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Beste Tibet-vrienden,
Graag deel ik met u het verheugende nieuws dat de politiek gevangene Jigme Gyatso na zeventien jaar 
gevangenschap vervroegd is vrijgelaten. Het is een resultaat van jarenlange campagnes die ICT voor zijn 
vrijlating heeft gevoerd en waar u door uw steun aan hebt bijgedragen. Daar wil ik u dan ook voor bedan-
ken, want uw hulp is meer dan ooit nodig.

Terwijl de harde werkelijkheid in Tibet dagelijks bij mij binnenkomt - 
door berichten over de invoering van een orwelliaans veiligheidssysteem 
in Tibet of doordat opnieuw een jonge Tibetaan zichzelf in Tibet uit  
wanhoop in brand stak - zijn er meer momenten waarop ik saamhorigheid 
en solidariteit ervaar. Daar put ik kracht uit en dat geeft energie om me 
voor mijn volk in te zetten. 

In februari bezocht onze voorzitter Richard Gere ons land. Naast zijn werk als bekend acteur zet hij zich 
gedreven in voor de Tibetanen. Door zijn menselijke benadering brengt hij op geheel eigen wijze het leed 
in Tibet onder de aandacht. Het is bijzonder om dat samen met hem al zo lang te mogen doen, zeker in een 
jaar dat ICT haar 25-jarig jubileum viert. In 1988 werd onze succesvolle organisatie in Washington opgericht 
en sinds 1999 richt ICT zich vanuit het Amsterdamse kantoor ook op Europa.

Zo organiseerden wij een rondtoer van Kirti Rinpoche door een aantal Europese landen om de bewust-
wording over Tibet te vergroten. Zijn bezoek was voor mij eveneens een inspiratiebron. Als geen ander kan 
hij vertellen over de zelfverbrandingen in Tibet, velen daarvan vonden immers in zijn kloosters plaats. Onze 
organisatie maakt het mogelijk dat mensen zoals Richard Gere en Kirti Rinpoche in Nederland en Europa 
op passende wijze worden ontvangen door beleidsmakers en de media. Door ICT krijgen zij een platform 
om steun voor Tibet te mobiliseren.

Het is tevens bemoedigend dat er een nieuwe wind door het Nederlandse buitenlandbeleid lijkt te 
waaien. Minister Timmermans vindt mensenrechten geen bijzaak, maar zoekt juist naar manieren waarop  
Nederland haar mensenrechtenbeleid explicieter kan uitdragen. De werkelijke veranderingen in Tibet 
lijken echter ironisch genoeg te moeten komen van mensen die zelf niet vrij zijn, namelijk uit China. Met 
grote persoonlijke risico’s riepen onlangs bekende Chinezen in een open brief op tot hervormingen van 
de mensenrechten.

Op vele manieren dragen mensen wereldwijd bij aan een betere en menswaardigere toekomst voor Tibet. 
Onze donateurs, zoals u, die het werk van ICT al vele jaren steunen, maken hier deel van uit. De vrijlating 
van Jigme Gyatso is een goed voorbeeld van wat we samen kunnen bereiken.  

Ik hoop dat ICT ook in de toekomst op uw steun mag blijven rekenen. 

Namens de Tibetanen heel hartelijk bedankt!

Tsering Jampa
Directeur

Voor minister Timmermans 
zijn mensenrechten geen 
bijzaak
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De bekende Tibetaanse politiek  
gevangene Jigme Gyatso is eind maart 
na zeventien jaar gevangenschap en 
dwangarbeid vrijgelaten. 

De 52-jarige voormalig monnik werd 
in 1996 tot vijftien jaar gevangenis-
straf veroordeeld. De beschuldiging 
luidde: ‘het in gevaar brengen van 
de nationale veiligheid’. Hij zou zich 
als ‘contrarevolutionaire leider’ van 
de Association of Tibetan Freedom 
Movement hebben ingezet voor de 
onafhankelijkheid van Tibet. Zijn straf 
werd in 1998 met vier jaar verlengd, 
nadat hij in de gevangenis tijdens  
een bezoek van een EU-delegatie ‘lang 
leve de Dalai Lama’ had geroepen.  

In 2005 bezocht de toenmalige VN 
Speciale Rapporteur voor Martelingen, 
Manfred Nowak, hem in de gevangenis 
en hij drong bij de Chinese autoritei-
ten op zijn vrijlating aan. Tijdens zijn 
gevangenschap werd Jigme Gyatso ge-
marteld en moest hij medische zorg 
ondergaan. In 2009 rapporteerde de 
World Organisation Against Torture 
dat hij nierproblemen had. Volgens een  
Tibetaanse bron is hij nu kreupel, ziet 
slecht, kampt met hartproblemen en 
een hoge bloeddruk. Jigme Gyatso 
keerde terug naar zijn woonplaats in 
de provincie Sangchu. 

ICT  voerde jarenlang campagnes voor 
zijn vrijlating.

om de culturele en religieuze rechten van minderheden, zoals de 
Tibetanen en de Oeigoeren, te respecteren.

