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Tijdens zijn drukbezochte persconfe-
rentie op Schiphol vertelde de Dalai 
Lama het doel van zijn bezoek:  het 
bevorderen van mededogen in de  
samenleving en toleratie tussen ver-
schillende religies en culturen. In de 
middag was de Dalai Lama de hoofd-
gast van het televisieprogramma NOVA 
College Tour. Hierin ging hij in ge-
sprek met Nederlandse, Tibetaanse en 
Chinese studenten en beantwoordde 
onder meer vragen over de situatie in 
Tibet en het belang van dialoog met het 
Chinese volk. 

De tweede dag van het bezoek stond in 
het teken van boeddhistisch onderricht 
over geduld, en een openbare lezing 
getiteld ‘De kracht van compassie in 
turbulente tijden’. Beide bijeenkom-
sten in de Amsterdam RAI werden door 
meer dan tienduizend mensen bezocht. 
Tevens gaf de Dalai Lama een audiëntie 

aan Tibetanen uit Nederland en België. 
De dag werd afgesloten met een ont-
moeting met Chinezen uit Europa. De 
kernboodschap van deze bijeenkomst 
was de noodzaak van een dialoog tus-
sen het Chinese en Tibetaanse volk.

In Den Haag ontmoette de Dalai Lama 
de minister van Buitenlandse Zaken 
Maxime Verhagen. Ook ontmoette hij 
drie religieuze leiders: rabbijn Awraham 
Soetendorp, de secretaris van de pro-
testantse kerk en Arjan Plaisier en Berry 
van Oers namens de rooms-katholieke 
kerk. Daarna nam de Dalai Lama in de 
Tweede Kamer deel aan een bijzondere 
sessie van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken. Zij discussieerden 
over verschillende aspecten van de Ti-
betaanse zaak. Tevens vroeg de Dalai 
Lama om voortgaande steun van de 
Kamer voor Tibet. 

Bij het Den Haag Centrum voor Strate-
gische Studies nam de Dalai Lama deel 
aan een rondetafelconferentie met als 
titel ‘Water op het Tibetaanse Plateau: 
Ecologische en Strategische Implicaties  
voor de Regio’. De Dalai Lama was 
ook te gast op het Global Leadership 
Forum. Bij vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven benadrukte hij het belang 
van mededogen in het bedrijfsleven.

Het officiële gedeelte van het bezoek 
van de Dalai Lama werd afgesloten met 
de Nacht van Tibet. Hij opende deze 
culturele manifestatie waar muziek,  

Drie dagen lang genoot Nederland van de inspirerende aanwezigheid van de 
Dalai Lama. Voor het eerst in tien jaar bezocht hij ons land. De Dalai Lama 
noemde zijn bezoek hartverwarmend door de steun die hij en het Tibetaanse 
volk van de Nederlandse bevolking ontvangt. De Dalai Lama nam deel aan 
een gevarieerd programma waarbij hij in contact kwam met mensen uit alle 
lagen van de bevolking. cOLOfON
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Dalai Lama ontmoet Europese leiders 
Van 29 mei tot 7 juni bezocht de Dalai Lama een aantal Eu-
ropese landen: Denemarken, IJsland, Nederland en Frankrijk. 

In Nederland ontmoette de Dalai Lama tijdens zijn bezoek 
van 3 tot 6 juni ook politici. Hij werd ontvangen door Gerdi 
Verbeet, de voorzitter van de Tweede Kamer, met wie hij 
een gesprek had. De Dalai Lama was bovendien te gast bij 
een speciale zitting van de vaste commissie Buitenlandse 
Zaken, waarbij serieus werd ingegaan op alle aspecten 
rond Tibet. Van dialoog tussen de Chinese en Tibetaanse 
leiders tot de impact van klimaatverandering in Azië. 

Premier Balkenende wilde de Dalai Lama echter niet ont-
moeten en de minister van Buitenlandse Zaken Maxime 
Verhagen zag eveneens af van een formele ontvangst. Hij 
gaf er de voorkeur aan om de Dalai Lama samen met an-
dere religieuze leiders in een kerk te ontmoeten.

