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Beste Tibet-vrienden,

Sinds ruim een jaar klinkt er uit Tibet een vurige noodkreet op. Het kan niemand onberoerd laten dat mon-
niken en nonnen zichzelf uit wanhoop in brand steken! Om inzicht te geven in wat deze jonge Tibetanen 
tot hun onomkeerbare daad drijft, besteden wij in het Tibet Journaal  extra aandacht aan deze dramatische 
ontwikkelingen.

Generatielange onderdrukking en vernedering door China leidden in 2008 tot grootschalige protesten in 
Tibet. Sindsdien raast er een storm over het Tibetaanse plateau en slaat de Chinese regering meedogenloos 
in op alles wat niet strookt met haar opvattingen over eenheid en harmonie. Daarbij wordt zelfs het hebben 
van een eigen Tibetaanse identiteit al als politiek statement gebrandmerkt. Uit wanhoop tegen de fysieke 
en spirituele vervolging, grijpen steeds meer Tibetanen naar het drastische middel van zelfverbranding om 
aandacht te vragen voor de aanhoudende onderdrukking. 

De Tibetanen die zichzelf in brand steken, dagen daarmee de Chinese 
regering en haar wanbeleid in Tibet uit. Daarnaast leggen ze op pijnlijke 
wijze het onvermogen van de Chinese autoriteiten bloot om een mense-
lijke oplossing te vinden voor de problemen. In plaats van te zorgen dat 
Tibetanen zich prettig voelen in Tibet en deel uit willen maken van China, 
grijpt dit machtige land terug op dwang, onderdrukking, geweld, isolatie, 
leugens en verdachtmakingen.  

Als de geschiedenis iets leert, is het dat Tibetanen onverzettelijk zijn als hun kernwaarden op het spel staan. 
De groeiende reeks misstanden na de Chinese bezetting – zoals hongersnood, verwoesting van kloosters 
tijdens de Culturele Revolutie, heropvoedingscampagnes, het demoniseren van de Dalai Lama, gedwongen 
herhuisvesting van nomaden, economische marginalisatie en de aantasting van het milieu – hebben geleid 
tot bitterheid onder het Tibetaanse volk. Het verzet van de Tibetanen tegen het onrecht is echter niet ge-
broken. 

De zelfverbrandingen dwingen de Chinese regering, maar ook het Westen, om de dagelijkse waarheid in 
Tibet onder ogen te zien. De huidige spanningen ebben niet vanzelf weg zonder enige concessies van de 
Chinese overheid. Die zouden niet eens zo ingrijpend hoeven te zijn. Zo zouden de patriottische heropvoe-
ding in kloosters en het demoniseren van de Dalai Lama gestopt moeten worden. De rol van de internatio-
nale gemeenschap om China te blijven aanspreken is noodzakelijk, zodat China zijn onbuigzame houding 
ten opzichte van Tibet opgeeft.

Voor mij als Tibetaanse is het een uiterst moeilijke periode in mijn werk voor Tibet. Ik realiseer me dat de 
Tibetanen die zich hebben opgeofferd, familie en vrienden achterlaten. Ik weet echter ook dat ik niet alleen 
sta als ik hun noodkreet naar buiten breng. Ik voel me  gesterkt door uw doorgaande steun. Juist nu is uw 
steun onontbeerlijk, zodat de gesmoorde stem van mijn volk gehoord wordt door regeringen en politici, 
hier in Nederland, in het Westen én in Peking.

Hartelijk dank

Tsering Jampa
Directeur

“Monniken en nonnen 
steken zichzelf uit  
wanhoop in brand.”



POLITIEK

VN-experts spreken zich uit  
over mensenrechten in Tibet
ICT benaderde VN-experts en de VN Hoge Commissaris 
voor de Mensenrechten om aandacht te vragen voor  
de mensenrechtensituatie en de zelfverbrandingen in  
Tibet. Andere aandachtspunten waren de gedwongen  
verdwijningen van Tibetanen, recente buitengerechtelijke 
doodslag in Oost-Tibet en berichten over geïntensifieerde 
discriminatie van Tibetanen.

De VN ‘Working Group on Enforced or Involuntary  
Disappearances’ uitte bezorgdheid en riep de Chinese auto-
riteiten op om informatie te verstrekken over de verdwijnin-
gen in China, waaronder Tibetaanse monniken van wie lot 
en verblijfplaats onbekend is. 

Op 24 oktober 2011 overhandigde ICT, samen met 26  
NGO’s uit 17 landen, een urgente oproep aan de VN Hoge  
Commissaris voor de Mensenrechten om te interveniëren 
met de Chinese autoriteiten in verband met de tragische zelf-
verbrandingen. Op 1 november 2011 spraken 6 VN-experts  
in een publieke verklaring hun bezorgdheid uit over  
berichten rond de veiligheidsmaatregelen in en om  
het Kirti-klooster. 
De Speciale VN-
Rapporteur voor ge -  
loofsvrijheid, Heiner  
Bielefeldt, stelde: 
‘Intimidatie van de 
leken- en klooster-
gemeenschap moet  
voor komen worden en de rechten van de leden van klooster -  
gemeenschappen en de bredere gemeenschap om vrij hun  
godsdienst uit te oefenen, moeten volledig gerespecteerd  

en gegarandeerd worden door de Chinese regering.’ Hij  
benadrukte dat bij de ontwikkelingen bij Kirti veiligheids -  
troepen in oproeruitrusting, soldaten met automatische 
wapens en vrachtwagens met gewapend personeel betrok-
ken zijn.

Van 27 februari tot en met 23 maart 2012 vond in Genève 
de 19e sessie van de VN Mensenrechtenraad plaats. ICT 
zorgde ervoor dat door verklaringen en briefings, zoals over 
de zelfverbrandingen en de gedwongen verplaatsing van 
Tibetaanse nomaden, Tibet ruim onder de aandacht van 
regeringen en ngo’s werd gebracht. 

ICT bracht tijdens een briefing een rapport uit over de recente 
zelfverbrandingen. Verscheidene VN-mensen rechtenexperts 
spraken hun bezorgdheid uit over de situatie in Tibet.  
Een aantal regeringen, waaronder de Verenigde Staten en 
Tsjechië, gaven verklaringen af waarin Tibet genoemd werd.

“Tibetanen moeten  
hun godsdienst  
kunnen uitoefenen.”

Kai Müller, ICT Duitsland, legt verklaring af bij de VN in Genève

Op 18 december 2011 overleed Václav Havel, de Tjechische 
toneelschrijver en voormalige president. Hij was lid van de 
Raad van Adviseurs van de International Campaign for Tibet 
en een inspiratie voor velen. De Dalai Lama bezocht Havel in 
Praag slechts enkele dagen voor zijn overlijden. Hij schreef in 
een condoleance brief aan zijn vrouw: “De wereld heeft een 
groots staatsman verloren wiens aangehoudende en onwrik-
bare doorzettingsvermogen een sleutelrol speelde om vrijheid 
en democratie te brengen aan het toenmalige Tjechoslowakije.”
De Dalai Lama herinnerde dat hij het voorrecht had om voor het 
eerst President Havel te ontmoeten in februari 1990, maanden 
na de Fluwelen Revolutie, “die hij leidde met een buitengewoon 
krachtsvertoon van het volk.” ICT waardeert oprecht het voor-
beeld dat de heer Havel heeft gegeven aan het Tibetaanse volk.