In februari nam ICT deel aan een bijeenkomst van het VN-Comité 
voor de Rechten van het Kind (CCR), waar het CCR-rapport over 
China werd behandeld. ICT stelde het gebrek aan vrijheid van  
meningsuiting, samenkomst en vereniging van minderjarigen in  
Tibet aan de orde, en de gedwongen verdwijningen van Tibetaanse 
jongeren, onder wie de ‘verdwenen Panchen Lama’. ICT overhan-
digde eind vorig jaar aan het CCR een rapport over de zorgwek-
kende situatie van de Tibetaanse minderjarigen. Het comité zal in 
september 2013 tijdens een CCR-bijeenkomst aan China vragen 
stellen over de rechten van kinderen in China en Tibet.

Tijdens de VN-Mensenrechtenraad in maart in Genève organi-
seerde ICT een speciale paneldiscussie: ‘De Volksrepubliek China: 
Bedreiging voor het overleven van het Tibetaans Boeddhisme’. 
Sprekers waren Kirti Rinpoche, Adam Koziel van de Helsinki  
Foundation for Human Rights en Tulku Telo Rinpoche. Deze laatste 
is spiritueel leider van het Kalmykvolk in de Russische Federatie. 
Hij betoogde dat wat nu in Tibet gebeurt, culturele genocide is.

De EU en een aantal regeringen, waaronder Zweden, Duitsland, 
Zwitserland, Groot-Brittannië en Tsjechië, spraken zich in hun 
verklaringen kritisch uit over de huidige mensenrechtensituatie 
in Tibet. In de EU-verklaring werd China verzocht om de VN Hoge 
Commissaris voor Mensenrechten Pillay tot China toe te laten, en 

POLITIEK

Tibet en de VN-Mensenrechtenraad 

 vlnr: Ngawang Choephel, Kirti Rinpoche, Sophie Richardson van Human Rights Watch, Telo Rinpoche en Adam Koziel in Genève

Jigme Gyatso bij thuiskomst

TIBET NIEUWS

Tibetaanse politiek gevangene na  
17 jaar vrij 
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TIBET NIEUWS

Orwelliaans veiligheidssysteem 
in Tibet

Dit wordt bevestigd door een in februari  
uitgekomen rapport van Human Rights  
Watch. Het ingevoerde systeem, grid 
management genoemd, omvat veilig-
heidsregels die algemeen in China zijn 
ingevoerd om de sociale stabiliteit te 
handhaven, maar die op het Tibetaanse 
Plateau systematisch met een ander 
doel worden ingezet. Dat blijkt ook 
uit de woorden van Yu Zhengsheng, 
die als een van de zeven leden van het 
Politbureau verantwoordelijk is voor 
het minderhedenbeleid in China. Zijn 
uitspraak over het in Tibet ingevoerde 
systeem laat niets te raden over: ‘Vang-
netten in de lucht en valstrikken op de 
grond’.

Het gaat om een fijnmazig netwerk, 
dat volgens de autoriteiten dient voor 
de verbetering van de dienstverlening. 
Het rapport geeft inzicht in dit orwel-
liaanse systeem van surveillance en  
controle. Vooral ‘speciale groepen’ lijken  

het doelwit, zoals monniken, nonnen, 
voormalig politiek gevangenen, en  
Tibetanen die uit India terugkeren. In 
eerste instantie werden de maatregelen 
in Lhasa als pilotproject getest en nu 
worden ze verbreed naar de rest van 
de Tibetaanse Autonome Regio. Naast 
de uit breiding van het aantal ‘gewone’ 
politiebureaus, met hightechappara-
tuur zoals camera’s om het dagelijks 
leven te controleren, vindt de geïnten-
siveerde controle ook 
plaats door speciale vrij-
willigersteams. Ze zijn 
vaak lid van de Commu-
nistische Partij en dra-
gen rode banden om de 
arm. De door hen aan-
gelegde databanken zijn zogenaamd 
om de behoeften van de bevolking 
in kaart te brengen. In werkelijkheid 
gaan deze teams de Tibetaanse huizen 
langs op zoek naar belastend materiaal, 
zoals foto’s van de Dalai Lama, of naar 

indicaties voor een dissidente mening. 
Mensen worden opgepakt, zoals de 
65-jarige Choedron, die protesteerde  
toen de ‘Rode Armband Patrouille’ 
haar familiegebedsruimte wilde onder-
zoeken. Andere ingrepen die onder 
het rigide systeem vallen, zijn security 
scans, waarbij gecontroleerd wordt of 
iemand verdachte voorwerpen bij zich 
draagt voordat hij of zij naar ‘cruciale’ 
delen van Lhasa gaat, controle van 
onlineberichten en mobiele telefoons, 
registratie van wie waar naartoe gaat en 
voertuigcontrole.

‘De inspanningen van China om alom-
tegenwoordige surveillance in iedere 
straat in te voeren, zal Tibet waar-

schijnlijk niet veiliger 
maken’, volgens Sophie 
Richardson, de direc-
teur China van Human 
Rights Watch. ‘Maar 
het aangescherpte toe-
zicht zal zeker de druk  

opvoeren in de al gespannen regio, 
terwijl het Tibetaanse volk nog steeds 
wacht op Chinese aandacht voor de 
wijdverbreide schendingen van zijn 
rechten.’

