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World Parliamentarian
Convention on Tibet
In april kwamen 55 parlementariërs uit
30 landen in Ottawa, Canada, bijeen voor
de 6de World Convention on Tibet. De
hoofddoelen waren om te bepalen wat
parlementariërs wereldwijd kunnen doen
om de Chinese repressie in Tibet te beëindigen en hoe zij hun eigen regeringen
kunnen bewegen om bij te dragen aan
een snelle oplossing voor Tibet.
De Dalai Lama zei in zijn openingstoespraak dat voor een vreedzame oplossing voor het conflict tussen China en
Tibet de fundamentele rechten van de
Tibetanen gerespecteerd moeten worden. Premier Lobsang Sangey stelde
dat de visie van de Dalai Lama, zoals in
de Middenweg Aanpak, een wederzijds
gunstige oplossing voor Tibet en China
biedt. INPaT-voorzitter Thomas Mann
sprak over versterking van INPaT en hij
riep parlementariërs uit de hele wereld
op zich aan te sluiten.
ICT-voorzitter Richard Gere zei dat een
vreedzame oplossing niet alleen belangrijk is voor China en Tibet, maar dat
deze van wereldbelang is. De Speciale

de Dalai Lama opent WPCT, Ottawa, april 2012

Afgezant van de Dalai Lama, Lodi Gyari,
die de dialoog heeft geleid, benadrukte
dat gezien de huidige kritieke situatie
in Tibet de dialoog zo snel mogelijk
hervat moet worden. Tevens lanceerde
ICT haar nieuwe rapport over culturele
genocide in Tibet.
In de slotverklaring, de Ottawa Declaration, riepen de parlementariërs China
op om te stoppen met de repressie in
Tibet, de dialoog met Tibet te hervatten
en het Tibetaanse milieu te beschermen.
De conferentie kwam tot stand met medewerking van Parlementary Friends
of Tibet Canada, INPaT, het Tibetaanse
parlement in ballingschap en ICT.
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ICT-campagne zelfverbrandingen
De Chinese repressie in Tibet gaat
onverminderd door. Daarom kiezen
Tibetanen nog steeds uit protest voor
zelfverbranding. De laatste keer vond
plaats op 19 april jl. Sinds 2009 staken
37 Tibetanen zichzelf in brand, onder
wie 5 vrouwen. Vijfentwintig van hen
overleden, van de anderen is veelal
niet bekend waar zij zich bevinden.
Het merendeel van de vooral jonge
Tibetanen was monnik of non.
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Beste Tibet-vrienden,
Het is een duistere periode in de Tibetaanse geschiedenis. Een
tijd waarin de macht van China groeit en haar leiders compro
missen zien als zwakte en via intimidatie en onderdrukking
streven naar harmonie. Een grootmacht belust op winst en
ongeïnteresseerd in mensenrechten.
Hebben het vrije Westen en de Aziatische buurlanden zich
neergelegd bij de vaak uitgekiende Chinese machtspolitiek?
Soms lijken politici een vermoeide blik te krijgen als de mensen
rechtenschendingen in Tibet naar voren worden gebracht.
China speelt een politiek spel met potentiële Tibet-vrienden:
een handelsbeperking hier, uitstel van een bezoek daar,
gecombineerd met een agressieve diplomatieke benadering van
alles wat met Tibet te maken heeft.
Misschien realiseren politici zich onvoldoende wat er in Tibet op
het spel staat. Helaas lijken Europese landen soms banger voor
een sterk Brussel, dan voor een machtig China. Een gevaarlijke
vergissing, want zoals de recente Tibetaanse geschiedenis leert:
China neemt vooral, in plaats van te geven.
Is er dan weinig hoop voor Tibet? Gelukkig zijn er positieve
ontwikkelingen. Bij één daarvan was ik als medeorganisator
aanwezig. In Ottawa kwam een grote groep parlementariërs
uit 35 landen bijeen om te kijken hoe regeringen meer kunnen
doen om China onder druk te zetten om de repressie in Tibet
te beëindigen. Het was inspirerend om te zien dat deze volks
vertegenwoordigers in hun slotverklaring zochten naar wegen om
de Chinese leiders te bewegen de Tibetaans-Chinese dialoog te
hervatten en de mensenrechtenschendingen in Tibet te stoppen.
Net als miljoenen anderen keek ik op 14 mei naar de live uitge
zonden uitreiking van de prestigieuze Templeton-onderscheiding
aan de Dalai Lama. Hij ontving deze voor zijn bijdrage aan
universele ethiek, geweldloosheid en harmonie en het stimuleren
van wetenschappelijk onderzoek naar de kracht van mededogen.
Het toont dat zijn inspanningen wereldwijd gezien en erkend
worden.
Tijdens de ceremonie zei de Dalai Lama: ‘China wordt geteisterd
door een morele crisis, wijdverbreide corruptie en wetteloos
heid, wat ertoe leidt dat miljoenen Chinezen troost zoeken in
het boeddhisme. […]. Ondanks het feit dat de communistische
partij tijdens de culturele revolutie de eigen morele en culturele
waarden met de grond gelijk heeft gemaakt en heeft geprobeerd
deze te vervangen door lege propaganda en een al even lege
drang naar geld, heeft het Chinese volk haar verlangen naar
waarheid en vrijheid niet verloren. En dat geeft mij alle
vertrouwen voor de toekomst.’
In deze moeilijke tijden voor het Tibetaanse volk in Tibet geven
deze lichtpunten mij inspiratie en hoop. Dat geldt ook voor uw
doorgaande steun voor ons werk. Ik wil u daarvoor danken en
graag samen met u op deze weg
verder gaan.