‘Het publieke gedeelte van het bezoek van de Dalai Lama 
was hartverwarmend, terwijl de politiek het gedeeltelijk 
liet afweten’, zegt Tsering Jampa, directeur van ICT. ‘Voor 
ICT was dit teleurstellend en het is onbegrijpelijk dat 
onze premier de principes en waarden waar Nederland 
voor staat, niet kon uitdragen. In de komende tijd is het 
belangrijk voor ICT om ervoor te zorgen dat de minister-
president zijn beloften nakomt en dat hij gebruikmaakt van 
zijn goede relatie met premier Wen Jinbao om de mensen-
rechten in China en Tibet daadwerkelijk te verbeteren.’

Tijdens zijn Europese bezoek had de Dalai Lama in Kopen-
hagen een ontmoeting met premier Lars Løkke Rasmus-
sen en met Per Stig Møller, de minister van Buitenlandse 
Zaken. Bij zijn eerste bezoek aan IJsland hield de Dalai 
Lama alleen een publieke lezing in Reykjavik. In Frankrijk 
ontmoette de Dalai Lama leden van het parlement.

De Dalai lama met De vaste commissie voor  
BuitenlanDse Zaken

tijDens De openBare leZingen  
in De rai
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ICT-Europa was actief dit jaar tijdens de 
VN-Mensenrechtenraad om de mensen-
rechten en religieuze vrijheid van het  
Tibetaanse volk te bevorderen. ICT-Europe 
nam deel aan de Universal Periodic Re-
view Process of China in februari en legde 
een verklaring af bij de Mensenrechten-
raad. ICT Europe organiseerde daarnaast 
briefings voor regeringsvertegenwoordi-
gers van permanente missies van de VN. 

Tijdens dit proces werkte ICT Europe 
nauw samen met het Office of Tibet 
en mensenrechtenorganisaties zoals 
Human Rights Watch, Human Rights 
Watch China, Amnesty International 
en UNPO, om nevenactiviteiten te or-
ganiseren en persconferenties te hou-
den over mensenrechten in Tibet en 
China. 

In maart en juni volgde ICT-Europe 
de 10e en 11de jaarlijkse sessie van de 
VN-Mensenrechtenraad. Tijdens deze 
sessies gaf ICT vijf verklaringen en 

organiseerden een nevenactiviteit over 
marteling in China, waarbij een voor-
malig Tibetaanse politiek gevangene, 
mevrouw Gyaltsen Dokar, was uitgeno-
digd om te spreken.
Verder ontmoette ICT de president 
van de Mensenrechtenraad en was ICT 
mede-ondertekenaar van een gezamen-
lijke NGO-oproepbrief. 

In april woonde ICT de VN Durban 
Review-conferentie bij in Geneva. 
Als enige geaccrediteerde Tibetaanse  
organisatie was ICT in staat om een 
toelichting te geven op de aspecten van 
intolerantie en discriminatie in Tibet. 
Ook legde ICT een verklaring af over 
de discriminatie in Tibet en aanbevelin-
gen om dit probleem op te lossen. 

Ook de komende tijd zal ICT actief zijn 
bij de Verenigde Naties. ICT zal rea-
geren op het rapport over China van 
het Comité van Raciale Discriminatie 
(CERD) in augustus, en we zullen het 
lobbywerk versterken onder de niet-
westerse leden van de Mensenrech-
tenraad.

p o l i t i e k

VN-Mensenrechtenraad
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Verkrachting 
tijdens 
gevangenschap
De nu 38-jarige Tenzin woonde in een 
klooster in Dharamsala. Zij keerde in 
verband met ziekte van haar vader naar 
Tibet terug. De Chinese autoriteiten 
maakten haar het leven moeilijk, ze be-
schouwden de non als beïnvloed door 
separatistische ideeën. Daarom besloot 
zij te vluchten, maar dit mislukte. Ten-
zin werd ondervraagd, geslagen, naar 
een detentiecentrum gebracht en in 
een isolatiecel geplaatst. Daar werd ze 
door bewakers verkracht. Tenzin werd 
vervolgens naar een werkkamp overge-
bracht. Door marteling en slecht voed-
sel werd ze ernstig ziek. Daarom werd 
zij na een jaar vrijgelaten, uit angst dat 
ze in gevangenschap zou sterven. 

