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p o l i t i e k

Op 7 april 2011 nam het Europees 
Parlement een resolutie aan over de 
situatie van Tibetaanse vluchtelingen 
in Nepal. 

In sterke bewoordingen werd Nepal  
veroordeeld voor het verbieden van 
de deelname van Tibetanen aan de 
verkiezingen voor het Tibetaanse  
parlement en de premier in balling-
schap. Omdat door de Chinese be-
zetting democratische verkiezingen 
in Tibet niet mogelijk zijn, riep het  
Europees Parlement de Nepalese re-
gering op het stemrecht van Tibetanen 
in Nepal te respecteren. De Nepalese 
regering werd met klem verzocht om 
het recht van Tibetanen op vrijheid 
van meningsuiting, samenkomst en 
vereniging te respecteren, zoals dat 
in internationale mensenrechtenver-
dragen gegarandeerd wordt. Tevens 
werd verzocht om deze rechten in 
de nieuwe Nepalese grondwet op te 

nemen. Het handhaven van het gent-
lemen’s agreement over Tibetaanse  
vluchtelingen, tussen Nepal en de VN 
Hoge Commissaris voor de Vluch-
telingen, is volgens het Europees 
Parlement van essentieel belang. De 
Nepalese autoriteiten moeten niet 
toegeven aan de Chinese druk op  
Nepal en afzien van preventieve  
arrestaties en restricties op demon-
straties. Het Europees Parlement 
roept de EU op om aandacht te 
schenken aan de situatie van de  
Tibetaanse vluchtelingen in Nepal.

Europees Parlement veroordeelt Nepal

Nepalese poiltie op 10 maart, KathmaNdu

Lees verder op pagina 2ChiNese troepeN bij Kirti

De Chinese autoriteiten sloegen zijn 
brandende lijf in elkaar voordat om-
standers de brand konden blussen. 
Phuntsog overleed later aan zijn ver-
wondingen. Hierop kwamen de andere 
monniken in het klooster in protest. 
De Chinese autoriteiten reageerden 
met excessieve wreedheid. Ze omsin-
gelden het klooster en de monniken 
werden daarin vastgehouden als gevan-
genen. De autoriteiten blokkeerden de 
doorgang naar het klooster en beletten  
enkele dagen de toevoer van levens-

Op 16 maart 2011 stak de 20 jaar oude monnik Phuntsog van het Kirti-klooster zich zelf 
in brand uit wanhoop aan de aanhoudende Chinese onderdrukking in zijn klooster.



Beste Tibet-vrienden,

In een vrij land als Nederland is het moeilijk voor te stellen 
hoe groot de wanhoop onder de Tibetanen in Tibet is.  
De wanhoopsdaad van de jonge monnik Phuntsog van het 
Kirti-klooster in Oost-Tibet toont waar de onderdrukking 
en uitzichtloze situatie door de Chinese bezetting toe kan 
leiden. Phuntsog stierf dit voorjaar nadat hij zichzelf in 
brand stak. Dat leidde tot een gespannen situatie in Kirti.

De VS is een van de weinige landen die openlijk kritiek 
durft te uiten op China en die het optreden in Kirti 
veroordeelt. De EU is verdeeld en laat zich economisch en 
politiek uitspelen door China. Niet één Europese regering 
sprak China aan op de schendingen van de mensenrechten 
in Kirti. Vanuit de Nederlandse politiek was Harry van 
Bommel (SP) de enige die door Kamervragen aan minister 
Uri Rosenthal zijn bezorgdheid uitte.

Hoewel mensenrechten een van de drie pijlers van het 
Nederlandse buitenlandbeleid vormt, moet de minister nog 
steeds een actieve mensenrechtenstrategie bepalen die 
schendingen zoals in Kirti in de schijnwerpers kan zetten. 
Het uitblijven van een duidelijke strategie vormt een 
verzwakking van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. 
Economisch belang vormt de eerste pijler van het beleid. 
Economie en mensenrechten zijn echter onlosmakelijk 
verbonden. Als die niet met elkaar in balans zijn, komen 
sociale verworvenheden en rechten op het spel te staan. 
Niet alleen de onderdrukking in een totalitaire staat, maar 
ook armoede en werkloosheid kunnen tot onrust leiden. 
Dat is in het Midden-Oosten duidelijk zichtbaar.

