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Beste Tibet-vrienden,

Vergankelijkheid is een kernbegrip in het boeddhisme. Het toeval wil dat ik dit schrijf op de verkiezingsdag. 
Met vijf verkiezingen in het afgelopen decennium lijkt vergankelijkheid ook een kerneigenschap van de 
voorgaande Nederlandse kabinetten. Hoewel de stembusgang vanzelfsprekend lijkt, is niets minder waar. 
In het verleden zijn deze rechten onder zware offers bevochten en in veel landen is deze strijd nog volop 
aan de gang.

Vorig jaar kozen de Tibetanen in ballingschap voor het eerst een democratisch 
gekozen nieuwe regering. Door in een vrij land te leven, realiseer ik me des te 
meer dat mijn landgenoten in Tibet niet kunnen kiezen. Het doet me verdriet 
dat Tibetanen op een andere manier hun stem laten horen. Niet zoals in ons 
land tijdens een vlammend betoog of met het rode stempotlood, maar door 
zichzelf in brand steken als protest tegen het Chinese ‘rode gevaar’.

Dit najaar vindt ook in China een leiderschapswisseling plaats. Daar geen feestelijke campagnes of publieke  
debatten over de toekomst. Geen verantwoording afleggen, maar obscure achterkamers en gesloten deuren.  
Zo beslist een kleine, maar uiterst machtige en welgestelde elite over de kandidaten. Waarschijnlijk moet je 
in een dergelijk land geleefd hebben om volledig de minachting, vernedering en machteloosheid te kunnen 
voelen die mijn landgenoten, maar ook veel Chinese burgers, ondergaan.

Het contrast met onze verkiezingen en de presidentsverkiezingen dit najaar in Amerika, kan bijna niet groter.  
De VS is in zijn buitenlandbeleid vrijwel het enige land dat consequent stelling neemt tegen de mensen
rechtenschendingen in Tibet. De uitkomsten van de verkiezingen in Nederland zijn uitermate belangrijk, 
omdat de vorige regering in haar buitenlandbeleid de mensenrechten ondergeschikt leek te maken aan 
de economie. Daarom moet er in ons land een stabiele regering komen met een duidelijke economische 
strategie én een duidelijk mensenrechtenbeleid richting China.

De individuele Europese staten vormen een gemakkelijke speelbal voor de Chinese machtspolitiek. Syste
matisch zoekt China naar manieren om zijn invloed uit te breiden en ongetwijfeld gaan we daar een hoge 
prijs voor betalen. China geeft nooit iets voor niets. Tibet is een goed voorbeeld van hoe China omgaat met 
macht. Alleen de EU als geheel is groot en krachtig genoeg om een tegenwicht te vormen en een coherent 
beleid te voeren tegenover de Chinese regering.

Het is echter niet alleen een puur politieke zaak. Nederlandse burgers, zoals u, spelen een onmisbare rol 
om de nieuwe Nederlandse regering, en daarmee ook de EU, te bewegen om Tibet een prominente plaats 
te geven in het buitenlandbeleid. Samen met u zal ik me hiervoor blijven inzetten. Ik hoop dat ik weer op 
uw stem en steun mag rekenen.

Hartelijk dank

Tsering Jampa
Directeur

“China geeft 
nooit iets  
voor niets.”
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POLITIEK

EU spreekt zich uit over Tibet  
Tijdens een plenaire bijeenkomst van  
het Europees Parlement op 12 juni 
2012 gaf Catherine Ashton, de Hoge 
Vertegenwoordiger voor Buiten-
landse Zaken en Veiligheidsbeleid 
van de EU, een van haar sterkste  
verklaringen ooit over Tibet af. 

Dat gebeurde na aandringen van leden  
van de Tibet Inter Group van het  
Europees Parlement. Ashton zei: ‘In de 
laatste drie jaar werd een toenemend 
aantal Tibetaanse intellectuelen en cul
turele personen geconfronteerd met 

criminele beschuldigingen of gevangen
schap. De EU is bezorgd door de restric
ties op het uiten van de Tibetaanse 
identiteit en vrijheid van meningsuiting 
in Tibet.’ Ze sprak ook de zorgen van 
de EU uit over de verslechtering van de  
situatie in Tibet, zoals geïllustreerd door 
de golf van zelfverbrandingen.

In een resolutie van 14 juni 2012 ver
oordeelde het Europees Parlement de 
huidige schendingen van de mensen
rechten door China in Tibet. China werd 
opgeroepen om uitsluitsel te geven  
over de verblijfplaats van Tibetanen die 

hun zelfverbrandingsdaad overleefden, 
en om vrije toegang tot Tibet te verlenen  
aan de media en mensenrechtenonder
zoekers.

POLITIEK

EU benoemt Speciale Vertegenwoordiger 
Mensenrechten  
De Griek Stavros Lambrinidis werd 
26 juni 2012 benoemd als de eerste 
Speciale Vertegenwoordiger voor 
Mensenrechten van de EU. Hij presen-
teerde 2 september zijn programma 
en werkmethodes aan het Comité 
voor Buitenlandse Zaken en het  
Comité voor Mensenrechten van het 
Europees Parlement.  

