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ICT werkt samen met Chinese burgers

Dalai Lama bezoekt Taiwan om
orkaanslachtoffers te steunen

Sinds een aantal jaren heeft ICT een speciaal Chinese Outreach Program. Het doel is om toenadering te zoeken tussen Chinezen en
Tibetanen en het wederzijdse begrip te vergroten om samen te werken aan een vreedzame oplossing voor Tibet. Van juni tot oktober werkte ICT mee aan twee initiatieven van in Nederland wonende Chinese kunstenaars.

Expostie QX
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Expositie
‘50 x Tibet’
Van 12 tot en met 20 september vond
in Amstelveen de expositie ‘50 x Tibet’
plaats op initiatief van het echtpaar Ma
Hui, een Chinese kunstenares en Willem Offenberg, journalist en voormalig hoofdredacteur van Wordt Vervolgd
(Amnesty International). Hun impressie van hun Tibet-reis in 1985, waar
zij elkaar voor het eerst ontmoetten,
werd tentoongesteld in 50 tekeningen,
etsen en foto’s met als doel het publiek
in aanraking te laten komen met het

De Chinese kunstenares en mensenrechtenactiviste Mona Zhimin Tang
reisde als ‘Vrijheidsbeeld op zoek naar
Chinezen voor Tibet’ door 26 Nederlandse plaatsten op alfabetische volgorde. Haar initiatief met als doel Chinezen in Nederland aan te moedigen hun
hart te openen voor Tibet, begon op
19 juni in Amsterdam en eindigde op
11 augustus in Zierikzee. Tijdens haar
reis liet Mona zich fotograferen door
WFA-fotojournalist Unai Risueno en zijn
collega Carlos Gutierrez (World Press
Photo-winnaar 2009). Hieruit ontstond
de expositie QX, die op het gemeentehuis in Zierikzee te zien was. Burgemeester Rabelink opende de expositie.

Mona legt uit: ‘Tijdens mijn tour ontdekte ik dat er geen Nederlandse plaatsen zijn die beginnen met de letters Q
en X. Opmerkelijk is dat de combinatie
van de Q en de X in het Chinees 'brug'
betekent. Aangezien bruggenbouwen
de doelstelling van mijn actie is, heb ik
de foto-expositie deze titel gegeven.’
Mona Zhimin Tang is een van de voormalige hongerstakers op het Tiananmenplein in 1989 in Peking en is auteur
van het boek ‘Tranen over Tiananmen.
Levensverhaal van een Nederlands-Chinese vrouw en haar strijd om Hemelse
Vrede’ (1999, Bzztoh, Den Haag).
Voor meer informatie:
www.myspace.com/monazhimintang.
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Begin september bracht de Dalai
Lama voor het eerst in acht jaar een
bezoek aan Taiwan. Taiwans president Ma Ying-jeou keurde het bezoek goed, nadat de oppositiepartij
DPP een verzoek had ingediend om
de Dalai Lama uit te nodigen om
steun te betuigen aan de slacht
offers van orkaan Morakot.

‘adembenemende landschap en de inwoners van Tibet’.
Ma Hui raakte al jong gepassioneerd
door de Tibetaanse cultuur en reisde
als een van de eerste Han-Chinezen van
haar generatie naar Lhasa om Tibetanen
te schilderen en te tekenen. Een bijzondere ontmoeting met de Dalai Lama in
2009 inspireerde haar het oude werk
tentoon te stellen.
Tijdens de opening sprak Tsering
Jampa, directeur van ICT-Europe, haar
waardering uit voor dit initiatief en de
unieke samenwerking tussen Tibetanen
en Chinezen. Zij hoopt dat er in de toe-

Een bezoek van de Dalai Lama aan
Taiwan is een netelige kwestie voor
Peking. Hoewel China normaal gesproken fel tegen buitenlandse bezoeken van de Dalai Lama is, beschouwt Peking Taiwan in dit geval
als deel van het eigen grondgebied.

In een gesprek met CNN zei de Dalai
Lama: ‘Toen ik de uitnodiging ontving, wist ik dat er wellicht complicaties zouden zijn. Maar het is mijn
morele verantwoordelijkheid om
hier te komen en mijn gezicht te laten zien aan al deze mensen die een
moeilijke tijd doormaken.’

Bestel nu de Tibet-kalender 2010
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komst meer van dergelijke initiatieven
ontstaan.
Zie ook: www.mahui.nl.