In Tibet verslechterde de mensenrechtensituatie sinds 
de protesten in 2008. Niet alleen zitten er honderden 
politieke gevangenen vast en worden er mensen vermist, 
ook nam de systematische vervolging van intellectuelen 
toe. Het enige wapen dat Tibetanen hebben is de 
waarheid en het geloof dat die uiteindelijk zal zegevieren. 
Daarom steunen mensen wereldwijd het Tibetaanse 
volk en blijven politici wijzen op de noodzaak van 
een vreedzame oplossing voor Tibet. Voor de monnik 
Phuntsog, die zijn leven voor de vrijheid opofferde, komt 
die steun te laat. Voor de andere Tibetanen kan uw steun 
het verschil maken en hen de kracht geven om niet op te 
geven en te blijven geloven in een betere toekomst.

Hartelijk dank voor uw steun.

o r g a N i s a t i e
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Tsering Jampa
Directeur ICT Europe

Religieuze vervolging 
neemt toe

t i b e t  N i e u w s
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middelen naar het klooster. Op de nacht van 21 april 2011 
drongen de Chinese veiligheidstroepen binnen en namen 
meer dan 300 monniken mee naar een onbekende locatie. 
De lokale bevolking kwam in actie om de monniken te 
beschermen. Door het hardhandige optreden van de vei-
ligheidstroepen kwamen twee bejaarde Tibetanen om en 
vele anderen raakten gewond. Er werd een groot aantal ar-
restaties verricht en de monniken werden onderworpen aan 
patriottische educatie. De escalerende situatie in het klooster 
trok veel internationale aandacht. Er werden wereldwijd 
protestacties georganiseerd door mensenrechtenorganisaties 
als International Campaign for Tibet (ICT). In Nederland 
stelden Tweede Kamerleden naar aanleiding van de actie van 
ICT, vragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken.

De Chinese regering hanteert een rigoureus religieus be-
leid in Tibet. Tibetaans boeddhisme is een onlosmakelijk 
element van de Tibetaanse identiteit. Om die reden wordt 
het boeddhisme gezien als bedreiging voor de eenheid 
van China. In tegenstelling tot hetgeen de Chinese Com-
munistische Partij de wereld probeert te laten geloven, is 
vrijheid van religie in Tibet verre van werkelijkheid. De 
Chinese Communistische Partij heeft haar controlemecha-
nismen in religieuze instituties in Tibet versterkt. Zo han-
teert China sinds 2007 een wet waarbij nieuwe incarnaties 
van bekende lama’s moeten worden goedgekeurd door 
de Communistische Partij.

In kloosters woonden ooit duizenden monniken. Nu is 
dat gereduceerd tot enkele honderden wier voornaamste 
taak niet langer religieuze studie is, maar het onderhou-
den van de lege gebouwen en het bedienen van toeristen.

Traditionele systemen van monastiek onderwijs worden 
extreem ondermijnd en er vinden verontrustende beper-
kingen plaats op de religieuze praktijk in Tibet. De patriot-
tische educatiecampagnes in religieuze instituten en in de 
burgermaatschappij zijn sinds 2008 aanzienlijk toegeno-
men. Hierbij worden monniken en nonnen gedwongen 
om de Dalai Lama af te zweren en om steun uit te spreken 
voor de Communistische Partij. 

moNNiKeN protestereN op straat, labraNg 2008
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Dalai Lama draagt politiek gezag over

In zijn verklaring op 10 maart 2011, tijdens de 52ste herden-
king van de vreedzame opstanden van het Tibetaanse volk in 
1959, ging de Dalai Lama in op zijn intentie. Hij verklaarde: 
‘Ik heb herhaaldelijk benadrukt dat Tibetanen een leider no-
dig hebben die vrij is gekozen door het Tibetaanse volk, aan 
wie ik het gezag kan overdragen. Nu hebben wij duidelijk de 
tijd bereikt om dit in werking te laten treden.’