Tijdens dat debat brachten Europarle
mentariërs de crisis in Tibet naar voren.  
Zij vroegen hem de situatie in Tibet  
te monitoren, zijn bezorgdheid te uiten,  
en om een effectieve manier van inter

actie met de Chinese autoriteiten te 
vinden die de Tibetaanse zaak vooruit
helpt. ICT heeft lang voor de instelling 

van deze functie bij de EU gelobbyd. 
Gezien de aanhoudende zelfverbran
dingen vroegen ICT en andere mensen
rechtenorganisaties Lambrinidis om 
Tibet in zijn mandaat op te nemen. 
ICT riep hem tevens op publieke ver
klaringen af te geven over de huidige 
mensenrechtenschendingen in Tibet 
en om de Chinese autoriteiten te ver
zoeken of hij de gebieden waar in Tibet 
de zelfverbrandingen plaatsvinden mag 
bezoeken. ICT verzocht Lambrinidis 
om tijdens het bezoek van de Chinese 
premier Wen Jiabao in september aan 
Brussel de bezorgdheid van de EU over 
de mensenrechtensituatie in Tibet over 
te brengen.

Een werkgroep van het International Network of Parlia-
mentarians on Tibet (INPaT) kwam op 9 september 2012 in  
Amsterdam bij ICT bijeen voor een strategiebijeenkomst. Een 
van de doelen was om de kritieke toestand in Tibet te bespre-
ken en te bepalen welke parlementaire actie er ondernomen 
kan worden. Besloten werd een internationale parlementaire 
petitie op te stellen. Hierin wordt de Chinese regering verzocht 
een parlementaire onderzoeksmissie tot Tibet toe te laten om 
de huidige crisis te onderzoeken, en om de dialoog met de  
Tibetaanse regering in ballingschap te hervatten. Bij de  
bijeenkomst waren tevens Penpa Tsering, de voorzitter van het 
Tibetaanse parlement in ballingschap, en Ngodup Dorjee, de 
vertegenwoordiger van de Dalai Lama in Brussel, aanwezig.

POLITIEK

INPaT praat over Tibet 

Tsering Jampa met INPaT leden Amsterdam, 9 september 2012

Catherine Ashton

Stavros Lambrinidis
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POLITIEK

Rapport over culturele genocide 
positief ontvangen
Het nieuwe ICT-rapport 60 Years of 
Chinese Misrule: Arguing Cultural  
Genocide in Tibet geeft inzichten over 
hoe het Chinese beleid in Tibet doel-
bewust streeft naar controle en ver-
nietiging van de Tibetaanse cultuur. 

Het nieuwe ICTrapport 60 Years of 
Chinese Misrule, Arguing Cultural  
Genocide in Tibet geeft inzichten 
over hoe het Chinese beleid in Tibet 
doelbewust streeft naar controle en 
vernietiging van de Tibetaanse cul
tuur. De culturele repressie en vernie
tiging in Tibet zijn zo systematisch dat 
zij elementen bevatten van culturele  
genocide. Daarom vereisen ze een  
andere aanpak van de internationale 
gemeenschap dan voorheen. Het doel 
van het rapport is om een discussie 
te starten over het Chinese beleid en  
de desastreuze invloed daarvan. In dat  
kader lanceerde ICT in juni 2012 het  
rapport in Brussel  
bij de EU en in  
Genève tijdens de  
20ste bijeen komst 
van de VNMensen
rechtenraad. De 

reac ties waren positief. Het werd alge    
meen erkend dat de culturele rechten  
van de Tibetanen beschermd moeten 

worden en dat dit  
serieuze aan  dacht  
vergt van regeringen  
en de inter nationale  
gemeenschap. Tijdens  
de panel discussie bij  

de VN lichtte de auteur van het rapport,  
Kelly Currie, de kernpunten van het  
rapport toe en gaf de Tibetaan Rinchen  
Sangpo een verklaring af hoe de  
Chinese autoriteiten de Tibetaanse taal 
en cultuur onderdrukken. ICT blijft 
aandacht vragen voor dit belangrijke 
thema.

ICT president Marybeth Markey lanceert het rapport bij de EU; Brussel, juni 2012

In juni 2012 werd de 37-jarige monnik Yonten Gyatso tot zeven 
jaar gevangenisstraf veroordeeld in de prefectuur Ngaba in 
de provincie Sichuan. Na zijn arrestatie was hij acht maanden  
vermist. In die periode werd hij gemarteld door het lokale bureau  
van de geheime dienst. Hij werd opgepakt voor het naar buiten 
brengen van foto’s van de non Tenzin Wangmo en het delen van 
informatie over haar zelfverbranding. Onder het huidige klimaat 
van repressie en angst komt het veelvuldig voor dat vreedzaam 
verzet, zoals de oproep tot terugkeer van de Dalai Lama naar 
Tibet, al leidt tot gevangenisstraf. Yongten Gyatso bekleedde 
verschillende functies in het Khashi-klooster en stond bekend 
om zijn maatschappelijke werk. Hij richtte een school op en 
hielp de lokale bevolking met onderricht over de Tibetaanse taal, 
religie, cultuur en tradities.