TIBET NIEUWS In memoriam: Václav Havel

De Dalai Lama presenteert de Light of Truth Award van 
ICT aan Václav Havel in Berlijn, 2004
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TIBET NIEUWS

Vreedzaam protest uit solidariteit 
met zelfverbrandingen  

Uit solidariteit met de golf van zelfverbrandingen ontstonden er op vele 
plaatsen in Oost-Tibet rond het Chinese nieuwjaar vreedzame protesten van 
Tibetanen. De protesten die het hevigst zijn in Tibet sinds de protesten in 
2008, werden hard neergeslagen. Grote delen van Tibet zijn hermetisch  
afgesloten en bevinden zich nu de facto in een staat van beleg. In totaal 
werden hierbij 6 Tibetanen gedood, 60 Tibetanen raakten gewond en meer 
dan 100 Tibetanen werden gearresteerd. Hieronder volgt een beknopt  
overzicht van de protesten: 

In Draggo, Kardze, werden op 23  
januari 2012, de eerste dag van het  
Chinese nieuwjaar, 3 Tibetanen ve r-  
moord en 34 anderen raakten gewond,  
toen de politie het vuur opende op 
vreedzame protestanten. De escale-
rende repressie in Draggo volgde na 
de circulatie van folders in de regio 
waarin Tibetanen werden opgeroe-
pen om niet het Chinese nieuwjaar te 
vieren wegens de zelfverbrandingen. 
Mogelijk zijn er meer Tibetanen over-
leden door hun verwondingen, omdat 
Tibetanen die beschoten waren of in 
elkaar waren geslagen, geen medische 
behandeling durfden te vragen bij het 
lokale ziekenhuis wegens angst voor 
arrestaties.

In Ngaba, waar de meeste zelfverbran-
dingen plaatsvonden, werden tijdens 
het Chinese nieuwjaar diverse vreed-
zame protesten gehouden. Tibetanen 
in Kirti kozen er massaal voor om 
het nieuwe jaar in te luiden door 
publiek te rouwen in plaats van tradi-
tiegetrouw de huizen te witten. Clan-
destien nieuw beeldmateriaal van de  
Engelse Guardian toont de repressie in 
de regio. Rapporteur Jonathan Watts,  
die Ngaba binnenkwam ondanks de 
restricties, bevestigde dat troepen 
niet alleen bewapend zijn met ge-
weren en brandblussers, maar ook 
met bespijkerde knuppels, wapens 
die hij als ‘middeleeuws’ beschrijft. 

In het nabije Namtso-klooster kwamen  
enkele honderden Tibetanen bijeen 
om vreedzaam te protesteren in een 
processie met brandende kaarsen,  
ondanks confrontatie met troepen die 
hun pad blokkeerden. Vanaf het mo-
ment dat de protestanten om een lang 
leven riepen voor de Dalai Lama en 
vrijheid in Tibet, begon de politie de 
Tibetanen in elkaar te slaan en vast te 
houden. Vele Namtso-monniken en le-
ken werden weggevoerd in een truck.

Vreedzaam protest monniken in Serthar

Protest Serthar, 23 januari 2012
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Ook in Serthar, het dorp met daarnaast 
het grootste kloostergemeenschap in 
Tibet, vonden er diverse vreedzame 
protesten plaats. Op 23 januari 2012 
hielden vreedzaam protesterende  
Tibetanen een spandoek op met 
de tekst: ‘Wij protesteren tegen het  
falende Chinese beleid in Tibet.’ De 
dag daarna kwamen er honderden 
Tibetanen bijeen op het plein in  
Serthar. De Chinese oproerpolitie 
spoot traangas op de menigte en schoot 
minstens één Tibetaan dood. Drie  
Tibetanen raakten zwaargewond tij-
dens de protesten: hun huidige wel-
zijn en verblijfplaats is onbekend.  
Tibetaanse bronnen meldden dat het 
plein in Serthar was ‘gedrenkt met 
bloed’. De hele regio is sindsdien 
volledig afgezet door minstens 40  
militaire trucks in het dorp. Het aantal 
vasthoudingen is onbekend. 

Op 26 januari 2012 schoot de politie op 
vreedzaam protesterende Tibetanen  
in Dzamtang, Ngaba- provincie, met 
de dood van een Tibetaanse student 
als gevolg. Het protest escaleerde toen 
de politie trachtte de jonge Tibetaan 
Tarpa vast te houden in Dzamthang 
(Ngaba-provincie) op de vroege mid-
dag van 26 januari 2012 bij hem 
thuis. Tarpa verspreidde eerder op de 
dag pamfletten met de boodschap dat 
de protesten van zelfverbranding in  
Tibet oproepen waren voor Tibetaanse 
vrijheid en voor de terugkeer van de 
Dalai Lama. De politie opende het 
vuur op protesterende Tibetanen toen 
zij probeerden te verhinderen dat de 
politie Tarpa wegvoerde. De politie 
doodde daarbij de 20-jarige Ogyen, 
een schoolmaatje van Tarpa, en ver-
wondde anderen. Vier monniken van 
het Lhawang-klooster zijn vastgehou-
den in verband met het incident. De 
Dzamthang-regio is momenteel her-
metisch afgesloten. Ambtenaren en 
politie moesten 24 uur per dag alert 
blijven in alle dorpen en kloosters, om 
‘stabiliteit te behouden’.

Op 18 januari 2012 protesteerden on-
geveer 20 monniken van het Arkyang-  
klooster in Pema, Golog (Amdo), 
waarbij zij spandoeken ophielden die 
opriepen tot terugkeer van de Dalai 
Lama naar Tibet, voor vrijheid in Tibet 
en voor vrijlating van de 11e Panchen 
Lama. Op 20 januari 2012 kwamen 
gewapende politie en ambtenaren van 
de deelstaat naar het Arkyang-kloos-
ter om de monniken te arresteren. 
Hiertoe kwamen 500 Tibetanen naar 
het klooster om de monniken te be-
schermen. Op 21 januari 2012 legden  
Chinese autoriteiten ‘legaal onderwijs’ 
op aan alle monniken in het klooster. 
Als reactie op deze escalerende situ-
atie, demonstreerden inwoners van 
Pema op 24 januari 2012, met foto’s 
van de Dalai Lama in de hand. De 
protesten werden met geweld op-
gebroken. Enkele Tibetanen werden 
voor een nacht vastgehouden en wer-
den de volgende dag vrijgelaten met 
verwondingen wegens marteling in 
hechtenis.

In de deelstaat Yulshul, die in april 
2010 getroffen werd door een ver-
woestende aardbeving, kwamen in 
het dorp Tridu 1.400 Tibetanen bijeen 
in een vreedzaam protest tijdens de 
zogenaamde Lhakar-dag op 8 februari 
2012. Deze dag zien Tibetanen als  
de ‘zielendag van de Dalai Lama’.  
Tibetanen dragen op deze dag tra-
ditionele kleding, spreken uitslui-
tend Tibetaans, eten in Tibetaanse 
restaurants en kopen producten van  
Tibetaanse ondernemingen. Tijdens 
de protesten werd er geroepen om 
vrijheid voor Tibet, de terugkeer van 
de Dalai Lama en de vrijlating van de 
11e Panchen Lama Gedun Choekyi 
Nyima.

