerichte site omvat ook foto’s en
video’s, een interactief actiecentrum
en een webwinkel. Daarnaast is er een
kalender met belangrijke data en aanstaande evenementen - een cruciale
informatiebron voor iedereen die op
de hoogte wil blijven van aan Tibet gerelateerde evenementen in Nederland
en de rest van de wereld.
Om er zeker van te zijn dat u het
recentste nieuws en de beste beschouwingen uit de Tibet-beweging
ontvangt, zal ICT een maandelijks
overzicht van de laatste hoogtepunten
en updates naar haar donateurs zenden. Wilt u zich hiervoor opgeven? Ga
dan naar www.savetibet.nl en schrijf
u in. n

With deep concern I appeal to you
to help dispel the misunderstandings
between our two communities.
Moreover, I appeal to you
to help us find a peaceful,
lasting solution to the problem
of Tibet through dialogue
in the spirit of understanding and accommodation”.

With my prayers,
The Dalai Lama
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