Chinese militairen in Tawu, Kandze

Vangnetten in de 
lucht en valstrikken 
op de grond

De facto verkeert Tibet in een staat van beleg. Het Chinese wanbeleid en de 
intensivering van de repressie creëerden in Tibet een sfeer van verstikkende 
angst. Sinds een jaar implementeert China nieuwe controlemaatregelen die de 
bevolking in een ijzeren greep houden, wat leidt tot een toename van het aantal 
zelfverbrandingen in Tibet. 
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Het doel van zijn rondreis was om 
aandacht te vragen voor de Chinese 
repressie in Tibet en de zelfverbrandin-
gen. Zijn drukke programma begon bij 
de VN-Mensenrechtenraad in Genève, 
waar hij deelnam aan een bijeenkomst 
van Human Rights Watch. In een brief 
gericht aan VN-secretaris Ban Ki Moon 
stelde Kirti Rinpoche: ‘De VN moet 
China verantwoordelijk stellen voor 
de schaamteloze wreedheden die ge-
pleegd worden tegen het Tibetaanse 
volk.’

Tijdens zijn rondreis vonden er op 
verschillende niveaus ontmoetingen 
plaats met politici en ambtenaren van 
ministeries van buitenlandse zaken. 
In Brussel legde hij een verklaring af 
bij een hoorzitting van het Subcomité 
voor mensenrechten van het Europees  

Parlement en hij sprak met Europarle-
mentariërs. Onder druk van de Chinese  
ambassade in Brussel werden een bij -  

eenkomst met de voorzitter van de  
Belgische Senaat en afspraken bij Bui-
tenlandse Zaken afgezegd. Tijdens Kirti  
Rinpoche’s ontmoetingen met poli-
tici sprak hij over de meer dan 60- 
jarige bezetting van Tibet, die heeft ge-
leid tot de vernietiging van de Tibetaanse  

POLITIEK

Kirti Rinpoche bezoekt Europa

Op uitnodiging van ICT bracht Kirti Rinpoche maart jongstleden een bezoek aan 
zes Europese landen (Zwitserland, België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en 
Groot Brittannië).

Kirti Rinpoche tijdens hoorzitting in het Europees Parlement

5

Kirti Rinpoche met leden van het Franse senaat
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religie, cultuur, taal en het milieu. Hij  
verzocht regeringen om niet langer te  
kiezen voor economische korte termijn  - 
belangen. In Nederland sprak hij met 
mensenrechtenambassadeur Lionel Veer 
en met Kamerleden.

In het programma waren ook publieks-
evenementen opgenomen. Kirti Rinpoche  

leidde in Brussel op 10 maart de Euro-
pese Solidariteitsmars voor Tibet. Hij 
zei: ‘Dit is het moment voor Europa 
om actie voor Tibet te ondernemen.’ 
In Nederland was hij hoofdspreker bij 
een bijzondere bijeenkomst in de Rode 
Hoed in Amsterdam. Hij moedigde ook 
de in Europa wonende Tibetanen aan 
om hun vrijheid te gebruiken om zich in 

te zetten voor hun broeders en zusters 
in Tibet.

Kirti Rinpoche gaf een groot aantal in-
terviews af voor diverse kranten, nieuws-
sites, televisie en radio.

Kirti Rinpoche op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met Tsering Jampa (helemaal links) en Mensenrechtenambassadeur Lionel 
Veer (rechts van hem)

De BBC interviewt Kirti Rinpoche Kirti Rinpoche met lid van de Bundestag
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Het driedaagse programma bestond uit 
trainingen en ontmoetingen met Euro-
parlementariërs. Kirti Rinpoche nam 

deel aan de activiteiten. De deelnemers 
leerden praktische lobbyvaardigheden, 
zoals de communicatie verbeteren en 

succesvol een boodschap overbrengen. 
Daarnaast kregen ze een gedetailleerde  
inkijk in het lobbywerk binnen de 
Europese politiek. De volgende dagen  
werden gevuld met een intensief pro-
gramma, waaronder ontmoetingen en 
discussies met Europarlementariërs 
van verschillende politieke fracties. 
Een van de thema’s die de Tibetanen 
aankaartten, ging over de zelfverbran-
dingen. Tijdens de interacties met po-
litici werd verzocht om er bij China op 
aan te dringen om een onafhankelijke 
onderzoeksmissie tot Tibet toe te la-
ten. Daarnaast drongen de deelnemers 
erop aan dat de EU een Speciale Coör-
dinator voor Tibet aanstelt, zoals het 
Europees Parlement in eerdere resolu-
ties al verzocht.

POLITIEK

Tibet lobbydagen in het Europees 
Parlement

7

Kirti Rinpoche met de Tibetaanse deelnemers, Europees Parlement

In maart organiseerde ICT voor de tweede maal de Tibet Lobbydagen in het  
Europees Parlement, voor Tibetanen die zich in Europa voor Tibet inzetten. 