Tibetaanse vrouwen staan bekend om
hun kracht en wijsheid en als hoeders
van de traditionele cultuur. Lange tijd
hadden ze een betere maatschappelijke status dan de vrouwen in veel
buurlanden. Toch zei de moeder van
de Dalai Lama: ‘In Tibet was de manvrouwrelatie niet geheel gelijkwaardig
en was de vrouw ondergeschikt.’

Nieuw vluchtelingenrapport

xxx

Hoewel Peking tijdens het bezoek de
uitnodiging van de Dalai Lama bekritiseerde, was de Chinese regering
zeer behoedzaam en terughoudend
met haar kritiek. Enerzijds om de
verbeterde relatie tussen Peking en
Taipei sinds de verkiezing van president Ma te handhaven en anderzijds
om de president niet af te vallen
en te verzwakken ten opzichte van
Taiwans oppositiepartij DPP, die voor
onafhankelijkheid is.
President Ma belegde een vijf uur durende vergadering met veiligheidsfunctionarissen, voordat hij besloot
het bezoek uit humanitaire en religieuze overwegingen plaats te laten vinden. ‘Wij menen dat het geen schade
zal toebrengen aan de verhoudingen
tussen China en Taiwan,’ aldus een
woordvoerder van de president.

o r g a n i s a t i e

o r g a n i s a t i e

Deze zomer verscheen het ICT-rapport ‘Dangerous Crossing: Conditions Impacting the Flight of Tibetan
Refugees’. Al eeuwenlang waren Nepal en Tibet met elkaar verbonden,
tot de bezetting van Tibet door China
eind 1949. De Nepalese regering
stelt zich echter steeds harder op
tegenover Tibetaanse vluchtelingen.
Dit is een gevolg van de aangehaalde
banden tussen China en Nepal. Niet
alleen krijgen vluchtelingen die via
Nepal doorreizen naar India het
steeds moeilijker, maar ook worden
de fundamentele vrijheden en rech-

n i e u w s

Nu steeds meer Chinese migranten
naar Tibet trekken, wordt het behoud
van de Tibetaanse cultuur een uitdaging. Als reactie op de Chinese onderdrukking nemen Tibetaanse vrouwen
steeds meer de leiding in het bedrijfsleven en publieke organisaties door non,
leraar, professor of schrijver te worden. Ze nemen tevens het voortouw in het
verdedigen van de mensenrechten en de religieuze vrijheid.

ten van Tibetanen die allang in Nepal
wonen, ingeperkt.
Het ICT-rapport, dat op www.savetibet.nl kan worden gedownload, doet
verslag van de onzekerheden en gevaren waar de Tibetanen in Nepal
mee worden geconfronteerd. Tevens
worden er aanbevelingen gedaan aan
de Verenigde Naties en verschillende
regeringen, waaronder die van China
en Nepal, die voor de Tibetanen en
de Nepalezen een oplossing kunnen
bieden voor de bestaande problemen.

ICT’s Women in Tibet-kalender 2010 is een eerbetoon aan de Tibetaanse
vrouwen die het hoofd bieden aan zaken als discriminatie, armoede en onderdrukking. Door deze kalender te bestellen haalt u niet alleen een prachtige kalender in huis, maar ondersteunt u tegelijk ICT. Als donateur 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 ook een extra bijdrage voor ICT overmaken.
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Met uw nalatenschap kunt u Tibet
blijven helpen.
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Als u volgende generaties Tibetanen
hoop wilt geven, dan kunt u overwegen om ICT op te nemen in uw nalatenschap. Naast familieleden kunt u namelijk ook een goed doel benoemen.
Een financieel voordeel daarbij is dat
ICT is vrijgesteld van successierechten.
Door aan ons geld na te laten, helpt u
direct om alle activiteiten tot ver in de
toekomst voort te kunnen zetten. Daarmee komt het streven naar een duurzame oplossing voor Tibet dichterbij.
Door ICT als begunstigde in uw testament op te nemen, wordt u lid van de
exclusieve Mandala Society waardoor u
heel direct betrokken blijft.
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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.

m
xxxx

De EU stuurde afgelopen september
haar eerste missie naar Tibet sinds
maart 2008. De delegatie bestond uit
drie leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EEC) en werd
geleid door voorzitter Mario Sepi. Het
ICT-kantoor in Brussel stond voor het
vertrek in nauw contact met de delegatie en gaf briefings over de economi-