Het comité legde haar rapport voor aan het parlement op 
11 april 2011. De derde week van mei was er een Tibetaanse 
nationale bijeenkomst georganiseerd 
om de voorgestelde amendementen 
op het charter over de toekomstige 
rol van de Dalai Lama te bespreken. 
Eind mei komt het huidige parle-
ment bijeen om een beslissing te 
nemen over de amendementen en 
daaraan gerelateerde zaken. 

Ongeacht de uitkomst is er één ding duidelijk: het Tibetaanse 
volk zal niet alleen een enorme sprong maken in het demo-
cratische proces, maar een even zo grote psychologische 
sprong maken in het definiëren van de toekomstige relatie 
tussen de Dalai Lama en het Tibetaanse volk. Vanaf het mo-
ment dat de Dalai Lama aangaf zijn politieke autoriteit te wil-
len overdragen, hebben Tibetanen over de hele wereld hem 
verzocht dit niet te doen. Veel Tibetanen kunnen zich geen 
situatie voorstellen waarin de Dalai Lama niet hun politiek 
leider is. De vastberadenheid van de Dalai Lama heeft de ver-
tegenwoordigers van het Tibetaanse volk deze psychologische 
barrière doen doorbreken en doen proberen om zijn motiva-

tie te begrijpen. Zijn besluit toont de ernst van de Dalai Lama 
om te denken aan de behoeften van het Tibetaanse volk op 
de lange termijn. 

Implicaties voor China 
Hoe deze ontwikkelingen ook zullen verlopen, de boodschap 
van de Dalai Lama heeft de Chinese autoriteiten geplaatst 
voor een ingewikkeld dilemma. Twee belangrijke implicaties 
van het besluit van de Dalai Lama voor het beleid van China 
richting Tibet zijn: 

1) het verijdelt de Chinese plannen voor de toekomstige 
Dalai Lama’s. Ondanks hun standpunt dat de Dalai Lama 
afstand moet nemen van de politiek, hebben Chinese auto-
riteiten een langetermijnplan in uitvoering met als doel het 
proces van de volgende reïncarnatie van de Dalai Lama te 
controleren voor hun eigen politieke doeleinden. Daarom 
hebben zij reglementen opgesteld waarin staat dat alleen de 
Communistische Partij de hoogste Tibetaanse religieus leider 
kan aanstellen. Er is zelfs bevolen dat de Dalai Lama moet 
worden gereïncarneerd, ongeacht wat de huidige Dalai Lama 
hierover zegt. Het besluit van de huidige Dalai Lama om de 
historische rol van het instituut te doorbreken, verijdelt deze 
Chinese plannen op een effectieve manier. 

2) het doet ook de mythe barsten over de terugkeer van de 
zogenoemde ‘Oude Maatschappij’. Deze mythe, een van de 
angsttactieken die Chinese autoriteiten in Tibet hanteren om 
controle te behouden, wordt gebruikt om de periode tijdens 
onafhankelijk Tibet te projecteren als verschrikkelijk en om 
te zeggen dat het doel van de Dalai Lama is om deze Oude 
Maatschappij in ere te herstellen. De beslissing van de Dalai 
Lama om niet alleen zijn gezag over te dragen, maar ook de 
woorden Ganden Phodrang (‘dat Tibet regeerde’) te verwij-
deren uit de naam van de huidige regering in ballingschap, 
neemt de gelegenheid weg voor de Chinezen om naar deze 
mythe te blijven verwijzen. 

Het is duidelijk dat het Chinese leiderschap eerst hoopte dat 
de inspanningen van de Dalai Lama voor democratie zouden 
mislukken door deze te ondermijnen en het een truc te noe-
men. Dit ligt in de lijn der verwachtingen, omdat de Chinese 
Communistische Partij, met haar monolithische structuur en 

met als voornaamste doel zich vast 
te houden aan de macht, zich niet 
kan voorstellen dat iemand zelf zijn 
macht wil opgeven. 

Ongeacht de veranderingen die zul-
len plaatsvinden in zijn politieke rol 
in ballingschap, zal de Dalai Lama 

altijd worden gezien door het Tibetaanse volk als hun vrije 
spreekbuis. Zijn rol als de morele autoriteit over de Tibe-
taanse kwestie zal niet afnemen. In dat opzicht is het voor de 
Dalai Lama onmogelijk om met pensioen te gaan. Hij zal een 
kracht blijven waar rekening mee moet worden gehouden. 

dalai lama

‘Ik heb herhaaldelijk benadrukt dat Tibetanen  
een leider nodig hebben die vrij is gekozen 

door het Tibetaanse volk, aan wie ik het gezag 
kan overdragen. Nu hebben wij duidelijk de tijd  

bereikt om dit in werking te laten treden.’