Tsering Jampa
Directeur ICT Europe

Vervolg van pagina 1: ICT-campagne zelfverbrandingen

ICT zet haar campagne voort om de politiek, het
algemene publiek en de media te mobiliseren om
China onder druk te zetten om de onderdrukking in
Tibet te beëindigen en internationale waarnemers toe
te laten. Wij zijn dankbaar dat duizenden Nederlanders de ICT-petitie gericht aan demissionair minister
Rosenthal ondertekenden. Ook u kunt via onze website
(www.savetibet.nl) uw stem laten horen voor deze en
andere ICT-acties.

Update zelfverbrandingen
sinds 10 maart 2012
10/3 Gepey (18), Kirti-klooster, 		
overleden
14/3	Jamyang Palden (dertiger),
Rongpo-klooster,
toestand onbekend

Sonam Dargye

16/3 Lobsang Tsultrim (20),
Kirti-klooster, overleden
17/3 Sonam Dargye (44),
overleden
28/3	Lobsang Sherab (20),
Ganden Tenpeling-klooster,
overleden
30/3 Tenpa Darjey (22), Tsodun-		
klooster, toestand onbekend

Tenpa Darjey

30/3	Chimey Palden (21),
Tsodun-klooster, toestand
onbekend
19/4 Sonam (twintiger), overleden
19/4 Choepak Kyap (twintiger), 		
overleden
27/5 Dargye, toestand onbekend

Chimey Palden

27/5 Tobgye Tseten,
toestand onbekend

p o l i t i e k

Tibet en Nederland
ICT onderhoudt regelmatig contact met de Nederlandse
regering en de Tweede Kamer om politieke steun voor
Tibet te verkrijgen.
Tijdens het Algemene Mensenrechtendebat van de Vaste
Kamercommissie op 19 april stelden Kamerleden vragen
aan demissionair minister Rosenthal over de zelfverbrandingen in Tibet. Hij antwoordde dat Nederland in EUverband en tijdens bilaterale contacten hier aandacht aan
besteedt. Tijdens het bezoek van een Chinese delegatie
aan Nederland op 15 mei, onder leiding van de voorzitter van het Chinese Volkscongres Wu Bangguo, stelde
Kamerlid Harry van Bommel (SP) kritische vragen over
Tibet. Op 8 mei overhandigde Tsering Jampa het nieuwe
ICT-rapport over genocide aan mensenrechtenambassadeur Lionel Veer. Jampa benadrukte het belang van
structurele aandacht van de Nederlandse regering voor
Tibet. In de aanloop naar de komende verkiezingen zet
ICT zich actief in om politieke partijen te bewegen om
Tibet in hun verkiezingsprogramma’s te laten opnemen.
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Culturele genocide in Tibet
Het nieuwe ICT-rapport ‘60 Years of Chinese Misrule, Arguing Cultural Genocide In
Tibet’ verschaft basisinzichten over het Chinese beleid dat doelbewust streeft naar
controle en vernietiging van de Tibetaanse cultuur.
Het rapport is bedoeld als overtuigend
bewijs dat de situatie in Tibet vraagt
om een andere reactie van de internationale gemeenschap dan tot nu toe.
De hoofdbevindingen zijn:

als onderdeel van het voorbereidende
werk van de Genocide Conventie en
de VN Declaratie over de Rechten van
Inheemse Volkeren.

van wat in een bredere context gezien
moet worden als indicatoren die genocidewetenschappers hebben geïdentificeerd als waarschuwingssignalen voor
pre-genocidegedrag elders. Onderdeel
van deze dynamiek is ook de recente
golf van Tibetaanse zelfverbrandingen
en andere vormen van protest tegen
het Chinese bestuur in Tibet. De waarschuwingstekens bestaan uit: een historie van daden van genocide, systematische staatsrepressie, conflicten tussen gemeenschappen, onrechtvaardige
discriminerende wetgeving en daaraan
gerelateerde zaken, haatpropaganda
en ernstige economische ongelijkheid.

Het gebruik van de term ‘culturele
1. De Chinese autoriteiten hebben zich
genocide’ in relatie tot de situatie in
meer dan 60 jaar consequent ingespanTibet dateert van eind jaren tachtig,
nen om de authentieke Tibetaanse culen volgde op de bevindingen uit 1960
tuur te vervangen door een door de
van de International Commission of
staat goedgekeurde en gecontroleerde
Jurists. Deze commissie stelde dat er
versie die strookt met de ideologische,
op het eerste gezicht bewijs was dat
politieke en economische doelstellinde Volksrepubliek China in Tibet daICT vond het belangrijk om in dit rapgen van de Chinese
den van genocide
port ook persoonlijke verhalen op te
‘Culturele repressie en vernietiging pleegde, zoals in de
Communistische
nemen van Tibetanen die voor hun
Partij. Deze inspanConvention on Gecultuur vechten op creatieve en gein Tibet zijn zo systematisch dat zij
ning is opzettelijk
nocide van 1948 gevaarlijke manieren. Het feit dat het
elementen bevatten van culturele
ontworpen om de
definieerd.
In
1993
China gefaald heeft om de Tibetaanse
genocide’
Tibetaanse cultuur
gebruikte de Dalai
cultuur geheel uit te wissen of om te
fundamenteel van haar essentie te beLama de term ‘culturele genocide’ in
vormen tot een vercommercialiseerde
roven en te veranderen in iets dat door
zijn jaarlijkse 10 maartverklaring:
museumcultuur, is primair te danken
de autoriteiten te beheersen is.
aan de vasthoudendheid en culturele
2. Het Chinese beleid en de praktijk
‘De situatie in Tibet blijft somber. Genaveerkracht van het Tibetaanse volk.
van culturele repressie en vernietiging
deloze onderdrukking van de geringste
in Tibet zijn zo systematisch en volharpolitieke afwijkende mening is hier
Hoewel de dynamiek van repressie
dend, en hun effecten zijn zo ernstig,
aan de orde. De demografische agresen verzet de spanningen tussen de
dat zij elementen van culturele genosie tegen Tibet door een beleid van
Tibetaanse en Chinese volken heeft
cide bevatten.
bevolkingsverhuizing wordt onvermingecreëerd en verergerd, is dat niet
derd voortgezet; daardoor escaleert de
de vooraf vastgestelde uitkomst voor
Omdat de term ‘culturele genocide’
marginalisatie van het Tibetaanse volk
de twee samenlevingen. Er is een anniet gecodificeerd is in het internatioen van de assimilatie van de Tibetaanse
der, voor beide partijen, gunstig pad
nale recht, heeft ICT een werkdefinimanier van leven in de
dat mogelijk is voor
tie ontwikkeld die ondersteund wordt
overheersende Chinese
Chinese en Tibetaanse
‘De situatie in Tibet vereist
door de conventionele internationale
stroming. Culturele gevolken, maar dat vergt