Na de voorjaarsprotesten in 2008 werd 
Tenzin extra in de gaten gehouden en 
vluchtte zij nogmaals naar India. Door 
de verkrachting kon zij niet langer non 
blijven. ‘Misschien is het mijn karma, 
maar ik ben nog steeds gelukkig dat ik 
weer hier in India bij Zijne Heiligheid 
de Dalai Lama kan zijn.’

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

Wilt u ICT begunstigen? Neem dan con-
tact op met Naomi Wielinga, coördinator 
fondsenwerving, via telefoonnummer 
020 - 330 82 65.
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Laat een notariële  
schenkingsakte opmaken

Chinese wetenschappers spreken  
 zich uit over Tibet

Milieuprotesten in Tibet

Een groep Chinese wetenschappers van het Open Constitution Initiative uit  
Peking publiceerde in mei 2009 een opmerkelijk rapport over de oorzaken van 
de voorjaarsprotesten in Tibet in 2008. De door ICT in het Engels vertaalde ana-
lyse is de eerste uit China die de overheidsversie betwist dat de Dalai Lama heeft 
aangezet tot protesten. De juristenorganisatie deed onafhankelijk onderzoek en 
sprak met veel Tibetanen en Chinezen. De onderzoekers noemen als belangrijke 
oorzaak van de protesten de systematische economische marginalisatie van 
Tibetanen door de toestroom van Chinezen naar Tibet. De Tibetanen hebben 
geen voordeel van de Chinese moderne ontwikkeling in Tibet. 

Een ander belangrijk punt in het rapport is de manier waarop de agressieve Chi-
nese propagandacampagne de polarisatie tussen Chinezen en Tibetanen heeft 
bevorderd. Doordat de omvang en aard van de Tibetaanse protesten werden 
uitvergroot is de fascinatie van Chinezen voor Tibetanen omgeslagen in angst 
en haat. Het rapport concludeert dat de Chinese regering de Tibetanen meer 
zeggenschap moet geven op basis van respect en bescherming van de rechten 
en belangen van het Tibetaanse volk, en dat de regering beleid moet invoeren 
dat voorziet in de behoeften van de Tibetanen. 

Zes Tibetaanse vrouwen raakten gewond doordat Chinese ordestrijdkrachten het 
vuur openden op een menigte die protesteerde tegen gedwongen herhuisves-
ting. Tienduizenden Tibetanen moeten hun woning verlaten voor de aanleg van 
een dam en waterkrachtcentrale in het Tawu-district in Kham. De demonstranten 
zeiden: ‘Dit is de plaats waar onze voorouders woonden en daarom willen we 
onze huizen niet verlaten.’ Elders in Kham vonden eveneens protesten plaats. 
In Ser Ngol Lo blokkeerden vijfhonderd Tibetanen een weg uit protest tegen 
de goudwinning door Zhongkai Co, een mijnbouw- en houthakkersbedrijf. De 
plaats van de geplande mijn is een heilige berg. De gewapende Chinese veilig-
heidstropen zijn aanwezig en telefoonverbindingen werden geblokkeerd.
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Verbranding hui-
den als protest
In 2006 stopten Tibetanen met het 
gebruikmaken van bedreigde diersoor-
ten – zoals tijgers en sneeuwluipaar-
den – ter versiering van kleding, nadat 
de Dalai Lama hun verzocht hier mee 
te stoppen. Afgelopen voorjaar toon-
den foto’s dat in de provincie Amdo 
tijdens de nieuwjaarsviering van 2009 
opnieuw huiden van dieren zijn ver-
brand, als protestactie. Daarnaast was 
het een signaal dat de Tibetanen het 
nieuwe jaar niet wilden vieren, want 
het is een zwart jaar omdat vijftig jaar 
geleden de Dalai Lama uit Tibet moest 
vluchten. Ook wilden ze hun solidari-
teit laten zien met de Tibetanen die in 
2008 om het leven kwamen tijdens het 
neerslaan van de voorjaarsprotesten. 