Tijdens een historische sessie in maart 2011 wees het  
Tibetaanse parlement in ballingschap een ontwerpcomité 
aan voor het opstellen van de nodige amendementen op  
het Handvest van de Tibetanen in ballingschap. Hierin is de 
overdracht van gezag vastgelegd van de Dalai Lama aan  
het gekozen leiderschap. 

C u l t u u r
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International Campaign for Tibet (ICT) nam 
deel aan de VN-Mensenrechtenraad van de 
Verenigde Naties in Genève in maart om 
aandacht te vragen voor mensenrechten in 
Tibet. ICT organiseerde twee afzonderlijke 
briefings over de mensenrechtensituatie in 
China en over de impact van het Chinese 
beleid op Tibetaanse nomaden die onder 
dwang verdreven worden uit het land van 
hun voorouders. Jampal Monlam, een voor-
malige Tibetaanse politiek gevangene, ge-
tuigde dat de Chinese autoriteiten in Tibet 
elk machtsmiddel gebruiken om de stabiliteit 
te handhaven.

‘Tibetaanse nomaden worden verplaatst naar 
stedelijke gebieden. Daar zijn zeer weinig pri-
maire bronnen voor werkgelegenheid, wat 
resulteert in stedelijke armoede,’ zei profes-
sor Andrew Fisher, universitair hoofddocent 
aan het Institute of Social Studies in Den 
Haag. De heer Miloon Kothari, de voorma-
lige VN Speciale Rapporteur over adequate 
Huisvesting, verklaarde dat de gedwongen 
uitzetting tot marginalisatie leidt, vooral van 
kinderen en vrouwen.

Tijdens de zitting spraken regeringen, waar-
onder die van Duitsland en de Verenigde 
Staten, en NGO’s hun bezorgdheid uit over 
de mensenrechtensituatie in Tibet. Hongarije 
verklaarde namens de EU: ‘de rechten van 
personen die tot etnische en religieuze min-
derheden behoren, in het bijzonder in Tibet 
en Xinjang, moeten worden gerespecteerd 
overeenkomstig de Chinese grondwet en  
internationale standaarden.’

ICT en de VN

p o l i t i e k

Lobsang Sangay
nieuwe premier

Hij werd in 1968 geboren in de 
Tibetaanse vluchtelingengemeen-
schap in Darjeeling, India. Lobsang 
Sangay is een rechtsgeleerde, ex-
pert in internationaal recht en ver-
bonden aan de Harvard Law School, 
VS. Tijdens de verkiezingen, die 

20 maart 2011 op verschillende 
plaatsen in de wereld plaatsvonden, 
werden ook de nieuwe leden van 
het Tibetaanse parlement in balling-
schap gekozen. Tibetanen in Nepal 
kregen van de Nepalese regering 
geen toestemming om aan de ver-
kiezingen deel te nemen. Naar ver-
wachting wordt Lobsang Sangay in 
augustus als nieuwe premier geïn-
stalleerd. De politieke verantwoor-
delijkheden van de nieuwe Kalon 
Tripa zullen deels afhangen van de 
door de Dalai Lama geuite wens om 
afstand te nemen van zijn politiek 
leiderschap, zoals gedefinieerd in 
het Handvest van de Tibetanen in 
ballingschap.

Het International Network for Par lia - 
mentarians for Tibet (INPaT) orga -  
 niseerde een waarnemingsmissie 
die verschillende stembureaus in 
Noord-Amerika, Europa en Zuid-
Azië bezocht.

dr. lobsaNg saNgay

Op 27 april 2011 maakte de verkiezingscommissie de resultaten van de  
Tibetaanse verkiezingen in ballingschap bekend. Lobsang Sangay werd  
gekozen als nieuwe premier, de Kalon Tripa. 

p o l i t i e k

Chinese delegatie bezoekt Tweede Kamer 
Op verzoek van de Chinese ambassade vond er op 31 maart 2011 een ontmoeting plaats tussen de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken en een Chinese delegatie, met als doel de volksvertegenwoordigers te informeren over de recente 
ontwikkelingen in Tibet. International Campaign for Tibet (ICT) voorzag de commissie van actuele informatie over de  
situatie in Tibet. 