Richard Gere, de voorzitter van ICT, bezocht ons land ter promotie 
van zijn nieuwste film. Hij staat bekend als betrokken acteur, is 
boeddhist en zet zich gedreven in voor Tibet. Tijdens het bezoek 
ontmoette hij de staf en bestuursleden van ICT. Hij sprak over de 
langetermijnstrategie om in Europa steun voor Tibet te mobilise-
ren en hoe de veranderende situatie in China benut kan worden 
ten voordele van Tibet. ‘Onze kortetermijnprioriteit is om de 
Chinese repressie in Tibet te stoppen’, benadrukte Richard Gere. 

Tijdens een speciaal diner met genodigden, onder wie  
Nederlandse politici, stelde hij dat Nederland en Europa als 
belangrijke economische en strategische partners van China 
hun invloed moeten gebruiken om de mensenrechtensituatie in 
Tibet en China te verbeteren. De brede steun voor Tibet onder 
de Nederlandse bevolking vormt een grote inspiratie voor hem.

ORGANISATIE

ICT voorzitter Richard Gere in Nederland

Richard Gere met Nederlandse politici: mensenrechtenambassadeur Lionel Veer, Hans van Baalen (VVD), Harry van  
Bommel (SP) en Erica Terpstra
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nemen aan het aanzetten tot, dwingen, uitlokken, aanzetten tot, 
of het assisteren van anderen bij de uit te voeren zelfverbrandin-
gen, worden strafrechtelijk aansprakelijk gesteld voor opzettelijke 
doodslag.’ Zo werd de monnik Lobsang Kunchok op 31 januari 
beschuldigd van ‘moord op voorbedachte rade’ voor het ‘aan-
zetten tot zelfverbranding’. Hij werd in een besloten rechtszaal 
veroordeeld tot voorwaardelijke doodstraf. Zijn neef Lobsang 
Tsering kreeg tien jaar gevangenisstraf. Deze extreme maatrege-
len maken de situatie voor Tibetanen op dit moment ondraaglijk. 

De zelfverbrandingen in Tibet duren voort als gevolg van toe-
nemende repressie en geweld door China. Sinds begin 2013 is 
het aantal opgelopen tot 122 zelfverbrandingen in Tibet. Onder 
het nieuwe beleid, dat sinds eind vorig jaar is ingevoerd, worden 
Tibetanen strafrechtelijk vervolgd door hun vermeende betrok-
kenheid bij zelfverbrandingen te criminaliseren, vaak met hoge 
gevangenisstraffen tot gevolg. In een poging om Tibetanen af 
te schrikken die overwegen zichzelf te verbranden, schreef het  
Chinese nieuwsblad Gannan Daily: ‘Criminelen die actief deel-

TIBET NIEUWS

China criminaliseert de zelfverbrandingen

KonchoK Tenzin
26 maart 2013

Tsesung Kyab
25 februari 2013

KunchoK Kyab
30 november 2012

Lobsang namgyaL
3 februari 2013

KunchoK PeLgye
8 december 2012

Lhamo Kyab
25 maart 2013

Phagmo DunDruP
24 februari 2013

KonchoK Kyab
22 Januari 2013

Tsering namgyaL
29 november 2012

KaLKyi
24 maart 2013

rinchen
19 februari 2013

WanDe Khar
28 november 2012

Lobsang Thogme
16 maart 2013

Pema Dorjee
8 december 2012

sanggye Tashi
27 november 2012

KunchoK Wangmo
13 maart 2013

Lobsang geLeg
3 december 2012

namLha Tsering
17 februari 2013

KeLsang Kyab
27 november 2012

Tsering Tashi
12 Januari 2013

sangDag
5 februari 2013

sonam Dhargye
19 februari 2013

Tsering
18 Januari 2013

DrugPa Khar
13 februari 2013

gonPo Tsering
26 november 2012

Wangchen Kyi
9 december 2012

sungDue Kyab
2 december 2013

Sungdue Kyab, 17, is getrouwd  
en heeft een zoontje van twee.  
Zijn verblijfplaats is onbekend.

Hier volgt een overzicHt van de zelfverbrandingen sinds september 2012 



KunchoK Tsering
26 november 2012

Tsering DunDruP
20 november 2012

nyangchag bum
12 november 2012

DhonDuP
22 oktober 2012

Passang Lhamo
13 september 2012

WangyaL
26 november 2012

Wangchen norbu
19 november 2012

nyangKar Tashi
12 november 2012

sangDag Tsering
17 november 2012

gonPo Tsering
10 november 2012

chagmo Kyi
17 november 2012

jinPa gyaTso
8 november 2012

Lhamo Kyab
20 oktober 2012

sangay DoLma
25 november 2012

TamDing Tso
7 november 2012

Lhamo TseTen
26 oktober 2012

TamDin Dorje
13 oktober 2012

TamDrin Kyab
23 november 2012

 TsegyaL
7 november 2012

TsePo
25 oktober 2012

sangay gyaTso
6 oktober 2012

TamDrin Dorjee
23 november 2012

Khabum gyaL
15 november 2012

Dorjee
7 november 2012

 Dorjee LhunDruP
4 november 2012

Tenzin
25 oktober 2012

guDrub
4 oktober 2012

Lubhum gyaL
22 november 2012

Tenzin DoLma
15 november 2012

samDruP
7 november 2012

 TseWang Kyab
26 oktober 2012

Dorje rinchen
23 oktober 2012

yangDang
29 september 2012

9

offers voor vrijHeid 
in tibet

Dorjee Kyab
7 november 2012

Monnik Dorjee Kyab, 16, overleefde, 
werd weggevoerd door de auto-
riteiten en is sindsdien verdwenen.
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CULTUUR