In de nacht van 8 januari 2012 vielen 
gewapende politie en leden van de 
speciale eenheid binnen in een dorp 
in Amchok. Terwijl zij het huis van 
Gonpo Kyab binnenvielen, schoten 
zij door het raam en doodden Gurgo  
Tsering. Gonpo Kyab, in de 30, werd in 
hechtenis genomen. Nadat het nieuws 
over de dood van Gurgo Tsering zich 
verspreidde, kwamen de Tibetanen in 
protest. In de ochtend van 9 januari 
2012 kwamen er 22 trucks met speci-
ale eenheden. In de confrontatie die 
daarop volgde, raakten vele Tibetanen 
gewond door traangas en werden in 
elkaar geslagen. Ook enkele politie-
agenten raakten gewond. 

De 20 jarige Orgyen werd dood-
geschoten in Dzamthang

Overzichtskaart van vreedzame protesten in Oost-Tibet

“Troepen zijn ook  
bewapend met  
bespijkerde knuppels.”



27 februari 2009

Tapey, een jonge monnik uit het Kirti-kloos-
ter, steekt zichzelf in brand uit protest te-
gen de afzegging van gebedsdienst door 
de Chinese autoriteiten. Hij doordrenkt 
zijn lichaam met benzine en steekt zich-
zelf in brand op de markt, terwijl hij een 
handgemaakte Tibetaanse vlag en een 
foto van de Dalai Lama ophoudt. Hij wordt  
diverse keren beschoten door de politie ter-
wijl hij brandt, schijnbaar om hem te stoppen 
om pro-Tibetaanse leuzen te roepen. 
Toestand: onbekend

16 maart 2011

Phuntsog, een Kirti-monnik van 20, zet zich-
zelf in brand op de 3e verjaardag van een 
protest in Kirti waarbij minstens 10 Tibetanen 
waren vermoord. Hij roept leuzen, waar-
onder: ‘Moge de Dalai Lama 10.000 jaar 
lang leven!’ De politie dooft de vlammen en 
slaat Phuntsog in elkaar voordat hij overlijdt. 
Toestand: overleden

Daarna worden honderden veiligheids-
troepen gestationeerd in het Kirti-klooster. 
Rond 300 monniken worden verwijderd voor 
‘legaal onderwijs’ en twee oudere Tibetanen 
worden doodgeslagen. Drie monniken wor-
den veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 
11 jaar voor ‘medeplichtigheid’ bij de dood 
van Phuntsog.

15 augustus 2011

Tsewang Norbu, een 29-jarige monnik uit 
Tawu in de Kardze-regio, drinkt benzine, 
steekt zichzelf in brand, en roept voor vrijheid 
en de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet. 
Toestand: overleden

26 september 2011

Lobsang Kunchok (links) en Lobsang Kalsang 
(rechts), 18-jarige monniken uit het Kirti-
klooster, steken zichzelf in brand terwijl zij 
de leus roepen ‘Lang leve Zijne Heiligheid de 
Dalai Lama!’ in een protest in Ngaba. Nadat 
de politie de vlammen dooft, worden de twee 
jonge monniken in hechtenis genomen.
Toestand: allebei in ziekenhuis

3 oktober 2011

Kelsang Wangchuk uit het Kirti-klooster, 17 
jaar, steekt zichzelf in brand op de hoofdweg 
van Ngaba-dorp. Hij draagt een foto van de 
Dalai Lama en roept leuzen tegen de Chinese 
regering. Bronnen melden dat de politie hem 
omsingelde, de vlammen doofde, en hem in 
elkaar sloeg alvorens hem weg te voeren. 
Hij wordt vermoedelijk vastgehouden in het 
regionale ziekenhuis met een hoofdwond  
van de mishandeling. Toestand: onbekend

7 oktober 2011

Twee voormalige monniken – Kayang, 18 
(links) en Choephel, 19 (rechts) – knijpen 
hun handen samen en steken zichzelf in 
brand op de hoofdstraat van Ngaba, voordat 
veiligheidspersoneel het vuur dooft en hen 
meeneemt naar het staatsziekenhuis. Chinese 
media berichtten dat ze ‘lichtgewond’ waren. 
Toestand: allebei overleden
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TIJDSLIJN 2009 - 2012 
Tibetaanse zelfverbran dingen
In 2008 zweepten spontane protesten op in Tibet, tegen de Chinese repressieve overheersing en de doelbewuste onder-
mijning van de Tibetaanse cultuur en van het Tibetaans boeddhisme. De repressie die daarop volgde heeft de vrijheid van 
Tibetanen verder ingeperkt. Vele Tibetanen hebben als enige uitweg voor protest ervoor gekozen om zichzelf in brand te 
steken. Dit smeekt om de vraag: hoe erg moet het zijn voordat zelfverbranding het beste alternatief is?

TaPey

PHUNTSOG

TSewaNG NOrbU

L. KUNcHOK eN L. KaLSaNG

KayaNG eN cHOePeL

KeLSaNG waNGcHUK



15 oktober 2011

Norbu Damdrul, een voormalige monnik van 
het Kirti-klooster, steekt zichzelf in brand 
in Ngaba. Hij is ernstig verbrand, maar is 
volgens berichten nog in leven wanneer de 
politie de vlammen dooft, hem schopt en met 
hem wegrijdt in de tegenovergestelde rich-
ting van het ziekenhuis. De grote Tibetaanse 
menigte wordt onder schot uiteengedreven.  
Toestand: overleden

17 oktober 2011

Tenzin Wangmo van het Mame-nonnenkloos-
ter in Ngaba, 20 jaar, overlijdt nadat ze zich-
zelf in brand steekt op de Sumdobrug. Terwijl 
ze sterft, roept zij voor de terugkeer van de 
Dalai Lama naar Tibet en voor religieuze 
vrijheid in Tibet. Haar lichaam wordt terugge-
stuurd naar het nonnenklooster; autoriteiten 
eisen dat haar lichaam wordt overgeleverd of 
dezelfde dag begraven. De nonnen weigeren 
hieraan mee te werken. Soldaten en politie 
zetten het nonnenklooster en omringende 
dorpen af. Toestand: overleden

25 oktober 2011

Dawa Tsering, een monnik uit het Kardze-
klooster, steekt zichzelf in brand en roept 

leuzen voor de terugkeer van de Dalai Lama 
naar Tibet tijdens een religieuze ceremonie 
die bezocht wordt door honderden lokale 
mensen binnen het klooster. Monniken doven 
de vlammen. Er wordt onmiddellijk Chinese 
politie gestationeerd rondom en binnen het 
klooster. De Chinese politie komt in confron-
tatie met de monniken en leken die Dawa 
Tsering beschermen tegen ondervraging en 
vasthouding. Toestand: onbekend

3 november 2011

Palden Choetso, een Tibetaanse non, steekt 
zichzelf in brand in Kardze. Terwijl haar 
lichaam brandt, roept ze voor een lang  
leven en terugkeer van de Dalai Lama. Haar 
zusternonnen nemen haar mee naar het 
nonnenklooster en ze sterft kort daarna. 
Lokale autoriteiten zetten de omgeving af en 
stationeren troepen in het nonnenklooster. 
Toestand: overleden