Beste Tibet-vrienden,

Inspirerend! Het bezoek van de Dalai Lama was een 
bijzondere gebeurtenis. Ik realiseerde me dit vooral 
toen ik in de RAI naast de Dalai Lama stond voor mijn 
dankwoord en het publiek over de ernstige situatie 
in Tibet vertelde. Ik keek de gigantische hal rond en 
realiseerde me dat tienduizend mensen hier zaten om 
naar de wijze en inspirerende woorden van de Dalai Lama 
te luisteren – en dat ze met hun aanwezigheid tevens een 
steunbetuiging afgaven aan het Tibetaanse volk en hun 
geweldloze strijd.

Dezelfde steun voelde ik een dag later toen de Dalai 
Lama ontvangen werd door Gerdi Verbeet, de voorzitter 
van de Tweede Kamer, en de overige Kamerleden. Tijdens 
een speciale sessie discussieerden vertegenwoordigers van 
alle politieke partijen over de Tibetaanse kwestie en de 
noodzaak van een dialoog tussen China en Tibet.

De Tweede Kamer gaf met deze officiële ontvangst een 
krachtig signaal af. Dat dit niet gewaardeerd werd door de 
Chinese regering bleek toen kort daarna de leden van de 
commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer, 
die in juli naar China wilden afreizen, te horen kregen dat 
zij niet welkom waren. ‘De Dalai Lama wordt als politiek 
figuur beschouwd die vijandig staat tegenover China. 
Nederland moet zich niet met interne aangelegenheden 
bemoeien’, lieten de autoriteiten weten.

Het is teleurstellend dat premier Balkenende voor afgaand 
aan het bezoek niet tegen zijn Chinese collega’s heeft 
gezegd dat zij zich niet met de Nederlandse binnenlandse 
aangelegenheden moeten bemoeien. Helaas heeft hij, 
in tegenstelling tot velen van zijn Europese collega’s, de 
Dalai Lama niet ontvangen. Hiermee lijkt Balkenende niet 
te willen erkennen dat de boodschap van mededogen, 
tolerantie en geweldloosheid van deze Nobelprijswinnaar 
voor de Vrede de enige constructieve oplossing is voor 
Tibet én China.

Onze minister-president lijkt de andere kant op te kijken 
als het gaat om de humanitaire tragedie die zich in Tibet 
afspeelt. Hopelijk zet hij alsnog zijn goede relatie met 
de Chinese premier Wen Jinbao in om de mensenrechten 
in China en Tibet daadwerkelijk te verbeteren. Dat ligt 
in het verlengde van wat het Nederlandse volk wil. Vele 
duizenden reageerden op onze oproep en zonden de 
petitie in waarin we de premier verzochten de Dalai Lama 
te ontvangen. Uit een enquête bleek dat maar liefst 80 
procent van de Nederlanders het standpunt van onze 
premier onbegrijpelijk vond.

Het bezoek van de Dalai Lama was, ondanks Balkenendes 
besluit om de Dalai Lama niet te ont moeten, een 
overweldigend succes. Ik was als Tibetaanse Nederlandse 
trots op de grootschalige aandacht in de media en de 
enorme publieke belang   stelling. Het gaf me hoop voor 
de toekomst van Tibet en ik realiseerde me dat mijn volk 
niet alleen staat. Daar wil ik ook de ICT-donateurs voor 
bedanken. Ik hoop dat u ons in deze moeilijke tijden wilt 
blijven helpen om de idealen van de Dalai Lama voor zijn 
volk te realiseren.

Tsering Jampa
Directeur
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Amnyi Trulchung Rinpoche is abt van 
het Ju Mohor-klooster in Kham. In 2000 
verlaat hij Tibet, om in 2004 terug te 
keren. Het is ontroerend: vol devotie 
wordt op zijn komst gewacht. Iedereen 
wenst kloosterherbouw. Rinpoche ziet 
andere uitdagingen, zoals de proble-
men in zijn geboortestreek Sershul. 
Het traditionele nomadenleven wordt 
bedreigd. Door klimaatverandering valt 
er minder regen en raken graslanden 
uitgeput. Daarnaast dwingen de lokale 
autoriteiten nomaden om hun zwer-
vende bestaan op te geven voor per-
manente behuizing. Ze dreigen tussen 
de wal en het schip te raken in de Chi-
nese geldmaatschappij. De nomaden 
behoren tot de allerarmsten van China, 
zijn deels analfabeet en spreken geen 
Chinees. Zij zijn te arm voor opleiding 
of medische zorg. Gebrek aan scholing 
vormt een hindernis voor het vinden 
van werk, vooral jongeren vervallen in 
passiviteit en drank.
Dit zet Amnyi Trulchung Rinpoche er 
toe aan om het Vista Project te starten. 
De Dalai Lama adviseert om hulp in 
het westen te zoeken. Rinpoche ves-
tigt zich in Nieuw-Zeeland, geeft les 