Interview met Kirti Rinpoche  

Hoe is de situatie nu in Kirti en 
in Tibet?
Helaas is de situatie zorgwekkend. Het 
lijkt wel of China onze religie, onze 
cultuur en onze taal volledig wil uit-
roeien. In het Kirti-klooster in de pre-
fectuur Ngaba in de provincie Sichuan, 
waar ik vandaan kom, is de situatie 
sinds 2008 sterk verslechterd. Tijdens 
de vreedzame protesten in Ngaba-dorp 
werden toen 22 Tibetanen doodge-
schoten. Sindsdien leven de Kirti-mon-
niken als gevangenen 
in eigen klooster. De 
aanhoudende onder-
drukking heeft geleid  
tot de crisis van dit 
moment. In 2009 vond 
de eerste zelfverbran-
ding plaats van de jonge monnik 
Tapey. Na de zelfverbranding van de 
Kirti-monnik Phuntsog in 2011 ver-
spreidden de zelfverbrandingen zich  
over andere Tibetaanse gebieden. 

Momenteel worden gewapende sol-
daten permanent gestationeerd in de 
omgeving van het klooster en vindt er 
binnen het klooster een verstikkende 
controle plaats door politiebewaking, 
camera’s en afluisterapparatuur.

In heel Tibet zijn er nu extreme veilig-
heidsmaatregelen ingevoerd om de 
Tibetanen mond dood te maken. Sinds 
kort zijn monniken rondom Lhasa in 
de grote kloosters verplicht om hun te-

lefoons beschikbaar 
te stellen aan po-
litieagenten om de 
berichten te contro-
leren. Speciale ap-
paratuur uit Peking 
maakt het mogelijk 

dat ze berichten kunnen lezen, zelfs 
als de telefoon uitstaat. Een foto van 
de Dalai Lama betekent meteen gevan-
genisstraf.

Waarom verbranden Tibetanen 
zichzelf juist nu?
De Chinese onderdrukking duurt nu al 
drie generaties en het Tibetaanse volk 
heeft geen vrijheid van religie en van 
meningsuiting. Daarom kiezen sommi-
gen voor deze extreme vorm van pro-
test. De Chinese regering beschouwt 
de zelfverbrandingen als daden van 
waanzin, separatisme en terrorisme, 
maar de werkelijke oorzaak is natuur-
lijk de aanhoudende repressie.

De Chinese overheid criminaliseert 
de zelfverbrandingen en de familie-
leden en vrienden van zelfverbranders 
worden gearresteerd en gemarteld om 
hun vermeende betrokkenheid te be-
kennen bij de zelfverbranding. Tibeta-
nen leven onder voortdurende angst, 
omdat ze zowel op straat als thuis elk 
moment kunnen worden opgepakt.

Het verder aanscherpen van de veilig-
heidsmaatregelen leidt tot toene-
mende weerstand onder Tibetanen. De  
Tibetaanse zelfverbranders die over-
leefden, zijn meegenomen in Chinese 
hechtenis onder het mom van medi-
sche bijstand. De Chinese autoriteiten 
geven de lichamen van zelfverbranders 
niet vrij aan de families, omdat ze hen 
door marteling hebben verminkt. Vaak 
wordt alleen hun as teruggegeven. 

Hoe kijkt u als boeddhist naar 
zelfverbranding en het geven 
van een eigen leven? 
Vanuit boeddhistisch perspectief wordt 
een goede of slechte actie bepaald 
door de achterliggende motivatie van 
de persoon, niet door externe oor-
zaken. Als er bijvoorbeeld een kind  
gevaarlijk bij een raam speelt en je 
slaat hem zodat hij leert om beter 
op te passen, dan wordt in dit geval 
het kind geslagen vanuit een goede 
motivatie. Wij kunnen uit de laatste 
woorden en achtergelaten brieven  
van zelfverbranders opmaken dat de 
motivatie gericht was op het welzijn 
van het Tibetaanse volk. We kunnen 
echter niet weten of ze tijdens de zelf-
verbrandingen woede voelden. 

Kirti Rinpoche, Europees Parlement

In maart 2013 maakte Kirti Rinpoche een tour door zes Europese landen. Hij 
was door ICT uitgenodigd vanwege zijn bijzondere positie als abt van het Kirti-
klooster in Tibet, waar zestien zelfverbrandingen plaatsvonden. In het verleden 
bekleedde hij diverse posities in de Tibetaanse regering in ballingschap, waar-
onder de Kalon (minister) van Religieuze Zaken en Cultuur. Tijdens zijn bezoek 
aan Nederland interviewde membership-coördinator Tom Zwollo hem.