1 december 2011

Tenzin Phuntsog, een voormalige monnik 
uit de Tibetaanse Autonome Regio, steekt 
zichzelf in brand om te protesteren tegen de 
dramatische onderdrukking in Chamdo. Hij 
was een monnik van het Karma-klooster in 
Chamdo, opgericht in de 12e eeuw door de 
eerste Karmapa. Toestand: overleden

6 januari 2012

Tsultrim en Tennyi (allebei ongeveer 20 jaar 
oud) steken zichzelf in brand in Ngaba en 
rennen de straat op terwijl ze roepen om 
de terugkeer en een lang leven van de 
Dalai Lama. Tennyi overleed dezelfde dag en  
Tsultrim overleed de dag daarna.  
Toestand: allebei overleden

8 januari 2012

Sonam Wangyal, een gereïncarneerde lama, 
drinkt kerosine en steekt zichzelf in brand in 
Amdo. Voordat hij zichzelf in brand steekt, 
klimt hij op een lokale heuvel om wierook te 
branden, te bidden en folders te verspreiden 
met de boodschap dat hij niet handelt voor 
persoonlijke glorie, maar ‘voor Tibet en het 
geluk van Tibetanen.’ Toestand: overleden 
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NOrbU DamDrUL

TeNziN waNGmO

Dawa TSeriNG

PaLDeN cHOeTSO

TeNziN PHUNTSOG

TSULTrim eN TeNNyi

SONam waNGyaL

‘Zij willen dat hun oproep gehoord wordt door vredelievende  
regeringen en mensen over de hele wereld, inclusief wereldleiders  
en mensenrechten organisaties, zodat zij China kunnen oproepen  
om de onderdrukking in Tibet stop te zetten.’ 
Kirti Rinpoche, hoofd Kirti klooster in India
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14 januari 2012

Losang Jamyang doordrenkt zichzelf met 
benzine en steekt zichzelf in brand in Ngaba. 
Hij loopt de straat op terwijl hij roept om het 
lange leven van de Dalai Lama en voor vrij-
heid in Tibet.

In plaats van het vuur te doven, begint de 
politie hem te schoppen en te slaan met 
bespijkerde knuppels. Lokale Tibetanen kun-
nen dit aanzicht niet verdragen en staan 
op tegen gewapend beveiligingspersoneel 
zonder achting voor gevaar voor hun eigen 
leven. Het lichaam van Losang wordt ver-
volgens weggedragen. Losang Jamyang was 
een voormalige monnik van het lokale Andu-
klooster. In 2011 was hij een leidend figuur 
van een populaire gemeenschap voor de 
bevordering van Tibetaanse taal in zijn dorp, 
en stond daarom onder druk van de lokale 
autoriteiten. Toestand: overleden

8 februari 2012

In de vroege avond in Ngaba-dorp, stak de 
19-jarige Rinzin Dorje zichzelf in brand op 
een basisschool. Rinzin was een voormalige 
Kirti-monnik. Volgens ooggetuigen leefde hij 
nog toen hij door de politie werd wegge-
voerd, maar was hij op het ‘punt van sterven’. 
Twee monniken werden vastgehouden in de 
regio in verband met zijn zelfverbranding. 
Toestand: onbekend

9 februari 2012

Sonam Rabyang, een monnik uit het 
Yurthungdorp in de 30 uit Yulshul in Kyegudo 
Chinghai, stak zichzelf in brand in het dorp 
Tridu. ICT is op moment van schrijven infor-
matie aan het verzamelen van bronnen bin-
nen Tibet. Verdere details volgen. Toestand: 
vermoedelijk in leven, maar niet bevestigd

11 februari 2012

De 18-jarige Tenzin Choedron stak zichzelf in 
brand in de vroege avond terwijl zij leuzen 
scandeerde tegen de Chinese regering. Zij 
koos hiervoor dezelfde plaats als de non  
Tenzin Wangmo bij de Sumdobrug, onge-
veer 3 kilometer van Ngaba-dorp verwijderd.  
Tenzin Choedron wordt weggevoerd door 
soldaten en politie en overlijdt kort daarna. 
De autoriteiten geven geen gehoor aan fami-
lie om haar lichaam over te dragen en geven 
slechts een deel van haar as terug. 
Toestand: overleden

13 februari 2012

De 19-jarige monnik Lobsang Gyatso van 
het Kirti-klooster in Ngaba steekt zichzelf in 
brand in Ngaba-dorp in de vroege middag.  

Hij blonk uit in zijn studie. Gewapende  
politie en speciale eenheden sloegen  
Lobsang gewelddadig in elkaar terwijl ze de 
vlammen doofden. 

Twee Tibetanen die hem probeerden te  
helpen, werden hard in elkaar geslagen. 
Vervolgens werd de veiligheidscontrole in het 
gebied nog verder opgevoerd. 
Toestand: onbekend

17 februari 2012

Op 17 februari stak voor het eerst monastieke 
ambtenaar zichzelf in brand in Themchen, 
Qinghai provincie. De 38 jaar oude Damchoe 
was lid van de Democratische Management 
Comité van he Bongthak klooster, een door 
de regering opgezette organisatie die het 
klooster beheert. Volgens RFA stak hij zichzelf 
in brand nadat monniken waren verboden 
om een religieuze ceremonie uit te voeren, 
terwijl andere bronnen rapporteren dat hij 
weigerde mee te doen aan een rigoureuze 
‘patriottische educatie’ campagne in zijn 
klooster. Toestand: overleden

19 februari 2012

Honderden Tibetanen kwamen bijeen in 
Dzamthang om het verbrande lichaam te 
bewaken van de 18-jarige Nangdrol, die 
zichzelf in brand had gestoken tijdens een  
gebedsdienst in een verre regio in de Qing-
hai-provincie. Terwijl hij brandde, riep hij: 
‘Moge de Dalai Lama 10.000 jaar blijven le-
ven!’ en ‘Vrijheid voor Tibet!’ Na zijn overlij-
den werd hij naar het klooster teruggebracht, 
waar traditionele boeddhistische rituelen 
voor hem werden uitgevoerd. In de avond 

LOSaNG jamyaNG

TeNziN cHOeDrON

LObSaNG GyaTSO

DamcHOe

SONam rabyaNG

riNziN DOrje

NaNGDrOL
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kwamen meer dan 1.000 Tibetanen bijeen 
om de wacht te houden, om te voorkomen 
dat de politie zijn lichaam weg zou voeren. 
Nangdrol is de eerste niet-monnik die zichzelf 
in brand heeft gestoken. Toestand: overleden

3 maart 2012

De 19 jarige Tsering Kyi, een leerling van 
de Tibetaanse middelbare school in Machu, 
steekt zichzelf in brand op de groentemarkt 
van Machu dorp in Kanhlo, Gansu provincie. 
Autoriteiten blokkeerden de school waar 
Tsering Kyi naartoe ging en legde een strenge 
militaire greep op in de regio. Hierbij werden 
mobiele telefoons onderzocht in een poging 
om verspreiding tegen te gaan van foto’s of 
beeldmateriaal die van de zelfverbranding 
werd gemaakt. Toestand: overleden