en verzamelt geld. Communiceren, via 
Tibetaans, Chinees of Engels, gaat hem 
soepel af. Chinees leerde hij als stu-
dent. Daardoor begrijpt hij de Chinese 
mentaliteit en wetgeving. 

Een project vraagt echter meer dan 
communicatie en fondsenwerving. Hoe 
werkt een hulporganisatie? Rinpoche 
inventariseert wat nodig en uitvoer-
baar is. Prille ideeën worden concrete 
doelstellingen, plannen worden reali-
teit. Zijn universitaire kennis komt van 
pas: in 24 uur schrijft Rinpoche het 
bedrijfsplan. Daarna start het project.  
Vanaf 2007 gaat het snel. Tegen een 
regionale Chinese bestuurder zegt hij: 
‘Ik volgde onderwijs in China, ben 
Chinees en maak deel uit van een  
van China’s minderheden. Als een van 
de zes miljoen Tibetanen in China is 
het een plicht mijn volk te helpen.’ 

‘De oude generatie is bijna verdwenen. 
Mijn generatie is essentieel, wij dragen 
verantwoordelijkheid’, pleit Rinpoche. 
‘Scholenbouw is noodzakelijk voor de 
toekomst van onze kinderen, daarmee 
dienen we ook China.’ 

Daarnaast zijn er simpel op te los-
sen problemen. Chinese migranten 
verkochten dure groente. Rinpoche 
dacht: waarom kunnen de Tibetanen 
het niet verbouwen en verkopen, zodat 
het goedkoper is? Een ander project is 
een kliniek. Een eenvoudige ingreep 
maakt daar voor mensen met staar een 
wereld van verschil. Huidkanker, een 
ziekte die door de hoogte vaak voor-
komt, wordt hier behandeld. Ook moe-
der- en kindzorg zijn hier belangrijk. 
Verder hebben velen darmproblemen 
door eenzijdige voeding. Westerlingen 
steken geld en tijd in het bouwen van 
ziekenhuizen. Rinpoche: ‘Zelfvoorzie-
ning is mijn einddoel. Het is niet mijn 
project, maar van de mensen hier. Zij 
weten het beste wat de behoefte van de 
lokale bevolking is.’ 

Het Vista Project is belangrijk omdat 
er nauwelijks Chinese projecten op 
microniveau voor de Tibetaanse be-
volking zijn. Er zijn drie speerpunten 
in het Vista Project: armoedebestrij-
ding, onderwijs en cultureel erfgoed. 
Door vakopleidingen leren jongeren 
een technisch beroep, ze kunnen le-
rend werken in het Vistarestaurant en 
-hotel, of ze volgen een agrarische op-
leiding. Daarna kunnen ze een bedrijf 
starten. Het tweede speerpunt vormt 
het onderwijs. Naast de basisopleiding 
wordt gezorgd voor onderdak, maal-
tijden en kleding. Derde en laatste 
aandachtspunt is het behouden van de 
Tibetaanse cultuur door trainingen in 
hout- en steenbewerking, schilderkunst 
en de restauratie van Ju Mohor. Boven-
dien bestaat er een sponsorprogramma 
voor nonnen en monniken.