Redactie

sche en sociale situatie en de mensenrechten in Tibet. De delegatie bracht
vijf dagen door in Lhasa en omgeving
om uit de eerste hand informatie over
de situatie te verkrijgen om advies te
kunnen geven en om samen te kunnen gaan werken met maatschappelijke
organisaties. Een verslag van de missie
verschijnt later dit jaar.

o r g a n i s a t i e

International Campaign for Tibet Europe

Tsering Jampa
Myra de Rooy
Stewart Watters
Naomi Wielinga
Rutger Brouwer
Jan Willem den Besten

Dalai Lama eert Chinezen
De meest prestigieuze Tibet-onderscheiding is ICT’s Light of Truth Award. Hiermee worden individuen en organisaties geëerd die een belangrijke bijdrage leverden aan Tibets vreedzame strijd voor mensenrechten en democratische vrijheden.
De Dalai Lama reikt de prijs altijd namens ICT uit.
Op 7 oktober ontving een bijzondere groep Chinezen de Light of Truth Award in
Washington. Zij hebben een groot persoonlijk risico genomen om de waarheid
over de situatie in Tibet boven tafel te krijgen. Het initiatief van deze dappere
individuen ondersteunt de ‘Middenwegaanpak’ van de Dalai Lama voor een duurzame oplossing voor zowel het Tibetaanse als het Chinese volk.
Julia Taft ontving postuum eveneens de onderscheiding. Zij was een betrokken en
humanitaire vriendin van het Tibetaanse volk, die zich onvermoeibaar voor Tibet
inzette. Taft werd door de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken Madeleine Albright destijds benoemd tot Coördinator Tibetaanse Zaken.

Vijzelstraat 77, 1017 HG Amsterdam
Postbus 3337, 1001 AC Amsterdam
Tel.: +31 (0) 20 3308265
Fax: + 31 (0) 20 3308266
E-mail: icteurope@savetibet.nl
www.savetibet.nl
K.v.K. 34119094
Gironummer 4223
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Beste Tibet-vrienden,
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c a m p a g n e

Fietsen voor vrijheid

Tibetaans water van wereldbelang

Dhondup Wangchen eerlijk proces ontzegd

Toen ik als klein meisje met mijn ouders Tibet ontvluchtte,
realiseerde ik me niet dat mijn cultuur uniek is. Nog minder
kon ik voorzien dat mijn op mededogen gebaseerde cultuur
ernstig bedreigd zou worden door de Chinese bezetting.
De Dalai Lama spreekt zelfs van culturele genocide.
Verminderen van het menselijk lijden in Tibet is ICT’s
kerntaak. We moeten echter niet uit het oog verliezen
dat ook de Tibetaanse cultuur onontbeerlijk is als basis
voor het voortbestaan van de Tibetanen als volk. Nu het
tienjarig ICT-jubileumjaar ten einde loopt, wil ik er daarom
bij stilstaan waarom het zo belangrijk is dat ICT, met steun
van haar donateurs, een breed scala aan activiteiten blijft
uitvoeren om de identiteit en het culturele erfgoed van Tibet
te behouden. Bovendien strekt de relevantie van de oude
wijsheid en kennis zich tot ver buiten Tibets landsgrenzen uit.
Tibet heeft voor ieder een andere betekenis. Sommigen
komen voor de indrukwekkende natuur en bergen, anderen
voor het vriendelijke Tibetaanse volk of zoeken het spirituele
pad en het boeddhisme. Wat de reden ook is om het
Tibetaanse plateau te bezoeken, iedereen is geraakt.
Op het eerste gezicht lijkt het voor bezoekers er redelijk te
gaan. Schijn bedriegt. China doet zijn uiterste best om de
buitenwereld een rooskleurig beeld te schetsen, maar achter
deze façade gaat een ander verhaal schuil. ICT heeft daarom
een speciaal rapport uitgegeven waarin staat beschreven
hoe toeristen in het dagelijks leven het verborgen verleden
en de hedendaagse onderdrukking kunnen herkennen.
Na zestig jaar Chinese bezetting wordt de rijke Tibetaanse
cultuur met uitsterven bedreigd. Terecht is China trots op zijn
eeuwenoude cultuur. Het is daarom onbegrijpelijk dat de
Chinese leiders geen enkel respect tonen voor de even oude
Tibetaanse cultuur. Daarom pleit de Dalai Lama al sinds 1987
voor zijn ‘Middenwegaanpak’, zodat er een oplossing wordt
gevonden, voor het te laat is voor de unieke Tibetaanse
cultuur.
Momenteel staat de cultuur onder druk door veel factoren,
zoals de grootschalige migratie van Chinezen naar Tibet,
de taal die wordt bedreigd en het feit dat Tibetanen hun
godsdienst niet vrij kunnen uitoefenen. Vorig jaar hebben we
kunnen zien dat Tibetanen zelfs hun leven willen geven om
op te komen voor de mensenrechten en om hun rijke cultuur
te beschermen.
Dat vormt voor ICT de inspiratie om het Tibetaanse volk te
helpen in hun streven naar culturele en religieuze vrijheid.
Ik vertrouw erop dat u ons in de komende tijd wilt blijven
helpen om het culturele erfgoed van Tibet voor volgende
generaties te behouden.

In aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen in december kijkt de wereld
toe hoe de internationale politiek de klimaatverandering wil aanpakken. Slechts weinigen realiseren zich welke rol Tibet speelt in het mondiale klimaat en dat zestig jaar
Chinees wanbeleid in Tibet tot alles behalve duurzaamheid heeft geleid.
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Op de racefiets wilde ik de befaamde Alpe d’Huez
(1.860 meter) op mijn naam schrijven! Een tocht van
14,5 kilometer, constant klimmen met stijgingspercentages tussen de 7 en 15 procent. Gelukkig kreeg ik
hulp van man en zoon om de 'Nederlandse berg' in de
Franse Alpen te bedwingen. Vrijdag 23 mei was de dag
van de waarheid. We hebben het alle drie gehaald.
Mijn fietsinspanningen dienden een goed doel: Tibet.
Door er een sponsoractie van te maken heb ik in mijn
omgeving de situatie in Tibet onder de aandacht gebracht en ruim € 650,- ingezameld. Hiermee heb ik
een bijdrage geleverd aan ICT om ervoor te zorgen
dat de situatie in Tibet onder de aandacht blijft en het
leven voor de Tibetanen verbetert. Zodat de mensenrechten worden gerespecteerd, de Tibetaanse cultuur
en religie blijven bestaan en de verhouding met China
besproken kan worden. Fietsen voor vrijheid! Ik zou
het zo weer doen.
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Wetenschappers hebben steeds meer
aandacht voor Tibets invloed op het
klimaat. Tijdens een VN-klimaatbijeenkomst in september in New York sprak
de Chinese president Hu Jintao over
China’s inspanningen om de broeikasgasuitstoot te verminderen. Hij deed
geen concrete toezeggingen, terwijl de
milieusituatie in Tibet en China kritiek
is en deze directe maatregelen vereist.
Zolang China Tibet als wingewest ziet,
is Tibets toekomst somber. Daarom
stelde de Dalai Lama al in 1987 een
Vijfpuntenvredesplan voor met initiatieven om de natuur te conserveren.
Hij pleit vanuit zijn boeddhistische
overtuiging voor harmonie tussen
mens en natuur. Bergen, gletsjers, meren en rivieren die worden gezien als
heilig en als vredeszones, mogen niet
ontheiligd, geëxploiteerd of vervuild
worden. Dat heeft verwoestende consequenties voor de mensheid en de
aarde.

Martine Duenk

o r g a n i s a t i e

Lopen voor Tibet
Tijdens de 93e Nijmeegse Vierdaagse liep ICT-donateur Nellie Lenssen uit Oirschot 200 kilometer met de
Tibetaanse vlag. Met haar actie wilde ze aandacht vragen voor de Tibetaanse kwestie. Velen kenden de vlag
nog niet, maar doordat Nellie ICT-informatie en -campagnemateriaal uitdeelde, kwam daar verandering in.
Zij kreeg veel spontane reacties op haar actie.

xxxx

Tsering Jampa
Directeur
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Hoe staat het met Tibet? Voor Tibetanen
zijn besneeuwde bergtoppen godenzetels. In kloosters en thuis worden dagelijks waterbakjes gevuld als offer op
altaars. Het Tibetaanse plateau vormt
met de gletsjers van de Hindu Kush en
de Himalayaketen de grootste ijsmassa
buiten de polen. Tibet wordt de ‘derde
pool’ en de ‘watertoren van Azië’ genoemd. Dat reflecteert het belang van
Tibets besneeuwde bergen, graslanden en rivierstelsels. Het smeltwater