4 maart 2012

Een Tibetaanse moeder genaamd Rinchen 
steekt zichzelf in brand nabij een militair 
kamp nabij het Kirti klooster in Ngaba. Terwijl 
ze in brand stond, roep zij “Laat Zijne Heilig-
heid terugkeren naar Tibet!” en “Wij hebben 
vrijheid nodig!” Rinchen was in haar vroege 
30er jaren en was weduwe. Het kan nog niet 
worden bevestigd of ze drie of vier kinderen 
had: de jongste was enkele maanden oud en 
de oudste in haar vroege tienerjaren. 
Toestand: overleden

5 maart 2012

Een 18 jaar oude man genaamd Dorjee steekt 
zichzelf in brand, roept leuzen tegen het Chi-
nese Tibet-beleid en loopt naar het kantoor 
van de lokale overheid in het dorp Cha in de 
provincie Ngaba.  Er wordt verondersteld dat 
hij ter plaatse overleed en dat de autoriteiten 
zijn lichaam meenamen. Dorjee’s lichaam 
was nauwelijks zichtbaar omdat de vlammen 
om hem heen zo hevig waren. Ooggetuigen 
meldden: “Veel mensen in de straten reci-
teerden mantra’s en baden tot Zijne Heilig-
heid de Dalai Lama met tranen en verdriet 
in hun ogen”. 

Dorjee kwam uit dezelfde groep van lan-
delijke dorpen als de Tibetaanse vrouw,  
Rinchen, die zichzelf een dag eerder in brand 
stak. Toestand: overleden

TSeriNG Kyi

riNcHeN DOrjee

De Chinese autoriteiten hebben de Tibetaanse blogger en essayist  
Tsering Woeser verboden om op 1 maart 2012 in Peking de Prins  
Claus Prijs in ontvangst te nemen die zij ontving voor haar 
uitzonderlijke prestaties op het gebied van cultuur. Zij zou de  
prijs ontvangen tijdens een informeel diner van de Nederlandse  
ambassadeur. De directeur van het Prins Claus Fonds zou ook  
aanwezig zijn, maar haar visumaanvraag werd geweigerd door  
de Chinese autoriteiten. De Nederlandse ambassade was  
gewaarschuwd om de prijs niet uit te reiken. Woeser kreeg de 
maand maart huisarrest en mag alleen haar huis verlaten onder 
begeleiding van de Chinese staatspolitie. De veiligheidscontrole in 
Peking werd opgeschroefd in de aanloop naar de jaarlijkse bijeen-
komsten van het Nationale Volkscongres en de Chinese Politieke 
Adviserende Conferentie. Kamerlid Harry van Bommel (SP) stelde 
naar aanleiding van het huisarrest van Woeser vragen aan minister 
Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Hij vroeg of de minister bereid 
was om bij China aan te dringen op opheffing van haar huisarrest, 
zodat Woeser de prijs in ontvangst kon nemen.

TIBET NIEUWS

Tibetaanse schrijfster Woeser verboden om   
Prins Claus Prijs ontvangst te nemen

Tsering Woeser in Peking



CULTUUR

Zelfverbrandingen als symbool 
voor Tibetaans verzet 

Op 27 februari 2009, liep Tapey (20), een Tibetaanse monnik van het Kirti-
klooster in Amdo in Oost-Tibet, naar de nabije kruising op de dorpsmarkt. 
Zijn monnikengewaad was gedrenkt in olie. Bij aankomst stak hij zichzelf in 
brand, ontrolde een Tibetaanse vlag met een foto van de Dalai Lama, en riep 
leuzen. Voordat omstanders konden horen wat hij zei, schoten leden van de 
Volkspolitie op Tapey en voerde hem weg naar een onbekende locatie. 

Dat was het eerste incident van de 
golf van zelfverbrandingen in Tibe-
taanse gebieden. Het lijkt eveneens 
een nieuwe richting in Tibetaans ac-
tivisme in te luiden. In maart 2011 
ging een andere Tibetaan, Phuntsog, 
over tot zelfverbranding. Tegen begin  
maart 2012 volgden 24 anderen.  
Minstens 18 van hen zijn gestorven.
Een gemeenschappelijke eis van deze 
individuen was de terugkeer van de 
Dalai Lama naar Tibet en vrijheid voor 
het Tibetaanse volk.

Kirti Rinpoche, de belangrijkste lama 
van het Kirti-Klooster, waar de meeste 
zelf verbrandingen hebben plaatsge-
vonden, stelt dat de zelfverbran dingen 
het resultaat zijn van wonden uit 3 
generaties: de plunderingen tijdens 
de Lange Mars in de jaren 30, de  
Culturele Revolutie in de jaren 60 en  

de ‘Patriottische Opvoeding’ die sinds 
eind jaren 90 zijn opgezet in Tibet 
door de Chinese regering.

De eerste reactie van de Chinese  
regering op de recente golf van zelf-
verbrandingen was er een van ontken-
ning. Terwijl het aantal incidenten 
bleef toenemen, probeerden Chinese 
autoriteiten de schuld te verschuiven 
door Tibetanen te vernederen door 
de zelfverbranders af te schilderen als 
criminelen en te zeggen dat hun acties 
zijn aangezet door de ‘Dalai-kliek’. 

De kritieke factor in de golf van zelf-
verbrandingen is dat de Chinese rege-  
ring slachtoffer is van haar eigen keuze  
om de Tibetaanse kwestie te ver  binden  
met de overleving van de Chinese  
Communistische Partij. De Partij ziet  
de toewijding van Tibetanen aan hun  
Tibetaanse identiteit, die onlosmake-
lijk is verbonden met Tibetaanse reli-
gie en cultuur, als onverenigbaar met 
de heerschappij van de Communis-
tische Partij. 

De Chinese overheid beschouwt het 
bestaan van een aparte Tibetaanse 
identiteit als een politieke kwestie en 
probeert dan ook de relatie tussen  
de Dalai Lama – een symbool van  
Tibetaanse identiteit – en het  
Tibetaanse volk te verbreken. Zo is het 
ophangen van portretten van de Dalai 
Lama verboden in de Tibetaans Auto-
nome Regio en voerde de regering van 
de Tibetaans Autonome Regio (TAR) in 
december 2011 het mandaat door dat 
alle Tibetaanse kloosters portretten 
ophangen van de 4 Chinese leiders: 
Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang 
Zemin en Hu Jintao. 

Repressie versterkt de eenheid
De Chinese kortzichtige onderdruk-
king van het Tibetaans boeddhisme 
heeft het gevoel van eenheid versterkt 
onder Tibetanen, zowel binnen de TAR  
als in andere traditionele Tibetaanse 
gebieden, terwijl de Chinese overheid 
dit juist probeert te ontmoedigen. 

In feite had de religieuze basis van 
de Tibetaanse identiteit meteen dui-
delijk moeten zijn voor de Chinese 
Communistische autoriteiten toen zij 
Tibet binnenvielen in 1950. Tibetaans 
nationalisme was voornamelijk berust 
op religie. Tibetanen noemden de 
Chinese indringers Tendra (vijand van 
het geloof) en het meest bekende  
Tibetaanse verzetsleger heette Tensung  
Thanglang Maggar (Vrijwillige Leger 
voor de Verdediging van het Geloof).
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Monniken in India houden wake, 2012

“Dit is het jaar waarin 
zoveel Tibetaanse  
helden zijn gestorven.”