Amnyi Trulchung Rinpoche’s levens-
werk is een steun in de rug voor de 
Tibetaanse bevolking. Hij begon met 
economische projecten. ‘Daar houden 
Chinezen van. Ik leg geen nadruk op re-
ligieuze projecten. De projecten berus-
ten op sociale betrokkenheid.’ Rinpo-
che is uniek doordat hij als monnik een 
universitaire opleiding volgde. Doordat 
hij open is van geest en taboedoorbre-
kend, is hij een rolmodel – vooral voor 
jongeren.

www.vistaproject.org

2 3 4

Een Tibetaanse bruggenbouwer
Vervolg pagina 1: Bezoek Dalai Lama hartverwarmend

De in 1970 geboren Amnyi Trulchung Rinpoche vertelt gedreven. Snel wordt duidelijk 
dat het niet slechts woorden zijn. Deze Tibetaanse doener en bruggenbouwer reikt 
een hand uit naar landgenoten, westerlingen én China. De Tibetaanse bevolking ziet 
hem als religieus leider, de Chinezen zien een briljant student. Waarschijnlijk is hij een 
van de eerste Tibetaanse lama’s die in Peking een studiebeurs krijgt. De leergierige 
student kijkt voorbij de grenzen van de vergelijkende godsdienstwetenschappen en 
verdiept zich in bedrijfskunde, milieu en psychologie.
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Inspirerend tienjarig 
jubileum ICT

Reünie  
‘zingende 
nonnen’

Protesterende 
schoolkinderen

Dit voorjaar nodigde ICT zes ex-poli-
tieke gevangenen uit voor een unieke 
reünie. Samen zaten deze jonge vrou-
wen meer dan zeventig jaar gevangen 
in de beruchte Drapchi-gevangenis in 
Lhasa, van 1989 tot 2004. Na een kort 
vreedzaam protest tegen de Chinese 
onderdrukking werden ze hier opge-
sloten en jarenlang gemarteld. In het 
geheim nam een aantal nonnen in hun 
cel liederen op, om de buitenwereld te 
laten weten dat ze ondanks de slechte 
behandeling ongebroken waren en om 
hun loyaliteit naar de Dalai Lama uit te 
spreken. De opnames werden naar bui-
ten gesmokkeld en gingen zonder dat 
de nonnen het wisten de wereld over. 
Dit leverde voor hen een strafverzwa-
ring tot 8 jaar op. Een van hen overleed 
als gevolg van de martelingen, zeven 
van de ‘zingende nonnen’ leven nog 
steeds in Tibet onder huisarrest. De zes 
overige nonnen wonen in het westen. 
Het was de eerste maal dat ze elkaar in 
ballingschap zagen. Tijdens het tienjarig 
jubileum van ICT en bij de Nacht van 
Tibet tijdens het bezoek van de Dalai 
Lama droegen zij een van hun liede-
ren voor. Dankzij ICT en wereldwijde 
campagnes kwamen zij vrij en kunnen 
zij zich nu inzetten voor de vrijlating 
van de vele Tibetanen die nog steeds in 
Tibet gevangenzitten.

Dit voorjaar kwamen er foto’s naar 
buiten van protesten van honderden 
studenten en schoolkinderen uit La-
brang, Amdo. De scholieren, enkelen 
pas tien, elf jaar oud, demonstreerden 
tegen de leugens die de autoriteiten 
over de Dalai Lama verspreiden. Een 
van de foto’s toont meisjes van onge-
veer twaalf jaar, die demonstranten 
aanvoeren. Andere foto’s tonen leer-
lingen met zelfgemaakte spandoeken 
en op de achtergrond legertrucks. 
Sommigen studenten werden na hun 
aanhouding geslagen. Er wordt aange-
nomen dat de jonge demonstranten 
nu zijn vrijgelaten.

amnyi trulchung rinpoche tijDens De juBileumBijeenkomst van ict

debat en films op het programma stonden. Bekende Neder-
landse artiesten, waaronder Bløf en Racoon, traden voor de 
Dalai Lama op met het speciaal voor Tibet geschreven lied 
Als je ooit nog eens terug kan. 