Kirti-monniken leven 
als gevangenen in  
eigen klooster
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Roept u Tibetanen op om met 
de zelfverbrandingen te stop-
pen?
Persoonlijk vind ik het verschrikkelijk 
en ik zou het liefste willen dat de zelf-
verbrandingen niet plaatsvinden. Het 
is telkens vreselijk om te horen dat 
iemand – vaak een jongere – zichzelf 
in brand steekt en slechts zo kort heeft 
geleefd. Maar hoe pijnlijk dit ook is, 
kan ik Tibetanen niet zomaar oproe-
pen om met de zelfverbrandingen te 
stoppen. Ten eerste is het maar de 
vraag of ze naar mij zouden luiste-
ren, omdat het gaat om diepere per-
soonlijke beslissingen. Zolang er geen  
direct zicht is op fundamentele veran-
dering van het Tibetbeleid van China, 
zal de kans op zelfverbrandingen blij-
ven voortduren. Bovendien zou ik dan 
de familieleden van zelfverbranders 
teleurstellen, als ik het opofferen van 
hun naaste veroordeel. 

U reist nu door Europa ontmoet 
regeringen. Wat vraagt u hen?
Ik ben in Europa om de Chinese men-
senrechtenschendingen in Tibet onder 
de aandacht te brengen. Ik vraag rege-
ringen om China onder druk te zetten, 
zodat zij de veiligheidstroepen in de 
Tibetaanse gebieden terugtrekt en alle 
politiek gevangenen in Tibet vrijlaat. 
Bovendien vraag ik Europese regerin-
gen om bij China erop aan te dringen 
dat het journalisten en onderzoekers 

toelaat tot Tibet, zodat ze zien wat er 
werkelijk in Tibet gebeurt. We zien dat 
in het westen de politieke steun voor 
de Tibetaanse zaak groot is. Maar al-
leen aandacht is niet voldoende: de 
regeringen moeten ook concrete actie 
ondernemen. 

Wat kunnen Nederlandse  
burgers doen om Tibetanen  
te helpen?
Ik denk dat Nederland niet moet zwich-
ten voor de toegenomen Chinese poli-
tieke macht, en economische belangen 
niet moet stellen boven mensenrech-
ten. Nederlanders moeten vanuit eigen 
normen en waarden China aanspreken 
over het Tibet-beleid. Een burger van 
een vrij land kan druk uitoefenen op 
de eigen overheid en op de internatio-
nale gemeenschap, zodat China zich 
houdt aan de internationale mensen-
rechtenverdragen. Ook kunnen Neder-
landers helpen om de kennis onder de 
Chinese bevolking te vergroten over de 
werkelijke situatie in Tibet. 

Hebt u hoop voor de toekomst 
van Tibet?
Ik heb vooral hoop voor Tibet op de 
lange termijn. De situatie in Tibet zal 
alleen veranderen als het Tibet-beleid 
van de Chinese regering fundamenteel 
verandert. Het beleid van voormalig 
president Hu Jintao was in theorie 
gericht op nationale eenheid en har-
monie, maar in de praktijk was deze 
gebaseerd op een extreme repressie 
van Tibetanen. Het is te vroeg om 
te voorspellen of de nieuwe Chinese 
president Xi Jinping ander beleid zal 
voeren. Het is voor Tibetanen niet 
gemakkelijk, omdat China ons uit alle 
macht klein probeert te krijgen. Maar 
uiteindelijk zal de volharding van onze 
geweldloze strijd haar vruchten afwer-
pen. De Dalai Lama heeft gezegd: ‘In 
onze strijd voor vrijheid, is de waar-
heid het enige wapen dat wij bezit-
ten.’ En vroeg of laat zal de waarheid 
zegevieren.

Kirti Rinpoche in de Rode Hoed, Amsterdam

In een open brief, die in februari op de Chinese sociale media 
circuleerde, riepen meer dan honderd Chinezen - waaronder 
academici, journalisten, advocaten, economen en voormalig 
ambtenaren van de Communistische Partij - de Chinese regering 
op om het Internationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke 
Rechten (ICCPR) te ratificeren. Dit verdrag is een van de drie 
hoofdonderdelen van de VN International Bill of Rights. Na ratifi-
catie verbindt het verdrag regeringen aan individuele burgerlijke 
en politieke basisrechten.

Deze bijzondere oproep is op dit moment waarschijnlijk meer  
een uiting van prominente progressieve Chinese stemmen, dan 
dat de ratificatie op korte termijn gevolgen heeft voor de men-
senrechten in de Volksrepubliek China. Toch kan hij een impuls 
geven aan de binnenlandse inspanningen op het gebied van de 
mensenrechten en aan rechts- en wetshervormingen. Dat zal 
uiteindelijk invloed hebben op Tibet, waar de vrijheid van religie 
en meningsuiting ernstig beperkt worden door het beleid en de 
procedures van de Chinese regering.