TIBET NIEUWS

Monnik veroordeeld voor 
delen van informatie

Yonten Gyatso

“De huidige situatie  
vergt een andere  
aanpak dan voorheen.”
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Gebrek aan technologie, kapitaal en 
transportvoorzieningen zorgden er 
lang voor dat China slechts op kleine 
schaal de rijke minerale hulpbronnen 
van Tibet kon winnen. Tegenwoordig  
verbindt de LhasaQinghaispoorlijn  
het hart van Tibet met de grote  
Chinese steden en is China een eco
nomische wereldmacht die actief, 
soms met investeringen van westerse  
bedrijven, de bodemschatten van Tibet 
exploiteert.

Een nieuwe kaart op de blog van The 
Tibetan Plateau toont de vindplaatsen 
van de grondstoffen in Tibet. Met hulp 
van coördinaten kunnen ze op Google  
Earth worden opgezocht. De kaart  
bestrijkt niet alleen de Tibetaanse  
Autonome Regio, maar ook de ooste 
lijke provincies Kham en Amdo.  

Bijgevoegd zijn uitgebreide databases  
van ertsen en mineralen, zoutmeren,  
kolen mijnen en olievelden, en zaken  
als de status van ontwikkeling, de  
waarde van de delfstoffen en de grootte  

van de mijnen. Belangrijke voorbeelden  
van mijnbouw in Tibet zijn: koper, 
goud en zink bij Gyama, in de buurt 
van Lhasa; koper bij de Yulongmijn  
in de Chamdoprefectuur; de Mulisteen
koolmijn in Qinghai; de goudmijnen  
Manaoke in Ngaba, Sichuan en  
Tanjianshan in het noordwesten van  
Qinghai; en de Xitieshanloodzinkmijn 
in Qinghai.

De grootschalige exploitatie tast het 
kwetsbare milieu aan. Bovendien komt 
de winning niet ten goede aan de 
Tibetanen. Lokale bewoners protes
teerden tegen de vervuiling. Protes ten  
worden hardhandig neergeslagen en 
demon stranten worden gevangen 
gezet. In augustus verjoegen Tibetaanse  
nomaden Chinese mijnbouwers bij een 
heilige berg in Golog in OostTibet.  
In diezelfde maand schoot Chinees  
veiligheidspersoneel de Tibetaan Nyima  
dood. Hij protesteerde met ongeveer 
duizend anderen tegen de vervuilende 
mijnbouw in de Markhamregio in 
ZuidoostTibet.

TIBET NIEUWS

Chinese grondstofexploitatie in Tibet

De strategische ligging van Tibet is een van de redenen voor de Chinese inval  
in Tibet. Daarnaast voeden de Tibetaanse bodemschatten, zoals koper,  
goud, zilver, uranium, lood, zink, ijzer, olie en gas, de honger van China naar  
economische groei.

Vindplaatsen van grondstoffen in Tibet

5

Goudmijn in Hui, Oost-Tibet
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TIBET NIEUWS

De impact van Chinees toerisme 
in Tibet  

De groei van Chinees toerisme 
in Tibet
De opening van de spoorlijn naar 
Lhasa in 2006 zorgde voor een explo
sieve toename van het aantal Chinese 
migranten naar Tibet. In hun kielzog 
kwamen ook de Chinese toeristen. 
In 2007 verdubbelde het aantal toe
risten naar vier miljoen. De massale 
protesten in 2008 riepen het toerisme  
naar de hoofdstad Lhasa tijdelijk een 
halt toe en het aantal liep met bijna 
de helft terug. Sindsdien vindt er 
met enorme overheidsuitgaven en  
campagnes weer een opleving plaats. 

Volgens het toerismebureau van de 
Tibetaanse Autonome Regio (TAR) 
was het aantal toeristen in 2010 6,9  
miljoen en worden erin 2012 zelfs  
10 miljoen verwacht. Nieuwe grote  
infrastructuurprojecten worden  
gerealiseerd om de  
groeiende stroom  
Chinese toeristen –  
én migran ten – aan 
te voeren. Lhasa is  
via de spoorlijn met  
al zeven grote Chinese steden  
verbonden en er zijn vijf commerciële 
vliegvelden in Tibet.

Tibetaanse cultuur in de  
uitverkoop
De Chinese regering heeft omvangrijke 
plannen om de Tibetaanse cultuur en  
natuur te vercommercialiseren. Daar  
vallen pelgrimsbestemmingen zoals 
de heilige berg Kailash en meren als 
Yamdrok Tso onder. In juli werd de 
bouw van een groot cultuurproject 
aangekondigd. De autoriteiten inves
teren drie miljard euro in een pret
park over de Tibetaanse cultuur in de 
buurt van Lhasa. Xinhua citeerde de 
onderburgemeester van Lhasa: ‘Het 
“levend museum”project is opgezet 
om de toeristische naam van Tibet te 
verbeteren en het moet een mijlpaal 
zijn in de cultuurindustrie.’ Volgens 
deze krant moet het project binnen 
3 à 5 jaar voltooid zijn. Het thema is 
de Chinese prinses Wencheng, die in 
de 7de eeuw de Tibetaanse koning  
Songsten Gampo huwde. China  
baseert zijn aanspraken op Tibet op 
die verbintenis. Door een karikatuur 
van de Tibetaanse historie en cultuur 
te maken, probeert China de geschie
denis van Tibet te herschrijven en de 
Tibetaanse cultuur en identiteit te 
vervangen door een communistische 
versie.