een andere aanpak’
wettelijke discussie over genocide en
nocide wordt opzetteeen fundamentele hede internationale mensenrechten. De
lijk of ongewild toegerevaluatie van China’s
definitie is exclusief ontleend aan artipast. Tibet, een eeuwenoud land op
huidige aanpak in Tibet. Deze herevakelen over genocide, zoals aangeleverd
het dak van de wereld, verandert snel
luatie moet ermee beginnen dat China
in een Chinese kolonie.’
het Tibetaanse verlangen naar culturele
rechten, inclusief die rechten die geDit rapport richt zich op de kernasrelateerd zijn aan het Tibetaans boedpecten van de culturele vernietiging in
dhisme en de Dalai Lama, niet moet
Tibet en hoe deze diep ingebed zijn in
zien als iets dat er uitgeslagen moet
de politieke structuur van de Volksreworden, maar eerder als cruciaal elepubliek China. Deze kernaspecten zijn:
ment voor een weg voorwaarts.
aanvallen op de religie, het opleggen
van ongepast ontwikkelingsbeleid, aanDe intentie van ICT om dit rapport te
vallen op het Tibetaans intellectueel en
schrijven, is om de Chinese regering
niet-religieus cultureel leven, discrimimet klem op te roepen haar destrucnatie van Tibetanen en het niet erkentieve beleid in Tibet te veranderen.
nen van de Tibetaanse cultuur.
Daarnaast moet de internationale gemeenschap op een andere wijze reaHet rapport toont onweerlegbaar aan
geren op de ernstige situatie in Tibet.
dat het specifieke opzettelijke beleid en
de praktijken van de huidige Chinese
Het ICT-rapport, inclusief de aanbeveregering hebben geleid tot het verergelingen, is via de site www.savetibet.nl
ren van de zeer instabiele dynamiek op
online te lezen of te downloaden.
het Tibetaanse plateau. De huidige dyNeem voor een printversie contact op
Het nieuwe rapport van ICT
namiek sinds maart 2008 is onderdeel
met icteurope@savetibet.nl.
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In memoriam: Fang Lizhi en Adam Yauch
in 1989 op het Plein van de Hemelse
Vrede. Hij vertrok naar de VS, waar
hij aan de Princeton Universiteit doceerde. Als lid van de Internationale
Raad van Adviseurs van ICT kwam
Fang Lizhi op voor de rechten van de
Tibetanen.

Fang Lizhi

In april overleed in de VS de 76-jarige
Fang Lizhi. Hij was in de jaren tachtig de spraakmakendste dissident van
China. Als rector van een universiteit
riep hij op tot hervormingen. Hij was
betrokken bij de studentenprotesten

Begin mei overleed Adam Yauch op
47-jarige leeftijd. De Amerikaanse rapper, bassist, songwriter en filmregisseur, en bekend als een van de Beastie
Boys, was van 1996 tot 2006 bestuurslid van ICT. Later was hij lid van de
Raad van Adviseurs van ICT. Hij was
een prominente en genereus supporter van Tibet, richtte het Milarepa
Fonds op en was de initiatiefnemer

t i b e t

UITNODIGING
ICT organiseert op 6 juli
een feestelijke avond
ter ere van de 77ste verjaardag van de Dalai Lama,
met culturele optredens uit
Tibet, Mongolie en OostTurkestan. Meldt u aan
via ons telefoonnummer
020-3306265 of via email
info@savetibet.nl

van de Tibetan Freedom-concerten.
Zijn passie voor Tibet kwam ook door
zijn toewijding aan het boeddhisme
en de Dalai Lama.

Adam Yauch en de Dalai Lama

n i e u w s

Steunbetuiging aan
Dalai Lama
Op 24 mei bezocht de Dalai Lama het
Yeunten Ling Instituut in Huy, België,
om een boeddhistische tempel in te
wijden en onderricht te geven.