De kernboodschap van het bezoek van de Dalai Lama was 
dat mensen hun kennis, passie en mededogen met wijsheid 
moeten gebruiken, zodat de 21e eeuw de eeuw van de dia-
loog wordt.

penpa tsering, voorZitter van het tiBetaans parlement in Ballingschap,  
op De juBileumBijeenkomst op 17 mei 

Dalai Lama ereburger Parijs

Doodvonnissen in Tibet

Burgemeester Job Cohen van Amsterdam had op 4 juni 
2009 in de Amsterdam RAI een korte ontmoeting met de 
Dalai Lama. Zijn Parijse ambtgenoot Bertrand Delanoë 
ontving de Dalai Lama op 7 juni op het stadhuis van de 
Franse hoofdstad. Daar kreeg de Dalai Lama de titel ‘ere-
burger’ van Parijs voor zijn inspanningen voor dialoog 
en vrede. China protesteerde hiertegen. Het liet weten 
dat de prijs een ‘inmenging’ betekent in de binnenlandse 
aangelegenheden van het land en dat het zou kunnen lei-
den tot het oplaaien van anti-Franse gevoelens in China.

De rechtbank in Lhasa heeft in april 2009 het doodvonnis 
uitgesproken over Losang Gyaltse en Loyar, twee Tibeta-
nen die beschuldigd worden van brandstichting met do-
delijke afloop in Chinese winkels in de hoofdstad tijdens 
de voorjaarsprotesten van 2008. Drie anderen, Gangtsu, 
Tenzin Phuntsog en Penkyi, werden voor brandstichting 
met twee jaar uitstel ter dood veroordeeld. Dawa Sangpo 
en een andere Penkyi werden tot levenslang veroordeeld 
voor hun betrokkenheid. 

Een aantal Chinese winkeliers vond bij de branden de 
dood. Een woordvoerder van de rechtbank zei dat Lo-
sang Gyaltse en Loyar ‘geëxecuteerd moeten worden om 
de boosheid van het Chinese volk te sussen’. Hoewel de 
rechtbank verklaart dat de processen open en volgens de 
Chinese wetten zijn verlopen, wordt er ernstig getwijfeld 
aan de eerlijkheid van de processen en aan de behande-
ling van de verdachten. 

Er zijn in verband met de voorjaarsprotesten nog andere 
rechtszaken gaande. In 2007 werd er een hervorming 
ingevoerd waardoor alle uitgesproken doodvonnissen 
nogmaals door het Supreme People’s Court in Peking 
moeten worden bekeken.

t i b e t  N i e u w s

t i b e t  N i e u w s Zondag 17 mei vierde ICT met een 
gevarieerd programma haar tien-
jarige jubileum, samen met 800 
van onze donateurs in het Muziek-
gebouw aan ‘t IJ in Amsterdam. 

Loten Namling opende met tradi-
tionele Tibetaanse zang. De hoofd-
spreker was Penpa Tsering, de voor-
zitter van het Tibetaanse parlement 
in ballingschap. Hij sprak over de 
werking van de Tibetaanse demo-
cratie in ballingschap en de uit-
dagingen in de toekomst. Tsering 
Jampa, de directeur van ICT, stond 
stil bij wat er in de afgelopen tien 
jaar is bereikt en de essentiële rol 
van de donateurs hierin.

Om donateurs het belang van 
steun voor Tibetanen in Tibet te 
tonen had ICT Amnye Trulchung 
Rinpoche uitgenodigd, de oprich-
ter van het Vista Project. Met een 

Powerpointpresentatie lichtte hij 
zijn ontwikkelingsprojecten toe 
(zie elders in deze nieuwsbrief).

Lodi Gyari, de speciale gezant van 
de Dalai Lama, bedankte de dona-
teurs via een videoboodschap voor 
hun inzet. Hij onderstreepte het 
belang van hun steun aan Tibet in 
deze cruciale periode.

Een Tibetaanse dansgroep uit 
België verzorgde een wervelend 
optreden met traditionele dans. 
De aanwezigheid van zes ex-po-
litieke gevangenen, de ‘zingende 
nonnen’, was het hoogtepunt van 
de bijeenkomst. 

Het programma werd afgesloten 
met een verkorte versie van de film 
KINDNESS, a letter from Tibet van 
documentairemaakster Clémentine 
Ederveen, over Tsering Jampa en 
het werk van ICT in 2008.

De Dalai lama ontvangt ‘ereBurgerschap’ van De  
Burgemeester BertranD Delanoë van parijs