Exploitatie van het Tibetaans 
boeddhisme
Het Tibetaans boeddhisme is voor 
China een primair doelwit voor de  
commercialisering van de Tibetaanse  
cultuur. Waar eens honderden monni
ken op binnenplaatsen van kloosters  
debatteerden, staan nu souvenir
kramen en kunnen toeristen in  
pseudo traditionele Tibetaanse dracht  
voor camera’s poseren. Eeuwen oude  
kloosters, zoals Samye en Tashilhunpo, 
zijn van boeddhistische studiecentra 

omgevormd tot 
commerciële on
dernemingen. Het  
aantal monniken en  
nonnen is drastisch  
teruggebracht en 

de traditionele leer wordt aangevuld  
met de communistische leer en  
propaganda. Chinezen verkleed als 

Chinese toerist poseert bij het Namtso meer in Centraal-Tibet

“China probeert de  
geschiedenis van Tibet  
te herschrijven.”

Het Chinese overheidsbeleid tracht de economische groei van Tibet te versnel-
len. Dat tast echter het voortbestaan van de unieke Tibetaanse cultuur en iden-
titeit aan. Een van de pijlers van die economische ontwikkeling is het toerisme. 
Terwijl de autoriteiten trots exponentiële groeicijfers verkondigen en Tibet in 
China aanprijzen als een ‘exotische bestemming met een mysterieuze cultuur  
in een spectaculair landschap’, worden de Tibetanen buitengesloten en wordt  
de controle over het Tibetaans boeddhisme in Tibet verder aangescherpt.  
China gebruikt de groeiende toeristenindustrie als een van de dekmantels  
voor toenemende repressie en marginalisering van de Tibetanen.
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monniken brengen voor exorbitante  
prijzen Tibetaanse wierook, gebeds
vlaggen en andere boeddhis tische 
souvenirs aan de man. De bekende  
Tibetaanse schrijfster Woeser schreef  
in een blog dat buitenstaanders  
hierdoor een verkeerd beeld krijgen  
van het Tibetaanse boeddhisme.  
‘Nepboeddhisme heeft de kloosters 
geïnfiltreerd.’

Tibetanen worden uitgesloten 
van welvaart 
Toerisme vormt voor de Chinese rege
ring een belangrijke inkomstenbron. 
In de Tibetaanse Autonome Regio 
(TAR) waren de inkomsten uit toerisme 
in 2007 3,4 miljard yuan (0,4 miljard 
euro). Naar verwachting is dat in 2012 
zelfs 1,23 miljard euro. Deze inkomsten  
zouden kunnen bijdragen aan  
opleidingen en werkgelegenheid voor 
Tibetanen. In de praktijk gebeurt dat 
niet en worden zij verder gemargina
liseerd. Zo worden Tibetaanse gidsen  
vervangen door Chinese gidsen. Deze 
schotelen een Chinese versie van de 
cultuur voor, zodat de Tibetanen niet 
langer rentmeesters zijn van hun eigen  
unieke cultuur. Ook taxichauffeurs en 
eigenaren van restaurants en hotels 
zijn vooral Chinese migranten.

Analisten melden dat een groot deel 
van de inkomsten uit toerisme de 
regio verlaat. De econoom Andrew 
Fischer, die gespecialiseerd is in China 
en Tibet, zei: ‘De meeste toeristen die 
de TAR bezoeken zijn Chinezen en zij 
verblijven meestal in Chinese hotels 
aan de westkant van Lhasa, dichtbij 

een overvloedig aanbod van Chinese 
restaurants en entertainmentcentra. 
Het is waarschijnlijk dat bijna al deze 
inkomsten uit toerisme, die via derge
lijke locaties binnenkomen, bijna net 
zo snel uit de provincie wegvloeien als 
ze binnenkomen.’

Niet-Chinese toeristen in Tibet 
Toeristen uit het westen en uit andere  
Aziatische landen dragen nauwelijks 
bij aan de groei en ze 
maken nog geen 10% 
uit van het totale aantal  
toeristen dat Tibet  
bezoekt. De regels 
om de TAR binnen te  
komen, worden steeds 
meer aangescherpt via ingewikkelde 
aanvraagprocedures. Toeristen mogen  
uitsluitend begeleid worden door  
gidsen die door de autoriteiten  
geautoriseerd zijn. Die beweren dat 

deze beperkingen slechts bedoeld  
zijn om buitenlandse toeristen te  
beschermen tegen mogelijke gevallen 
van ‘onrust’. De achterliggende oorzaak 
is dat China weet dat in het verleden  
toeristen ooggetuige waren van  
mensenrechtenschendingen in Tibet 
en hierover berichtten. Regelmatig  
worden Tibetaanse gebieden afgesloten  
voor buitenlandse toeristen, zoals in 
de voor Chinezen gevoelige maand 

maart, als Tibetanen 
wereldwijd de Volks
opstand in Lhasa van 
1959 herdenken en 
rondom andere politiek  
gevoelige perioden. 
Toch blijft het belang

rijk dat toeristen Tibet bezoeken. Dan 
ziet de wereld, zoals ook de Dalai 
Lama stelt, met eigen ogen hoe China 
de mensenrechten in Tibet schendt.