De Chinese delegatie bestond onder meer uit de bekende 
sociale wetenschapper Shiyuan Hao en Zhongkang, een 
Tibetaanse lama. Leden van de Tweede Kamer stelden 
onder andere vragen aan de delegatie over de verdwij-
ning van de Tibetaanse taal uit het onderwijs en over 
de mate van zelfbeschikking van Tibetanen in Tibet.  
In een nieuwe wet wordt de Chinese taal als voertaal in 
het onderwijs in Tibetaanse gebieden vastgelegd, maar 
de Chinese delegatie verzekerde de Nederlandse politici 
dat de Tibetaanse taal op scholen in Tibet een belangrijk 
onderwijs instrument is. Over de mate van zelfbeschikking 
van Tibetanen, antwoordde de delegatie: ‘China heeft 
weliswaar 56 etnische groepen, maar is toch één staat.’ 
Het bezoek maakt deel uit van de Chinese strategie om 
het Westen te overtuigen van zijn beleid in Tibet. tweede Kamerlid harry vaN bommel (sp)
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Tashi Dhondup 
vroegtijdig  
vrijgelaten

De populaire Tibetaanse zanger 
Tashi Dhondup werd op 7 februari 
2011 vroegtijdig vrijgelaten, na 12 
maanden harde taakstraf wegens 
het opnemen van liederen over de 
Dalai Lama en over Tibetaanse on-
afhankelijkheid. Hij werd in Xining 
vastgehouden en veroordeeld tot 
15 maanden, nadat duizenden ko-
pieën van zijn cd Torture without a 
Trace opdoken op lokale markten. 
Mensenrechtenorganisaties als ICT 
voerden actief campagne voor zijn 
vrijlating. 

tashi dhoNdup

C a m p a g N e s

ICT-donateurs komen  
in actie 

Tijdens de VN-Mensenrechtenraad in maart lanceerde ICT een campagne voor de 
vrijlating van politieke gevangenen in Tibet. 

De campagne richt zich op vier mensen-
rechtenverdedigers in Tibet: Tenzin 
Deleg Rinpoche, Runggye Adak, Dhon-
dup Wangchen en Norzin Wangmo. In 
juni zal ICT tijdens de Mensenrechten-
raad een petitie, die mede door dui-
zenden ICT-donateurs is ondertekend, 
overhandigen aan Hoge Commissaris 
van de Mensenrechten Navi Pillay.

In april 2011 organiseerde ICT een ur-
gente actie tegen de escalerende situ-
atie in het Kirti-klooster in Oost-Tibet. 
ICT stuurde een brief naar minister 
Rosenthal en naar de mensenrechten-
ambassadeur. Op de website kunnen 
mensen de petitie gericht aan minister 
Rosenthal tekenen om het geweld in 
Kirti stop te zetten. Teken de petitie op 
www.savetibet.nl

moNNiK vaN Kirti Klooster phuNtsog, 
20 jaar

iCt’s petitieKaart

t i b e t  N i e u w s

Internationale waarnemers bij Tibetaanse verkiezingen 

De delegatie bestond uit parlemen-
tariërs uit Europa, de VS en Canada 
en uit internationale rechtsdeskun-
digen. Een belangrijk doel van de 
missie was om politieke steun te 
betuigen aan de democratisering 
in de Tibetaanse gemeenschap. De 
waarnemingsmissie bezocht België, 
Zwitserland, de Verenigde Staten, 
Canada, India en Nepal. De Nepa-
lese regering verbood de Tibetanen 
in Nepal hun stem uit te brengen. 
INPaT vindt dat een zorgwekkende 
ontwikkeling voor de democratie in 
Nepal.