Chinese leiders daarentegen prediken 
in Tibetaanse kloosters tijdens het 
Chinese Nieuwjaar ‘ten-lhing-sung-
kyong’ (behoud van de stabiliteit) en 
geven de monniken financiële prik-
kels om de vrede te bewaren. Het is 
veelzeggend dat, zelfs na 50 jaar ‘stabi-
liteit’ de voornaamste boodschap van 
de Chinese leiders blijft.

Het aanbieden van het licht
De zelfverbrandingen werden niet  
ondernomen door Tibetanen uit  
persoonlijk gewin, maar simpelweg 
omdat zij het nodig vonden om te 
vechten tegen de onrechtvaardigheid 
die zij ervoeren. Een audiogetuigenis  
die werd nagelaten door Sonam  
Wangyal Sopa Rinpoche, die overleed 
op 8 januari 2012 na zelfverbranding, 
is een van de weinige documenten die 
is achtergelaten tot nu toe. Hij zei: ‘Dit 
is het jaar waarin zoveel Tibetaanse 
helden zijn gestorven. Ik offer mijn 
lichaam om solidair te zijn met hen 
in vlees en bloed, en om vergiffenis te 
zoeken door deze hoogste tantrische 
eer om je lichaam te offeren. Dit is 
niet om persoonlijke faam of glorie te 
krijgen.’ 

De Vietnamese boeddhistische meester  
Thich Nhat Hanh, die de zelfverbran-
ders in Vietnam tijdens de jaren 60 
verklaart, helpt ons om de woorden 
van Sobha Tulku beter te begrijpen. 
Hij schreef in een brief aan Martin 
Luther King Jr. in 1965: ‘Ik geloof met 
heel mijn hart dat de monniken die 
zichzelf verbrandden, zich niet richt-
ten op de dood van de onderdruk-
kers, maar alleen op een verandering 

in hun beleid. Hun vijanden zijn niet 
de mens zelf, maar de intolerantie,  
fanatisme, dictatorschap, hebzucht, 
haat en discriminatie besloten in het 
hart van de mens.’

De Tibetanen die zichzelf verbrand-
den daagden de politieke, culturele, 
religieuze en sociale onrechtvaardig-
heden uit. De wortels daarvan liggen 
veel dieper dan materiële ontwikke-
lingen kunnen verhelpen. Als de zelf-
verbrandingen voorlopers zijn van een 
nieuwe Tibetaanse vrijheidsbeweging, 
dan is het een grote misvatting van de 
Chinese overheid om te denken dat 
deze trend kan worden tegengehou-
den door restricties op religieuze vrij-
heid en de vrijheid van meningsuiting. 
Tibetanen zullen nieuwe manieren 
vinden om zichzelf uit te drukken. 
De Chinese autoriteiten dachten na 
de protesten van 2008 dat zij ‘het 
Tibetaanse probleem’ onder controle 
hadden door geweld te gebruiken. 
De zelfverbrandingen hebben echter  
duidelijk aangetoond dat de Chinese 
methode van repressie en geweld 
geen stand houdt. Om die reden zul-
len de strenge restricties alleen maar 
het gevoel van onrechtvaardigheid 
en discriminatie van Tibetanen doen 
versterken. Zolang Tibetanen de mo-
gelijkheid wordt ontnomen om een 
leven te leiden van (gelijk)waardig-
heid en respect, is het duidelijk dat 
zij acties zullen ondernemen om hun 
gevoelens over te brengen.

Net als de Vietnamese zelfverbran-
dingen het symbool werden van het  
Vietnamese verzet, is de Tibetaanse zelf-

verbranding een symbool geworden  
van de Tibetaanse vrijheids beweging 
in een nieuwe richting. In de  
Tibetaanse sociale media hebben de 
zelfverbrandingen zelfs de bijnaam 
‘Tsampa Revolutie’ gekregen, verwij-
zend naar het geroosterde gerstemeel 
dat een hoofdbestanddeel is van het 
Tibetaanse dieet. In december 2011 
onderging Tapey, de monnik uit het 
begin van dit artikel, volgens een rap-
port een behandeling in een Chinees 
militair ziekenhuis. Tapey mag aan 
het herstellen zijn, maar de recente 
zelfverbrandingen kunnen slechts het 
topje van de ijsberg zijn. Het is een 
uitdaging voor zowel het Tibetaanse 
volk als voor de Chinese overheid 
om de onderliggende grieven aan te 
pakken. 
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“WANNEER kloosters lijken op een  
militaire basis, waarbij militairen 
monniken en nonnen in aantal  
overtreffen, WANNEER legertrucks 
geladen met soldaten permanent 
buiten kloosters zijn gestationeerd, 
zoals in het Kirti-klooster, waar het 
aantal monniken gedaald is van 
2.000 monniken 4 jaar geleden tot 
600, WANNEER er in Lhasa meer 
spionage camera’s in de stad  
zijn dan ramen, WANNEER elke 
monnik 24 uur per dag wordt  
bewaakt, WANNEER een hele regio 
van Tibet verandert...
WAT KAN EEN TIBETAANSE  
MONNIK DAN ANDERS DOEN DAN 
ZICHZELF VERBRANDEN?”

Op 10 maart 2012 kwamen in Den Haag ruim 300 Tibetanen  
en Tibetsupporters bijeen om solidariteit te tonen met de  
Tibetanen en om de Volksopstand in 1959 in Lhasa te  
herdenken. De vredesmars startte voor het centraal station  
in Den Haag en eindigde bij de Chinese ambassade.  
De gebeden en levens grote portretten van Tibetanen die  
zichzelf in Tibet in brand hadden gestoken, zorgden voor veel  
aandacht en sympathie van omstanders. Bij de ambas sade  
werd een memorandum aange boden waarin ICT, de Tibet  
Support Groep en de Tibetaanse Gemeenschap eisten dat  
China stopt met het geweld in Tibet, de veiligheidstroepen 
terugtrekt en in dialoog gaat met de Tibetaanse leiders. De 
mars kwam ’s avonds op het NOS journaal.

CAMPAGNE

53ste Herdenking Tibetaanse Volksopstand

Vreedzame mars in Den Haag, 10 maart 2012
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ORGANISATIE

ICT lanceert nieuwe website
Op 2 maart 2012 lanceerde ICT haar 
nieuwe website op www.savetibet.nl. 
De nieuwe site  heeft een fris nieuw 
design, is gebruikersvriendelijk, heeft 
een verbeterde zoekfunctie en bevat  
meer uitgebreide informatie, zoals  

over achtergrondthema’s. Ook bevat 
de site het laatste nieuws en een uitge-
breide actiepagina. Bezoek onze web-
site en geef uw feedback aan ons door. 
Wij stellen uw mening zeer op prijs!

TIBET NIEUWS

Bezoek aan Dalai Lama leidt tot arrestaties 
Meer dan 8.000 Tibetanen uit Tibet 
reisden naar Bodhgaya om onder-
richt van de Dalai Lama te volgen 
tijdens de Kalachakra voor wereld-
vrede. Hun bezoek aan India had 
verstrekkende gevolgen. 