De Dalai Lama in Huy, mei 2012

t i b e t

ICT overhandigde hem persoonlijk
een steunbetuiging,waarin meer dan
duizend ICT-donateurs en andere
Nederlanders hun persoonlijke betrokkenheid kenbaar maakten bij de
inspanningen van de Dalai Lama. Die
inspanningen zijn erop gericht om via
een dialoog een vreedzame oplossing
voor zijn volk te vinden en voor zijn
inzet voor wereldvrede.

n i e u w s

Dalai Lama ontmoet Britse
premier David Cameron
Op 14 mei ontmoette de Dalai Lama de Britse premier
David Cameron en zijn plaatsvervanger in de regerende
coalitie, Nick Clegg.
De Chinese regering veroordeelde de ontmoeting en waar
schuwden Britse leidersdat zij zich ten volle de “ernstige
consequenties” van de ontmoeting met de Dalai Lama
moeten realiseren. In antwoord op de reactie van Peking
op de vergadering, deelde de Britse regering mee dat het
aan de minister-president en vice-premier is om te beslissen wie ze ontmoeten.

De Dalai Lama met David Cameron en Nick Clegg, Londen,
mei 2012
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Templeton-onderscheiding voor Dalai Lama
De Dalai Lama ontving 14 mei in de St. Paul’s Cathedral in
London de prestigieuze Templeton-onderscheiding.

De Dalai Lama en John M. Templeton junior, Londen,
april 2012

t i b e t
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Nobellaureaten vragen
China om dialoog over
Tibet

Desmond Tutu en de Dalai Lama in Dharamsala, India,
februari 2012

De prijs eert jaarlijks iemand die een uitzonderlijke
bijdrage levert aan het bevestigen van de geestelijke dimensie van het leven, hetzij door inzicht, ontdekking, of
praktisch werk. ‘De lange betrokkenheid met diverse dimensies van wetenschap en met mensen ver voorbij hun
eigen godsdienstige tradities, heeft de Tibetaanse Boeddhistische geestelijke leider, de Dalai Lama, gemaakt tot
een onvergelijkbare mondiale stem voor de universele
ethiek, geweldloosheid en harmonie onder de wereldreligies’ aldus de bekendmaking. De onderscheiding
werd in 1972 ingesteld door de overleden investeerder en filantroop John Templeton en is de grootste
jaarlijks uitgereikte geldprijs (ruim 1,3 miljoen euro).
John M. Templeton junior, voorzitter en zoon van de
stichter, zei tijdens de uitreikingsceremonie: ‘De Dalai
Lama biedt een universele stem van mededogen, ondersteund door liefde en eerbied voor geestelijk relevant
wetenschappelijk onderzoek, dat zich richt op alle
mensen.’

ORGA N ISATIE

Bezoek ICT-Fieldteam
aan Nederland
De Fieldteams van ICT in India en Nepal zijn belangrijk voor
het vergaren van informatie uit Tibet, die ICT gebruikt voor
mensenrechtenrapporten en publicaties.
Op 28 mei bezocht Kathup Tsering, senioronderzoeker
en analist van het Indiase Fieldteam, ons land. Hij werkt
sinds 2008 voor ICT. Op het ICT-kantoor gaf hij donateurs toelichting over de mensenrechtensituatie in Tibet,
de problematiek rond de Tibetanen die via Nepal naar
India vluchten en over zijn dagelijkse werk als fieldteam
officer. Kathup Tsering werkt samen met het opvangcentrum voor Tibetaanse vluchtelingen in Dharamsala.
Tijdens zijn bezoek sprak hij met Amnesty International,
de Tibet Support Groep, de Tibetaanse gemeenschap en
de media.