TIBET NIEUWS

Prominente Chinezen roepen op tot hervormingen

Nederlanders moeten 
vanuit eigen normen  
en waarden China  
aanspreken over het 
Tibet-beleid
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CAMPAGNES 
Europese solidariteitsmars voor Tibet 

De straten van Brussel veranderden 
in een zee van Tibetaanse vlaggen 
en spandoeken. De roep om vrijheid 
en gerechtigheid klonk luid. De stoet 
werd aangevoerd door Kirti Rinpoche 
en Europese politici die zich voor Tibet 
inzetten.

De slotmanifestatie vond plaats op Le 
Mont Des Arts. Naast Kirti Rinpoche  
spraken onder andere de voorzitter 
van het Tibetaanse parlement in bal-
lingschap Penpa Tsering, Europarle-

mentariërs zoals de voorzitter van  
de Tibet Intergroup Thomas Mann,  
de voorzitter van het International  
Network for Parliamentarians Matteo 
Macacci, en de Chinese dissidente 
Mona Tang. De toespraken werden 
afgewisseld met optredens door Tibe-
taanse artiesten. De rappers Tenzin 
Dawa Tsona en Karma Emchi toonden 
dat jonge Tibetanen op eigen, creatieve 
en opzwepende wijze hun verlangens 
naar vrijheid en mensenrechten in  
Tibet uitdrukken. De 10 maart verkla-

ring van Sikyong Dr. Lobsang Sangay 
van de Tibetaanse regering in bal-
lingschap werd voorgelezen. Daarin 
benadrukte hij: ‘De enige manier voor 
China om deze wrede en ernstige 
situatie te beëindigen, is  de huidige 
harde lijn in het Tibet-beleid wijzi-
gen en in dit beleid de aspiraties van 
het Tibetaanse volk eerbiedigen.’ De 
deelnemers riepen de EU op om er bij 
China op aan te dringen dat het moet 
stoppen met de repressie in Tibet en 
de EU moet in haar betrekkingen met 
China van de Tibetaanse zaak een pri-
oriteit maken.

ICT was een van de organisatoren van 
deze Europese manifestatie, die ruime 
aandacht kreeg in de internationale 
media.

Elk jaar wordt wereldwijd op 10 maart de Volksopstand in Lhasa van 1959  
herdacht. Deze 54ste herdenking kreeg een speciaal karakter door de verhoogde 
Chinese repressie en de zelfverbrandingen in Tibet. Ruim vierduizend Tibetanen  
en Tibet-supporters uit verschillende Europese landen namen deel aan een  
solidariteitsmars voor Tibet. 

De slotmanifestatie in Brussel
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Hoge onderscheiding voor  
Tsering Woeser
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Op 13 februari stak de 25-jarige monnik Drongchen Tsering zichzelf voor de Bouddhanath Stupa 
in Kathmandu in brand. Hij was kort daarvoor uit Oost-Tibet gevlucht. De Nepalese autoritei-
ten cremeerden zijn lichaam op 25 maart in het holst van de nacht, ondanks verzoeken van 
de Tibetaanse gemeenschap, Nepalese ngo’s en diplomaten om zijn lichaam vrij te geven. De 
crematie vond zonder de noodzakelijke gebedsrituelen plaats en zonder dat familie of vrienden 
aanwezig waren. Voor Tibetanen is het belangrijk dat na het overlijden de juiste gebedsrituelen 
plaatsvinden.

De Chinese druk op Nepal neemt de laatste jaren toe. Sinds 2008 wordt de samenwerking tus-
sen beide landen gekarakteriseerd door Chinese financiële steun aan en politieke druk op Nepal. 
China vraagt aan regeringen waarmee het relaties onderhoudt om zich te committeren aan het 
‘één-Chinabeleid’. Als gevolg daarvan worden door de Nepalese autoriteiten alle Tibetaanse 
culturele en religieuze uitingen aangemerkt als ‘anti-China-activiteiten’ en ‘bedreiging van de 
Chinese soevereiniteit’, en ze zijn daarom verboden. De heimelijke crematie van Drongchen 
vormt daar een voorbeeld van.

TIBET NIEUWS

Zelfverbranding in Nepal

Drongchen Tsering

De prijs werd aan deze Tibetaanse 
schrijfster, blogger en activiste toege-
kend voor ‘haar moedige houding om de  

mensenrechtensituatie in Tibet te ver-
beteren en voor het geven van een 
welluidende stem aan hen die anders  

niet gehoord worden.’ Zij kon niet 
aanwezig zijn, omdat de Chinese au-
toriteiten haar een visum weigerden. 
‘Ik zie dit niet als een prijs voor 
mijzelf alleen’, vertelde Woeser per 
telefoon. ‘Het toont de aandacht 
voor de huidige situatie in Tibet op  
internationaal niveau en in de Verenigde 
Staten. Ik ben maar een schrijfster die 
schrijft over Tibet. Meer dan honderd  
Tibetanen staken zichzelf in brand; ik 
wil deze prijs aan hen opdragen.’