HonderdenTibetanen werden tijdens 
hun terug reis bij de Nepalese grens  
of na aankomst in Tibet gearresteerd 

en boeddhistische voorwerpen en 
tekstboeken werden afgenomen. In 
Lhasa werden families gescheiden,  
medicatie werd onthouden en mensen 
moesten heropvoeding ondergaan. De 
Chinese reactie past binnen het geïn-
tensifieerde klimaat van angst rond het 
Tibetaanse nieuwjaar en in de aanloop 
naar de jaarlijkse 10 maartherdenking 
van de Volkopstand in Lhasa in 1959. 
Uit voorzorg nemen de autoriteiten in 

deze gevoelige periode strenge maat-
regelen. Daarnaast reageert China ook 
op de aanhoudende zelfverbrandingen 
in Tibet door een uitbreiding van zijn 
lastercampagne tegen de Dalai Lama 
en door het hardhandig neerslaan van 
elk mogelijk protest. Tibet is inmiddels 
wederom hermetisch afgesloten voor 
journalisten en westerse bezoekers.

Sinds maart 2011 voert ICT actief campagne om aandacht te 
vragen voor de zelfverbrandingen in Tibet. Duizenden dona-
teurs van ICT en andere Nederlanders ondertekenden al de 
ICT-petitie gericht aan minister Rosenthal. Op 10 december 
2011, de Internationale Mensenrechtendag, vond de herlan-

cering van de campagne plaats. Ook werd er een ICT-petitie 
aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Buitenlandse 
Zaken, voorafgaand aan het China-overleg op 16 november 
2011. Op 1 februari 2012 overhandigde ICT een door ruim 
650.000 mensen ondertekende petitie aan de heer Sabathil, 
de directeur van de European External Action Service van de 
EU. De petitie werd gesponsord door Avaaz, een mondiaal 
online campagnenetwerk dat de stem van de burgers laat 
doorklinken in de wereldwijde politieke besluitvorming.

Op 8 februari 2012 werden er wereldwijd waken gehouden 
tegen het aanhoudende Chinese geweld in Tibet. In Amster-
dam kwamen tweehonderd Tibetanen en Tibetsupporters 
bijeen om aandacht te vragen voor het toenemende Chinese 
geweld in Tibet. Tijdens de wake die ICT, de Tibet Support 
Groep en Tibetaanse Gemeenschap in Nederland organi-
seerden, werd er een gebedsdienst gehouden en werden 
er kaarsen aangestoken. Kamerlid Harry van Bommel (SP) 
riep tijdens de demonstratie minister Rosenthal op om er bij  
de Chinese regering op aan te dringen te stoppen met het ge-
weld tegen vreedzame Tibetaanse demonstranten. Amnesty 
International hield een krachtige toespraak, waarin Jeanet 
van der Woude bezorgdheid uitte over het escaleren van het 
conflict. De wake werd afgesloten met een fakkeltocht. 

CAMPAGNE

Wereldwijde actie tegen geweld in Tibet 

Stille tocht in Amsterdam, 8 februari 2012

Actueel en gebruiksvriendelijk
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POLITIEK

Internationale reacties 
op zelfverbrandingen
ICT heeft intensief gelobbyd om te zorgen dat regeringen China blijven  
aanspreken over de  zelfverbrandingen in Tibet. Een aantal landen, zoals  
Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Polen, Groot-Brittannië, Australië, Canada 
en de Verenigde Staten, nam een officieel publiek standpunt in. Parlemen-
tariërs uit diverse landen, waaronder Italië en Groot-Brittannië, spraken zich 
over de kwestie uit. 

Het Europees Parlement nam eind  
2011 een resolutie aan die de zelf-
verbrandingen veroordeelde. In  
Nederland sprak minister Rosenthal 
van Buitenlandse Zaken op 16 no-
vember 2011 tijdens het Algemeen 
Overleg over China zijn bezorgdheid 
uit over de ontwikkelingen in Tibet. 
‘Nederland is begaan met het lot van 
zovele Tibetanen en we willen dan 
ook stappen zetten uit compassie en 
zorg.’ Over de zelfverbrandingen zei 
de minister: ‘Dat gaat alle perken te 
buiten. Er moet het nodige gebeuren.’  

Vragen aan de minister
In 2012 drong ICT opnieuw aan bij 
de minister en de mensenrechten-
ambassadeur Veer zich uit te spreken 
over de zelfverbrandingen. Kamerlid 

Van Bommel (SP) stelde hierover in  
februari vragen aan de minister. Deze 
antwoordde dat de EU China meer-
maals met actieve steun van Nederland 
heeft opgeroepen om geen geweld te 
gebruiken tegen demonstranten en 
dat de EU een demarche voorbereidt 
om deze oproep kracht bij te zet-
ten. De minister stelde ook dat de 
EU China diverse malen heeft opge- 
roepen om EU˗vertegenwoordigers  
en journalisten toe te laten tot de  
Tibetaanse gebieden.

Actieve lobby
Voorafgaand aan de EU-Chinatop op 
14 februari 2012 in Peking voerde ICT 
gesprekken met verschillende Euro-
pese landen om de situatie in Tibet 
toe te lichten. Ook ontmoette ICT de  

directeur van de European External 
Action Service, de heer Sabathil, en 
het hoofd van de Mensenrechtenunit 
van de EU. Daarnaast onderhield ICT 
intensieve contacten met Europese 
ambassades in Delhi en Peking. 

VS resolutie
De International Federation for  
Human Rights en ICT stuurden een 
brief naar alle 27 lidstaten en naar de 
belangrijkste EU˗leiders. In aanloop 
naar de top werden de voorzitter van 
de Europese Raad, Van Rompuy, en de 
voorzitter van de Europese Commissie,  
Barroso, met klem verzocht om de 
mensenrechtenschendingen in Tibet 
op te nemen tijdens hun ontmoeting 
met de Chinese premier Wen Jiabao. 
De Verenigde Staten nam een resolu-
tie aan over de mensenrechtensituatie 
in Tibet naar aanleiding van de zelf-
verbrandingen.

Harry van Bommel (SP) steunt Tibetaanse zaak actief. Amsterdam, 8 februari 2012

POLITIEK 

Wereld  
Parlementaire 
Tibet- 
conferentie
Van 27 tot en met 29 april 2012 
zal in Ottawa (Canada) de zesde 
World Parliamentarians Convention 
on Tibet (WPCT) plaatsvinden. Het 
is de eerste bijeenkomst van WPCT 
sinds de Dalai Lama zijn politiek 
leiderschap overdroeg aan een ge-
kozen premier. De Dalai Lama zal 
de conferentie openen. Tijdens deze 
mede door ICT georganiseerde bij-
eenkomst zal naar verwachting een 
groot aantal parlementariërs uit de 
hele wereld aanwezig zijn om de 
mogelijke parlementaire acties voor 
Tibet te bespreken.
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Maak een belangrijk gebaar voor de  
toekomst van Tibet

Overweeg om International Campaign for Tibet  
op te nemen in uw testament.
Ga voor meer informatie naar www.savetibet.nl of bel met Tom Zwollo 020 3308265.