Aanbevelingen van de missie be-
troffen: het invoeren van wetgeving 

voor de electorale financiering, meer 
participatie van vrouwen, vroegtijdig 
informeren van stemgerechtigden 
over het stemproces, het geven van 
goede voorlichting over het belang 
van democratie, en het verlenen van 

internationale assistentie aan de  
Tibetaanse verkiezingscommissie. 
INPaT prees de goede organisatie 
van de verkiezingen en de toewij-
ding van het Tibetaanse volk om hun 
stemrecht te gebruiken.

iNpat ledeN iN dharamsala, 20 maart 2011

Op uitnodiging van het Tibetaanse 
parlement in ballingschap organiseerde 
het International Network of Parlia-
mentarians for Tibet (INPaT) een inter-
nationale waarnemingsmissie om de 
Tibetaanse verkiezingen te monitoren.
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Mensenrechten rapport VS over Tibet
Hoewel China beweert dat Tibet stabiel en vreedzaam is, stelde de VS in zijn jaarlijkse landenrapport over mensenrechten, 
uitgebracht op 9 april 2011, uiteenlopende ernstige mensenrechtenschendingen en discriminatie vast van Tibetanen onder 
de Chinese bezetting.

Het rapport stelt: ‘Autoriteiten gaan 
onverminderd door met het ernstig 
schenden van mensenrechten in  
Tibet, zoals buitengerechtelijke moor-
den, marteling, arbitraire arrestaties, 
detentie en huisarrest.’ Volgens het 
rapport ondervinden Tibetanen dis-
criminatie door de onderdrukking 
van hun taal. 

Daarnaast kunnen ‘bewoners geen 
rol spelen in het beschermen van 

hun cultureel erfgoed, inclusief het 
milieu’. De minister van Buitenlandse 
Zaken, Clinton, stelde dat mensen-
rechten een fundamenteel element 
zijn van het buitenlandbeleid van de 
regering-Obama, omdat het in lijn is 
met ‘onze waarden, onze belangen 
en onze veiligheid’.

o r g a N i s a t i e

Mandala Society 

word lid vaN de maNdala soCiety

cOLOfON
Tibet Journaal is een uitgave van 
International Campaign for Tibet

Nederlandse Stichting International  
Campaign for Tibet (ICT) zet zich in voor 
het bevorderen van mensenrechten en  
democratische vrijheden voor het  
Tibetaanse volk. U ontvangt deze  
informatie, omdat u ons al eerder hebt  
gesteund. ICT bewaart uw gegevens en 
gebruikt deze om u op de hoogte te houden 
van onze projecten en activiteiten en  
van verwante orga nisaties. Als u hier geen 
prijs meer op stelt, kunt u dit bij ons  
melden. ICT is opgericht in 1988 als een 
stichting zonder winstoogmerk. Uw gift is 
fiscaal aftrekbaar. 
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De Mandala Society is in het leven 
geroepen in 2007 voor donateurs die 
ICT in hun testament willen  
opnemen. 

Tim Gerolt steunt ICT sinds 1999 en 
is lid van de Mandala Society. Zijn 
motivatie is als volgt: ‘Als ik ga, dan 
wil ik dat er iets goeds wordt gedaan 
met mijn nalatenschap. Het werk dat 
ICT doet, vind ik belangrijk voor het 
behoud van de Tibetaanse cultuur 
en voor de mensenrechten in Tibet. 
De kern van mijn inspiratie is de  
Tibetaanse wijsheidstraditie. Voor 
mij versterkt mijn nalatenschap ook 
mijn karmische band met Tibet. Waar 

het geld naartoe zal gaan, is eigenlijk 
de derde generatie. Ik heb een erfe-
nis ontvangen via mijn vader en via 
mij zal het geld terechtkomen bij de 
Tibetanen die daar wat aan hebben. 
Ik wil een zo hoog mogelijk bedrag 
achterlaten voor de Tibetanen en 
voor mij is dat heel logisch. Ik voel 
dat ik de juiste keuze heb gemaakt 
door de weg naar vrijheid van het 
Tibetaanse volk te ondersteunen.’
Wilt u meer weten over de Mandala  
Society? Vraag dan een infor-
matiepakketje aan bij Tom Zwollo,  
Membership Coordinator, via e-mail 
(tom.zwollo@savetibet.nl) of tele-
foon (020-3308265).

hillary CliNtoN