Tibetaanse wordt als museumobject gefotografeerd door Chinese toeristen

“Nepboeddhisme  
heeft de kloosters  
geïnfiltreerd.”

In juni 2012 traden Lodi Gyari, de speciale gezant van de Dalai Lama, 
en gezant Kelsang Gyaltsen af. Gyari leidde sinds 2002 de Tibetaanse 
delegaties tijdens negen gespreksrondes met het United Front Work 
Department, dat de Chinese regering vertegenwoordigt. Januari 2010 
vond de laatste ontmoeting plaats. In hun ontslagbrief maakten de 
gezanten hun frustratie kenbaar over het gebrek aan positieve reactie 
van Chinese kant. ‘Gezien de verslechterende situatie in Tibet sinds 
2008, die leidde tot de toenemende gevallen van zelfverbranding 
door Tibetanen, zien we ons gedwongen om ons ontslag in te die-
nen.’ Twee belangrijke Tibetaanse documenten, het Memorandum on 
Genuine Autonomy for the Tibetan People uit 2008 en de aanvullende 
Nota uit 2010, vormen de basis voor een oplossing voor de toekomst 
van Tibet. De Tibetaanse regering blijft er bij Peking op aandringen 
om de ‘middenwegaanpak’ te aanvaarden, die werkelijke autonomie 
nastreeft voor Tibetanen binnen de Volksrepubliek China. Om een 
vreedzame oplossing voor Tibet te vinden, moeten de in het najaar 
nieuw gekozen Chinese leiders de dialoog hervatten. 

TIBET NIEUWS

Aftreden Lodi Gyari

Speciale gezant Lodi Gyari (rechts) en gezant 
Kelsang Gyaltsen (links)
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TIBET NIEUWS 
Zelfverbrandingen in Tibet en 
het Chinese beleid 
‘Jezelf door vuur verbranden, is om te tonen dat wat iemand zegt van het aller-
grootste belang is’, schreef de Vietnamese boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh 
in 1965 aan Martin Luther King.

Een nieuw ICTrapport beschrijft de 
Tibetaanse zelfverbrandingen als gevolg  
van het Chinese wanbeleid. Op 27  
februari 2009 liep de Tibetaanse mon
nik Tapey vanuit zijn klooster naar een 
nabijgelegen kruispunt. Daar overgoot 
de twintiger zich met kerosine en stak 
zichzelf uit protest tegen de Chinese 
onderdrukking in brand. Sindsdien 
volgden meer dan vijftig Tibetanen in 
Tibet zijn voorbeeld, onder wie een 
negentienjarige studente, een weduwe 
die vier kinderen achterlaat, en een 
gereïncarneerde lama van begin veertig. 
Dit vormt wereldwijd een van de groot
ste golven van zelfverbranding als poli
tiek protest van de 
afgelopen zestig jaar. 
In het jaar waarin 
er veel aandacht is 
voor de generatie
wisseling binnen het 
Chinese leiderschap 
vestigen de zelfver
brandingen extra aandacht op Tibet. De 
dramatische en zichtbare ontwikkeling 
staat lijnrecht tegenover claims van de  
Chinese Communistische Partij dat ze 
het leven van de Tibetanen verbeteren. 
De zelfverbrandingen dagen direct de 
legitimiteit uit van de Partij in Tibet.  
Terwijl de Chinese regering probeert om  

de Dalai Lama en ‘krachten van buiten’  
te beschuldigen van de zelfverbrandin
gen, wordt het door de internationale 
gemeenschap en door weten schappers 
en cyberburgers in China erkend dat 
deze ontwikkelingen in Tibet een  
fundamentele fout weerspiegelen in het 
Chinese beleid in Tibet. Dat moet veran
deren. Er is een directe correlatie tussen 
de zelfverbrandingen en de geïnten
sifieerde campagne tegen de Dalai Lama 
in Tibet. Tibetanen die zichzelf in brand 
staken, riepen op tot zijn terugkeer naar 
Tibet. De agressieve en systematische 
uitbreiding van wettelijke maatregelen 
die de staatscontrole over de Tibetaanse 

religie en cultuur 
aanscherpen, dragen 
daar ook aan bij. De 
zelfverbrandingen 
wijzen op een diep
gaande strijd om het 
voortbestaan van de 
Tibetaanse culturele 

en nationale identiteit te verzekeren en 
om in vrijheid als Tibetaan in Tibet te 
kunnen leven.