Michelle Obama ziet de onderschei-
ding niet alleen als eerbetoon, maar 
ook als oproep aan allen om in actie te 
komen. In 2011 kreeg Woeser de Prins 
Claus Prijs voor haar moedige inzet 
voor de rechten van de Tibetanen.

ik draag de prijs op 
een de zelfverbran-
dingen in Tibet

Tsering Woeser

Michelle Obama en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry reikten op  
8 maart in Washington de International Women of Courage Award 2013 uit aan 
de in Peking wonende Tsering Woeser.
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In memoriam: Lama Karta 
1960 - 2013

Lama Karta
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Voor hetzelfde geld dubbele 
steun

Steeds meer donateurs zoals u kiezen 
ervoor om hun donaties vast te leggen 
in een notariële akte. U kunt, wan-
neer u een notariële akte laat opmaken 
voor minimaal 5 jaar, uw gift aan ICT 
volledig aftrekken van uw inkomsten-
belasting. Afhankelijk van uw inkomen 
kunt u tot maximaal 52 procent van uw 
gift terugkrijgen van de belasting. Daar-
mee is het voor u een zeer voordelige 
manier van schenken. Ook kunt u be-
sluiten 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? Neem dan contact 
op met Membership Coördinator Tom 
Zwollo op via telefoon (020-330 82 65) 
of via email (tom.zwollo@savetibet.nl). 
Wij sturen u graag aanvullende infor-
matie.

Met incidentele giften aan ICT levert 
u een belangrijke bijdrage aan de  
Tibetaanse zaak. Voor hetzelfde geld 
kunt u ons echter nog beter steunen! 

In februari overleed na ziekte de 53-jarige Lama Karta. Op zijn 
23ste kwam hij voor het eerst naar Europa. Na het overlijden 
in 1990 van Lama Ogyen nam hij de spirituele leiding van 
de Tibetaanse instituten in Schoten, Huy, Brussel (België) en  
Cadzand (Nederland) op zich. Hij gaf onderricht in ver-
schillende Europese landen en schreef boeken over het 
boeddhis me. Naast zijn spirituele verdiensten was Lama Karta 
ook sociaal zeer betrokken. Acht jaar lang had hij als ICT-
bestuurslid en als boeddhistisch leraar in de strategiebepaling 
van ICT een waardevolle inbreng. Wij zullen zijn wijsheid en 
ontwapenende lach missen.
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Op 13 april reikte de Dalai Lama in Fribourg, Zwitserland, 
namens ICT de Light of Truth Award uit aan vijf individuen en 
organisaties die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet 
voor Tibet. Dit is de meest prestigieuze onderscheiding in de 
Tibet-beweging.

De International Commission of Jurists werd onderscheiden 
voor het uitbrengen van toonaangevende rapporten over de 
mensenrechten in Tibet en het Zwitserse Rode Kruis werd ge-
eerd voor haar inzet sinds begin jaren zestig voor de Tibetaanse 
vluchtelingen. Daarnaast ontvingen drie prominenten de prijs. 
De Nederlandse emeritus professor internationaal recht Theo 
van Boven heeft als voormalig VN Speciale Rapporteur voor 
Marteling zowel binnen als buiten de VN de mensenrechten-
schendingen in Tibet onder de aandacht gebracht. De Brit  
Robert Ford was een van de weinige westerlingen die vóór 

1950 in Tibet voor de Tibetaanse regering heeft gewerkt en 
hij werd door de Chinezen vijf jaar gevangen gezet. Ruim 
een halve eeuw heeft hij zich voor Tibet ingezet. De Duitse 
professor Christian Schwarz-Shilling, voormalig minister en 
parlementslid, heeft met zijn Schwarz-Shilling Foundation 
vele jaren bijgedragen aan de Chinees-Tibetaanse dialoog. 
Eerdere laureaten waren onder meer: Heinrich Harrer, Danielle  
Mitterrand, Václav Havel, Elie Wiesel en Desmond Tutu.

De Dalai Lama zei: 
“Jullie zijn allen langdurige vrienden en supporters 
van Tibet, waarvoor wij onmetelijk dankbaar zijn. 
Zoals u weet, is de drijfkracht van het Tibetaanse 
volk onverzwakt en de kracht van de waarheid 
blijft sterk.”
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ICT- Light of Truth Award
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U kunt ICT ook eens steunen op een 
andere manier  
Er zijn vele manieren om het werk van ICT te ondersteunen. Naast het doen van 
een financiële bijdrage of het meedoen aan een ICT-campagne, kunt u ook zelf 
activiteiten organiseren om de mensenrechtensituatie in Tibet breder onder de 
aandacht te brengen. 

U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan een  
sponsorloop of er zelf een organise-
ren, spullen verkopen via Marktplaats, 
een lezing of een benefietconcert or-
ganiseren. Vele donateurs zijn u voor  
gegaan. Hebt u ook een idee voor een  

actie dat u met ons wilt bespreken?  
Neem dan contact op met Shiba  
Degenhart, Senior Campaign Manager, 
via shiba.degenhart@savetibet.nl of  
020 - 330 82 65.

De Dalai Lama samen met de laureaten en directie van ICT



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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