voedt de Ganges, Indus, Brahmaputra,
Yangtze, Gele Rivier en Mekong. Het
gaat niet alleen om de Tibetanen, ook
het welzijn en de veiligheid van veertig procent van de wereldbevolking
hangen ervan af. Voor mensen vormen
de rivieren die in Tibet ontspringen,
een belangrijk transportmiddel en de
eerste levensbron voor drinkwater, irrigatie, waterkrachtcentrales.
Klimaatveranderingen hebben een dramatisch effect op gletsjers en rivieren
in Tibet. Zo slonk de Rongbuk-gletsjer
bij de Mount Everest binnen een eeuw
meer dan 100 meter in dikte. Het versneld afsmelten van gletsjerijs veroorzaakt regelmatig verwoestende overstromingen zoals in China en Bangladesh. De schade wordt vergroot,
doordat erosie vrij spel krijgt doordat
in Tibet ontbossing plaatsvindt zonder
herbeplanting. Binnen afzienbare tijd
veroorzaakt de gletsjerkrimp tot ver
buiten Tibet grootschalige droogte.
De opwarming van de aarde beïnvloedt ook de bodem van Tibet. Het
verdwijnen van de permafrost, de
bevroren bodemlaag, heeft gevolgen
voor de fragiele bodemstructuur en
het ecosysteem. Hydrologische veranderingen tasten de plantenbedekking
aan, waardoor er onomkeerbare processen plaatsvinden. De waterspiegel
daalt, inheemse planten sterven uit,
moerassen drogen op en woestijnvorming ligt op de loer. Dit kan op den

In maart 2008 werd de jonge Tibetaanse filmmaker
Dhondup Wangchen gearresteerd, kort nadat hij in het
geheim de film Leaving Fear Behind had gemaakt.

duur moderne constructies aantasten
zoals de spoorlijn naar Lhasa.

In zijn documentaire vertellen Tibetanen over hun gevoelens over de Olympische Spelen in Peking, het huidige
Chinese beleid in Tibet en de terugkeer van de Dalai Lama
naar Tibet.
China beschuldigt hem van het aanzetten tot separatisme en
het ondermijnen van de staat.
Volgens nieuwe informatie in september 2009 wordt hij ook
van spionage beschuldigd. Bovendien is de door familie van
Dhondup Wangchen gekozen advocaat Li Dunyong van de
zaak gehaald. Momenteel wordt de 37-jarige filmer zonder
eerlijk en transparant proces in de gevangenis vastgehouden. Ook het werk van andere Chinese advocaten die Tibetaanse politieke gevangenen willen verdedigen, wordt door
de Chinese autoriteiten onmogelijk gemaakt.
ICT is samen met andere Tibet-groepen een campagne
gestart voor de onmiddellijke vrijlating van Dhondup Wangchen. Op www.savetibet.nl kunt u een petitie ondertekenen

Het Tibetaanse hoogland bestaat uit
verschillende vegetatiezones: van bergwoestijn, alpiene graslanden en struikgewas tot bossen. Het biedt nomaden
weidegronden, boeren landbouwgrond en er is plaats voor zeldzame
flora en fauna. Minder bekend is dat
de bodem een reservoir vormt voor
het broeikasgas CO2. Door de lage bodemtemperatuur worden organische
stoffen langzaam afgebroken. Wanneer
de permafrost verdwijnt, treedt bodemdegradatie op en wordt de waterhuishouding aangetast. Volgens
wetenschappers komen opgeslagen
broeikasgassen dan vrij.
De aantasting van de wetlands, waterrijke gebieden, heeft eveneens desastreuze gevolgen. Zij spelen ook een
rol als CO2-opslagruimte en reguleren
waterstromen. Ze werken als spons
die ’s zomers vocht absorbeert en
water vrijgeeft in de drogere winter.
De recente klimaatopwarming zorgt
voor opdroging van de wetlands, wat
volgens Chinese rapporten leidde tot
minder water in de Yangtze en de Gele
Rivier. Satellietbeelden tonen dat een
aantal meren in Noord-Tibet in ruim
tien jaar tijd compleet opgedroogd is.
Tibet speelt tevens een belangrijke
rol bij het reguleren van het moessonsysteem. In de zomer intensiveert
het plateau de drukverschillen tussen
de Zuid-Aziatische landmassa en de
Indische Oceaan, wat leidt tot vochtige
zeewinden. Wetenschappers denken
dat het opvriezen en dooien van het
plateau een belangrijke invloed heeft
op de atmosferische luchtstromen. Zo
zal het opwarmen van de aarde ook de
moessonpatronen gaan beïnvloeden.
De weerscondities zijn al extremer. De
nomaden en boeren, die generaties
in harmonie met de natuur leefden,
zijn als eerste de dupe. Een rapport
uit 2007 van Chinese wetenschappers,
‘Tibet’s Climate under the Global Warming Trend’, voorspelt een afnemende
landbouwproductie, droogte, overstromingen, orkanen en zandstormen. Het
rapport stelt dat Tibet sneller opwarmt
dan welk gebied ter wereld dan ook.
Daarom lobbyt NSICT om de milieuproblematiek in Tibet breed onder de
aandacht te brengen en bewustzijn
te kweken over het mondiale belang
en de consequenties van de aantasting van het Tibetaanse milieu. NSICT
bereidt zich momenteel voor op de
komende VN-klimaattop.