In Tibet is een fundamenteel nieuwe  
benadering noodzakelijk. De Chinese 
regering moet onmiddellijk maatregelen  
nemen om de noodsituatie in Tibetaanse  

gebieden constructief aan te pakken 
en moet de bestaande beleidslijnen en  
maatregelen die een negatieve invloed 
hebben op de Tibetaanse religie en cultuur  
evalueren. Dat dient te gebeuren met 
hulp van internationale expertise en 
met Tibetaanse participatie. Regeringen 
binnen de internationale gemeenschap 
moeten hun inspanningen coördineren  
en expliciet de Chinese regering  
oproepen om haar beleid in Tibet, 
dat de Tibetaanse cultuur, religie en  
identiteit bedreigt, aan te pakken. De 
internationale gemeenschap moet ook 
bij de Chinese leiders aandringen om 
de militaire groei te beëindigen om 
meer zelfverbrandingen te voorkomen. 
De Chinese regering moet het belang 
van de Dalai Lama voor het Tibetaanse 
volk erkennen en de dialoog met de 
Tibetaanse leiders hervatten.

“de zelfverbrandingen 
dagen direct de  
legitimiteit uit van  
de Partij in Tibet.”

Omstanders werden doodstil toen 8 augustus 2012 op de Dam een Tibetaans gebed 
voor de wereldvrede klonk. Ruim tachtig Tibetanen en sympathisanten hielden een 
wake uit solidariteit met de meer dan vijftig Tibetanen die zichzelf in Tibet in brand 
staken uit protest tegen de Chinese onderdrukking. Jonge Tibetanen hielden foto’s 
vast van leeftijdsgenoten, die deze onomkeerbare stap namen. Behalve de wereldwijde 
herdenking werd er gevierd dat het precies een jaar geleden was dat de Dalai Lama 
in ballingschap zijn politieke macht overdroeg aan democratisch gekozen leiderschap. 
Tsering Jampa vertelde voor AT5 en de Wereldomroep dat het de hoogste tijd is dat de 
VN actie onderneemt om het VN-lid China te laten stoppen met het geweld in Tibet en 
te zorgen dat China in dialoog gaat met de Dalai Lama. Na de wake volgde een stille 
tocht door Amsterdam.

CAMPAGNE

Wereldwijde wake voor Tibet 

Wake op de dam in Amsterdam, 
8 augustus 2012
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ORGANISATIE 
Nieuw ICT-vluchtelingenrapport 

De Chinese inmenging heeft ook desas
treuze gevolgen voor de circa 20.000 
Tibetanen die al langer in Nepal leven. 
Het gaat veel verder dan politiek en 
raakt het gehele Tibetaanse culturele, 
religieuze, sociale en economische  
leven. Zolang Tibetanen geen iden
titeits  kaarten krijgen, onderwijs kunnen  
volgen of banen kunnen vinden, 

blijft de toekomst voor hen in Nepal  
onzeker. Tibetaanse activiteiten worden  
gebrandmerkt als antiChinees. 

De toenemende druk van China op 
Nepal komt deels door de geopolitieke  
strategie van China om regionale  
macht te verkrijgen. Nepal vormt 
een bufferstaat met de politieke en 

handels concurrent India. Daarom zijn 
het niet slechts economische redenen  
waarom China wegen bouwt in Nepal  
en de spoorlijn van Lhasa naar  
Kathmandu wil uitbreiden. Nepal heeft 
geld en steun nodig om het land op 
te bouwen en dat is juist wat China 
Nepal nu biedt. De Chinese belangstel
ling voor Nepal ligt gedeeltelijk ook in 
het verlengde van de wijdverspreide 
onrusten in Tibet sinds 2008 en de 
aanhoudende golf van zelfverbrandin
gen in Tibet. Nepal is daarbij deel uit 
gaan maken van China’s strategie om 
stabiliteit in Tibet te forceren.

Het ICTrapport geeft een aantal aan
bevelingen aan Westerse regeringen 
en de VN. Zij moeten bij de Nepalese 
autoriteiten hun bezorgdheid uiten 
over de activiteiten van China in Nepal 
die gericht zijn tegen de Tibetaanse 
gemeenschap. De Nepalese regering 
dient haar vluchtelingenbeleid in lijn 
te brengen met het internationaal recht 
en het op te nemen in de Nepalese 
grondwet. De Nepalese autoriteiten 
moeten garanderen dat de al langer 
in Nepal wonende Tibetanen officiële 
documenten krijgen die hen het recht 
garanderen om in Nepal te leven en 
hen toestaat buiten Nepal te reizen.  
De Nepalese regering moet het recht 
op vreedzaam protest en andere  
Tibetaanse activiteiten, zoals sociale en 
religieuze bijeenkomsten, respecteren.