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

POLITIEK

ICT en de regering in  
ballingschap

Senior stafleden van ICT brachten in 
februari een bezoek aan de Tibetaanse 
regering in ballingschap in Dharamsala 
(India). Het doel van de ontmoetin-
gen met leden van het kabinet en met 

parlementsleden was om de samen-
werking te versterken en te bespreken 
hoe ICT kan bijdragen aan het vinden 
van een vreedzame oplossing voor de 
toekomst van Tibet.

CAMPAGNE 

Teken nu de 
online petitie 
van ICT
Op 10 december herlanceerde ICT 
haar campagne haar campagne over 
de Tibetaanse zelfverbrandingen. 
Deze campagne loopt nog steeds 
door. Teken de petitie gericht aan 
minister Rosenthal op onze website  
www.savetibet.nl!

ICT delegatie met Kalon Tripa. Dharamsala, 17 februari 2012



‘Als bomenkweker weet ik dat je dage-
lijks druk bent met iets waar een genera-
tie na jou pas met volle overtuiging van 
kan genieten. Maar het is het waard! 
Kijk maar eens goed om je heen. Voor 
een deel is dit ook zo met het vele werk 
dat ICT dagelijks verzet. Omdat ook hun 
weg lang is om de Tibetaanse bevolking 

in volle vrijheid te laten genieten van hun 
pracht en kracht, heb ik middels notariële 
akte mijn steun toegezegd. Onze bedrijfs-
spreuk is: wat je aandacht geeft, groeit. 
Voor ICT vind ik dit ook van toepassing 
en mede daarom vind ik het een eer om 
hun inzet te mogen ondersteunen.’
jolanda van Hasselt, breda

‘Ik geloof in het werk van de International  
Campaign for Tibet omdat ik veel mede-
lijden heb met het Tibetaanse volk. Ik 
ben diverse keren in Tibet geweest – voor 
het laatst in 2009 – en heb met eigen 
ogen gezien hoe de Tibetanen worden 
gediscrimineerd en onderdrukt. In Lhasa 
zag ik bijvoorbeeld dat de Tibetaanse 
pelgrims die van verre aankwamen bij de 
heilige Jokhang-tempel, werden gepest 
door Chinese soldaten. Bij het Potala-

paleis moesten de monniken toestem-
ming vragen van de politie als ze een 
kaars wilden aansteken. Ik heb door mijn 
ervaringen een diep besef gekregen van 
het onrecht dat Tibetanen dagelijks moe-
ten ondergaan, en probeer deze bood-
schap waar mogelijk over te brengen aan 
andere Nederlanders. Ik probeer daarom 
al jaren bij alle publieke activiteiten en 
demonstraties van ICT aanwezig te zijn.’ 
Terrence Degenaar, amsterdam
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Donateurs aan het woord

Terrence Degenaar

Jolanda van Hasselt
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Situatie  
Tibetanen in 
Nepal blijft 
onveilig
De toenemende Chinese invloed in 
Nepal is zorgwekkend. Dat maakt het 
leven van Tibetanen die daar wonen 
of op doorreis zijn naar India steeds 
onveiliger. De Nepalese regering legt 
beperkingen op aan Tibetanen, zoals 
op de vrijheid van meningsuiting en 
religieuze activiteiten. Zelfs het open-
baar vieren van de verjaardag van de 
Dalai Lama is verboden. Recentelijk 
ondervonden Tibetanen uit Nepal pro-
blemen bij de Nepalese grens, toen 
ze in Bodhgaya (India) onderricht van 
de Dalai Lama tijdens de Kalachakra 
voor wereldvrede bijwoonden. Zowel 
op de heen- als terugreis waren er 
moeilijkheden met reisdocumenten en 
werden er Tibetanen bij de grens vast-
gehouden.

Dat de situatie in Nepal steeds nijpen-
der wordt, bleek ook uit het feit dat in 
februari 2012 Tibetanen uit wanhoop 
bij het UNHCR-kantoor in Kathmandu 
demonstreerden. Zij eisten hulp voor 
Tibet en VN-interventie in Tibet na de 
serie zelfverbrandingen. De demon-
stranten riepen: ‘Word wakker VN. 
Tibet staat in brand. Stop de doodslag 
in Tibet.’ De Nepalese oproerpolitie 
arresteerde 13 Tibetanen, waaronder 
een man omdat zijn eenjarige zoon 
een muts droeg met de Tibetaanse 
vlag. De Nepalese autoriteiten maak-
ten duidelijk dat het Tibetanen niet 
is toegestaan om anti-Chinese activi-
teiten op Nepalees grondgebied uit 
te voeren. De arrestanten zijn een 
hongerstaking begonnen om vrijlating 
te eisen.

Recentelijk verzochten leden van het 
Amerikaanse Huis van Afgevaardig-
den Nepal om Tibetanen in Nepal 
bescherming te bieden. Zij vroegen 
de Nepalese regering om in te stem-
men met een Amerikaans voorstel om 
Tibetaanse vluchtelingen in de VS op 
te nemen.
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Colofon
Tibet Journaal is een uitgave van International  
Campaign for Tibet

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 orga nisaties. 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. 
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Ongekend aantal boeddhisten 
volgden onderricht Dalai Lama 
Voor het eerst in de geschiedenis kwamen meer dan 300.000 bezoekers uit de gehele wereld bijeen voor onderricht van 
de Dalai Lama. De Kalachakra voor wereldvrede vond in januari 2012 plaats in Bodhgaya (India), waar de Boeddha 2.500 
jaar geleden verlichting bereikte. 

Bijzonder was de aanwezigheid van 8.000 Tibetanen uit  
Tibet en 4.000 Chinezen. Met 35.000 mensen uit de 
Himalaya regio was het ook een unieke samenkomst van 
bevolkingsgroepen met een Tibetaans-boeddhistische cultu-
rele achtergrond.
 
Voor Tibetanen uit Tibet kwam hun droom uit om eenmaal  
in hun leven de Dalai Lama te zien. Dat was niet zonder  
grote risico’s, want Tibetanen werden na terugkomst in  
Tibet opgepakt. De Dalai Lama sprak zijn volk rechtstreeks 
toe om zijn overdracht als politiek leider toe te lichten. 

Een democratisch systeem is de beste oplossing voor de 
toekomst van Tibet. Hij zei dat dat hij de Tibetkwestie 
niet opgeeft en dat alle Tibetanen verantwoordelijkheid 
dragen om zich voor de Tibetaanse zaak in te zetten. 
Ook sprak de Dalai Lama de Chinese boeddhisten toe. 
Hij hoopt dat er door de groei van het aantal Chinese  
boeddhisten meer begrip ontstaat voor de Tibetaanse  
cultuur en de   huidige situatie in Tibet.

De belangrijke boeddhistische leider Karmapa had eveneens 
een boodschap voor het Tibetaans volk. In het kader van  
de zelfverbrandingen riep hij de Tibetanen op om geen 
waardevolle levens op te offeren voor Tibet, maar om zich 
in te zetten voor het behoud van de Tibetaanse cultuur en 
de natuur.

“In tijden van grote  
tegenslag bestaat het 
grootste vermogen  
om goed te doen,  
zowel voor jezelf als 
voor anderen.

~Dalai Lama~.”

De Dalai Lama tijdens de Kalachakra initiatie. Bodhgaya, 
januari 2012