Twaalf laureaten van de Nobelprijs voor de Vrede, onder
wie Desmond Tutu, Lech Walesa en Shirin Ebadi, hebben
een brief gestuurd aan Hu Jintao, waarin zij hun bezorgdheid uiten over de mensenrechtensituatie in Tibet. Zij
verzoeken de Chinese president met klem om de waardigheid van de Tibetanen te eerbiedigen en een dialoog
met de Dalai Lama aan te gaan.
De brief is een antwoord op de golf zelfverbrandingen
in Tibet als protest tegen de Chinese onderdrukking. De
laureaten herinneren Hu Jintao eraan dat de Dalai Lama
nooit naar afscheiding heeft gezocht en een geweldloze
oplossing nastreeft. Ze vragen ook om de vrijlating van
alle Tibetaanse politieke gevangenen, het respecteren
van godsdienstvrijheid, en vrije toegang tot Tibet voor
journalisten, mensenrechtenverdedigers en diplomaten.

Kathup Tsering spreekt donateurs toe op ICT kantoor
in Amsterdam, mei 2012
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Eerste Tibet-lobbydagen in EU
Samen met het International Tibet Network organiseerde ICT van 20 tot 23 maart de eerste Tibetaanse lobbydagen in het
hart van de EU.

Tibetaanse jongeren met Thomas Mann van het Europees
Parlement en Kelsang Gyaltsen, Brussel maart 2012

Doel was jonge Tibetanen uit Europese landen in direct
gesprek te laten komen met Europarlementariërs en EUbeleidsmakers. Het programma bestond uit ontmoetingen met leden van de Tibet Inter Group van het Europees
Parlement en het bijwonen van een presentatie van de
Speciale Gezant van de Dalai Lama in Europa, Kelsang
Gyaltsen. De deelnemers spraken ook met leden van
het Europees Economisch en Sociaal Comité, dat sinds
enige tijd naar mogelijkheden zoekt om economische
steun aan Tibet te geven. Daarnaast werd gesproken met
mensenrechtenorganisaties, waaronder de International
Federation of Human Rights. De Tibet-lobbydagen maakten het mogelijk voor de deelnemers om ervaring op te
doen over hoe de mechanismen binnen de EU en het
Europees Parlement werken en hoe binnen Europa lobby
activiteiten voor Tibet ingezet kunnen worden.

p o l i t i e k

ICT en VN
ICT neemt 18 juni deel aan de VNmensenrechtenraad in Genève om
aandacht te vragen voor de mensenrechtenschendingen in Tibet.
De thema’s die aan de orde zullen
worden gesteld, zijn de zelfverbrandingen, de inperkingen van de religieuze vrijheid en de sociale en economische achterstelling van Tibetanen.
Een Tibetaanse ooggetuige zal ver-

slag uitbrengen van de dagelijkse
repressie door het Chinese beleid
in Tibet. ICT zal lobbyen bij de delegaties en zal spreken met Speciale
Rapporteurs van de VN.
Tijdens een door ICT georganiseerde
paneldiscussie spreekt een genocideexpert over de culturele genocide
in Tibet en wordt het rapport ‘60
Years of Chinese Misrule, Arguing
Genocide in Tibet’ binnen de VN
gelanceerd.

ORGA N ISATIE

Voor hetzelfde geld
dubbele steun
Met incidentele giften aan ICT levert
u een belangrijke bijdrage aan de
Tibetaanse zaak. Voor hetzelfde geld
kunt u ons echter nog beter steunen!
Sinds 2011 heeft ICT het notarieelschenkenprogramma uitgebreid en
en sindsdien kiezen steeds meer
donateurs ervoor om hun donaties
vast te leggen in een notariële akt. U
kunt, wanneer u een notariële akte
laat opmaken voor minimaal 5 jaar,
uw gift aan ICT volledig aftrekken
van uw inkomstenbelasting. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot

maximaal 52 procent van uw gift
terugkrijgen van de belasting. Daarmee is het voor u een zeer voordelige manier van schenken. Ook kunt
u besluiten om uw gift te verhogen
zonder dat het u extra geld kost. U
bent netto hetzelfde bedrag kwijt,
maar ICT houdt er meer geld aan
over. Bij een jaarlijkse gift van €100,of meer neemt ICT de kosten voor
het opmaken van de akte voor haar
rekening. Bent u geïnteresseerd? Bel
dan de Membership Coördinator
Tom Zwollo op 020-330 82 65. Wij
sturen u graag aanvullende informatie.

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 organisaties. 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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