In haar nieuwe rapport Dangerous Crossing: Conditions Impacting the Flight of 
Tibetan Refugees beschrijft ICT de gevaren die Tibetaanse vluchtelingen lopen. Als 
reactie op de aanhoudende Chinese repressie in Tibet vluchten jaarlijks honderden 
Tibetanen via Nepal naar India. Om hen te beschermen en een veilige doortocht 
door Nepal te waarborgen, werd er in 1989 een ‘gentlemen’s agreement’ tussen 
de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN en de Nepalese regering 
afgesloten. De overeenkomst staat momenteel door de sterk gegroeide Chinese 
invloed in Nepal onder druk. Nepal stuurt zelfs vluchtelingen terug naar Tibet.

Nepalese oproerpolitie omsingelt Tibetaans protest, Kathmandu

Tibet staat bekend om zijn landschappen, bergen en het Potala-paleis. Het is ook een 
land vol levendige steden, dorpen, kloosters en nomadengebieden. Door het Chinese 
regeringsbeleid worden deze gemeenschappen steeds meer Chinees. Assimilatie en 
moderne ontwikkelingen bedreigen de Tibetaanse culturele en religieuze identiteit.  
Tibet, Lhasa and Beyond, de kalender van 2013, neemt u mee van stad naar stad en 
laat u zien wat de Tibetanen ‘thuis’ noemen. Elke maand toont een andere plaats en het 
belang van dat gebied. Dat wordt tegenover de politieke opschudding in Tibet gezet.
Door onze kalender te bestellen, haalt u niet alleen prachtige beelden uit Tibet in huis, 
maar ondersteunt u ook ICT. Als donateur betaalt u slechts € 10,- voor deze kalender 
(plus eenmalig € 6,75 verzendkosten). Gebruik de bestelkaart bij deze nieuwsbrief. 
Daarnaast kunt u via deze kaart ook een extra bijdrage voor ICT overmaken.

ORGANISATIE

Bestel nu de Tibetkalender 

Tibetkalender 2013
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Tibet en de VN
In Genève vond van 10 tot 28 september  
2012 de 21ste VNMensenrechtenraad 
plaats. ICT nam actief deel door de 
kritieke mensenrechtensituatie in Tibet  
breed onder de aandacht te brengen.  
De delegaties werd verzocht er bij 
China met klem op aan te dringen  
om de grove schendingen van de  
mensenrechten in Tibet stop te zetten.  
ICT legde verklaringen af over de  
aanhoudende zelfverbrandingen in  
Tibet en het gebrek aan vrijheid van 
meningsuiting en van religie. Samen 
met de Helsinki Foundation for Human 

Rights en de International Federation 
for Human Rights organiseerde ICT 
een briefing. Human Rights Watch, een 
Tibetaanse ooggetuige en ICT Commu
nication Director Kate Saunders waren 
sprekers bij deze paneldiscussie. ICT 
presenteerde haar nieuwe rapport over 
de zelfverbrandingen in Tibet. In een 
brief pleitte ICT ervoor bij Navanethem 
Pillay, de Hoge Commissaris voor de 
Mensenrechten van de VN, dat zij er bij 
de Chinese autoriteiten op aandringt 
om een VNonderzoeksmissie in Tibet 
toe te laten.
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Terwijl de zelfverbrandingen in Tibet al onze 
aandacht opeisen, gaat ook onze campagne 
voor de vrijlating van politieke gevange-
nen onverminderd door. Sinds de protesten 
van 2008 zitten nog honderden Tibetanen  
gevangen. Voor een aantal van hen zet ICT 
zich al jaren in.

De gerespecteerde religieuze leider Tenzin 
Deleg Rinpoche werd ter dood veroordeeld 
na beschuldiging van bomaanslagen op 
Chinese regeringsdoelen. Hij ontkent iedere  
betrokkenheid. Na wereldwijde actie, waar- 
 onder door ICT, werd het doodvonnis om-
gezet in levenslang. Tenzin Deleg Rinpoche  
verkeert in slechte gezondheid en heeft 
medische hulp nodig voor zijn hartkwaal, 
bloeddruk en problemen met zijn benen.

De 37-jarige Dhondup Wangchen maakte 
in 2008 de film Leaving Fear Behind. Hierin 
spreken Tibetanen over de ernstige situ-
atie in Tibet. De filmmaker kreeg zes jaar 
gevangenisstraf voor ‘staatsondermijning’. 
Hij kreeg 13 september 2012 in New York 
de Press Freedom Award toegekend door 
het Committee to Protect Journalists. Zijn 

vrouw Lhamo Tso voert wereldwijd actie 
voor hem. Dhondup Wangchen liep hepatitis 
B op. Medische hulp wordt hem ontzegd. 
De nomade Runggye Adak riep tijdens een 
paardenfestival in Lithang in 2007 openlijk 
op tot terugkeer van de Dalai Lama naar 
Tibet en tot vrijlating van de Panchen Lama 
en Tenzin Deleg Rinpoche. Hij kreeg acht 
jaar gevangenisstraf voor ‘provocatie en het 
ondermijnen van de macht van de staat’. In 
verband met zijn actie werden vier andere 
Tibetanen van drie tot tien jaar veroordeeld 
voor ‘het in gevaar brengen van de staats-
veiligheid’. De gezondheid van Runggye 
Adak is slecht en hij heeft medische hulp 
nodig.