t i b e t
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waarin president Hu Jintao dringend wordt verzocht om
Dhundup Wangchen vrij te laten. Volgens zijn vrouw, die
momenteel in India woont, is zijn gezondheid door hepatitis
B en onvoldoende medische behandeling achteruitgegaan.
ICT zet zich ook in voor de honderden Tibetanen die na
de voorjaarsprotesten in 2008 nog altijd vastzitten en voor
andere politieke gevangenen in Tibet.

n i e u w s

T i b e t

Chinees-Tibetaanse conferentie
Ruim honderd Chinese en Tibetaanse
academici, schrijvers, mensenrechtenverdedigers en onderzoekers woonden
van 6 tot 8 augustus in Genève een
Chinees-Tibetaanse conferentie bij.
Het doel was het vergroten van wederzijds begrip tussen beide bevolkingsgroepen. Daarnaast wilde de conferentie effectieve maatregelen zoeken
ter ondersteuning van het Tibetaanse
volk in zijn strijd voor vrijheid en voor
het bevorderen en behouden van zijn
unieke cultuur. In zijn openingsrede
benadrukte de Dalai Lama de noodzaak
van actieve participatie van Tibetanen
en Chinezen om een vreedzame oplossing voor Tibet en China te vinden.
Tsering Jampa, directeur van ICT-Europe, nam deel aan de conferentie.
Zij omschreef de bijeenkomst als: ‘een

unieke gebeurtenis om in het kader
van ICT’s Chinese Outreach Program
de zienswijze van Chinezen die politiek
actief zijn, beter te leren kennen en met
hen van gedachten te wisselen om zo te
komen tot een vreedzame oplossing die
het gemeenschappelijk belang dient.’
De conferentie werd georganiseerd
door de International Fellowship of Reconciliation en de Swiss Tibetan Friendship Association.
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VN-comité wil analyse kern
oorzaken Tibetaanse protesten
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Het Comité voor de Eliminatie van
alle vormen van Rassendiscriminatie
(CERD) van de Verenigde Naties riep
de Chinese autoriteiten in augustus op
om zorgvuldig de kernoorzaken te onderzoeken van de protesten die in 2008
in geheel Tibet plaatsvonden. Tevens
riep het comité op om de menselijke

behandeling te waarborgen van Tibetanen die in verband met de protesten
werden gearresteerd. Het CERD drukte
eveneens zijn ongerustheid uit over
het onevenredige gebruik van geweld
tegen etnische Tibetanen door Chinese
veiligheidstroepen, zoals in verschillende rapporten werd vermeld.

N i e u w s

Tibet afge
sloten voor
buitenlanders
Van 24 september tot 8 oktober mochten buitenlanders Tibet niet in. Het
verbod was bedoeld om onrust te
voorkomen op en rond 1 oktober.
Die dag vonden er allerlei festiviteiten plaats in Peking, omdat het zestig
jaar geleden was dat Mao Zedong
de Volksrepubliek China uitriep op
het Tiananmenplein. De maatregel
doet denken aan eerdere keren dat
Tibet volledig van de buitenwereld
werd afgesloten, zoals in 2008 tijdens de voorjaarsprotesten in Tibet
en de Olympische Spelen in Peking.
China was bang voor nieuwe protesten. In de Chinese hoofdstad werden
eveneens duizenden extra agenten
ingezet.
De maatregel komt vaker voor tijdens
grote herdenkingen, maar meestal
mogen in Chinese ogen betrouwbare
reisbureaus toch een beperkt aantal
groepen naar Tibet laten vertrekken.
Het verbod was ditmaal echter volledig, zonder waarschuwing vooraf. Het
lijkt erop dat het een abrupte beleidsverandering was.
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