De seniormonnik Jigme Guri van het  
Labrang-klooster vertelde in een videobood-
schap over de aspiraties van het Tibetaanse 
volk en over de martelingen die hij tijdens 
een eerdere gevangenschap onderging. 
Hierna werd hij in 2011 opnieuw opgepakt 
en veroordeeld voor het ‘opsplitsen van het 
moederland’. Hij bevindt zich momenteel in 
een ziekenhuis in Lanzhou voor hartproble-
men, hoge bloeddruk en diabetes.

CAMPAGNE

ICT-actie voor politieke gevangenen

Dhundup Wangchen Jigme Guri Tenzin Deleg Rinpoche Runggye Adak

ORGANISATIE

Waarom de  
Mandala Society?

Mijn kennismaking met Tibet heeft zich 
in drie fases afgespeeld. De eerste was 
op 10-jarige leeftijd, toen ik het boek 
De beklimming van de Mount Everest 
las van Sir Edmund Hillary, waarbij hij 
de barre tocht naar de top beschreef 
van hem en zijn teamgenoten. Het 
boek maakte een geweldige indruk 
op mij en ondanks alle sneeuw en 
ijsverhalen werd ik er helemaal warm 
van. Mijn tweede kennismaking was 
toen ik twaalf jaar geleden, via mijn 
interesse in theosofie, de boeken van 
de Dalai Lama begon te lezen. Zes jaar 
geleden kreeg ik een informatiefolder 
van ICT in handen. Het geweldige, 
inspirerende en hoopvolle werk dat 
zij verrichten sprak me enorm aan.  

Dit was mijn derde ontmoeting met  
Tibet. Inmiddels ben ik al jaren  
donateur en sinds 2011 heb ik ICT 
opgenomen in mijn testament. Een 
mandala wordt gestrooid met zand 
in een prachtig patroon. Ons leven 
op aarde verloopt ook volgens een 
bepaald patroon. Als de mandala af 
is, wordt het zand bij elkaar geveegd. 
Wanneer ons aardse leven voorbij is, 
valt het lichaam ook uit elkaar. Omdat 
ICT na mijn dood een geldbedrag ont-
vangt, kan ik daarmee de Tibetaanse 
vluchtelingen, hun unieke cultuur en 
het schitterende land helpen onder-
steunen. Daarom ben ik lid van de 
Mandala Society.     

Astrid Vuijk

‘Omdat ICT na mijn dood een 
geldbedrag ontvangt, kan ik 

daarmee de Tibetaanse vluch-
telingen, hun unieke cultuur 

en het schitterende land  
helpen ondersteunen.’



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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Tibetaanse wint Olympische medaille 
De Tibetaanse snelwandelaarster Choeyang Kyi won tijdens 
de Olympische Spelen in Londen de bronzen medaille op de 
20 kilometer. Het was een uniek moment in de Tibetaanse 
geschiedenis.

Het is ironisch dat deze uit een nomadenfamilie afkomstige 
21jarige deel uitmaakte van de Chinese olympische ploeg. 
De Tibetanen zijn trots op wat ze bereikt heeft en toonden 
dat door uitbundig met de in Tibet verboden Tibetaanse vlag 
te zwaaien. Tegelijkertijd stonden er voor haar langs de route 
ook Chinezen met hun nationale vlag. Choeyang Kyi zei dat 
ze zeer vereerd was om als eerste Tibetaanse aan de Olympi
sche Spelen deel te nemen en een medaille te winnen. Choeyang Kyi, Londen 2012

Met een gevarieerde culturele avond in het Tropentheater in  
Amsterdam vierde ICT 6 juli 2012 met haar achterban en genodig-
den de 77ste verjaardag van de Dalai Lama. Tsering Jampa opende 
de avond en schetste de zorgwekkende situatie in Tibet en het 
belang van het werk van ICT. Gastsprekers van de Tibetaanse 
regering in ballingschap, Oeigoeren en Mongolen, benadrukten 
dat de culturele diversiteit van deze volken een positieve bijdrage 
levert aan de ontwikkeling van China en daarom beschermd 
dient te worden. Ngodup Dorjee, de vertegenwoordiger van de 
Dalai Lama in Brussel, betoonde eer aan de onvermoeibare inzet 
van de Dalai Lama voor het Tibetaanse volk en voor wereldvrede. 
Traditionele Tibetaanse dansers en Oeigoerse en Mongoolse 
musici gaven bruisende optredens. Erica Terpstra ontroerde het 
publiek met de vertoning van haar persoonlijke interview met de 
Dalai Lama. De aanwezigen konden een petitie tekenen voor de 
vrijlating van Tenzin Deleg Rinpoche, een van de urgente acties 
van ICT. Eerder op de dag vierde de Tibetaanse gemeenschap 
op het Beursplein de verjaardag met dans in traditionele dracht,  
het oplaten van ballonnen en een optocht door de stad. Kijk op 
www.savetibet.nl voor een video-impressie van deze dag.

TIBET NIEUWS

77ste verjaardag Dalai Lama

Erica Terpstra en Ngodrub Dongchung tijdens viering in 
Amsterdam, 6 juli 2012


