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INVESTEER MEE IN ONS
‘POLITIEKE GEVANGENEN PARTNER FONDS’

Helpt u mee om het ‘Politieke Gevangenen Partner Fonds’ een goede basis te geven? 
Er is een totaalbedrag nodig van € 135.000 om met deze samenwerking de politieke gevangenen in Tibet
te helpen. Daarom doe ik een persoonlijk beroep op uw steun. Met een bijdrage draagt u bij aan de
economische, sociale, en medische hulp aan voormalig politieke gevangenen.

Budget ‘Politieke Gevangenen Partner Fonds’

ACTIVITEIT

Gezondheidszorg

Directe economische steun

Sociale ondersteuning

Memoires

SPECIFICATIE

Ondersteuning bij medische zorg: herstel, hulp
bij oogproblemen, hersentrauma’s, psychische 
problemen en dringende operaties.

Financiële ondersteuning aan voormalig politieke 
gevangenen wanneer zij geen baan krijgen en 
familieleden niet kunnen helpen omdat zij onder 
controle staan.

Speciale trainingen: Beroepsopleidingen, 
Taalcursussen, Schrijfvaardigheidstraining
en Mediatraining.

Politieke gevangenen netwerk support voor de 
kinderen van politieke gevangenen, en onder-
steuning voor politieke gevangenen bij vrijlating.

Hulp bij het schrijven, vertalen en uitbrengen van 
memoires van voormalig politieke gevangenen.

Totaal:

KOSTEN

€ 50.000,-

€ 30.000,-

€ 30.000,-

€ 25.000,-

€ 135.000,-

‘POLITIEKE GEVANGENEN HEBBEN DE MOED GEHAD OM ZICH UIT TE SPREKEN VOOR VRIJHEID. 
WIJ MOGEN NIET ZWIJGEN OF DE ANDERE KANT OP KIJKEN, MAAR MOETEN ZE IN WOORD

EN DAAD JUIST LATEN WETEN DAT ZE NIET ALLEEN STAAN.’
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Vrijheid van meningsuiting en het recht om je eigen taal te spreken en je eigen cultuur, religie en identiteit 
uit te dragen, zijn fundamentele rechten voor iedere samenleving. Maar Tibetanen die in Tibet voor deze 
rechten opkomen, betalen een hoge prijs: zij worden onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten,
gemarteld en aan uitermate vernederende heropvoeding onderworpen. Al 30 jaar zet ICT zich in voor 
vrijlating van deze politieke gevangenen. Maar ook na hun vrijlating zijn de beproevingen niet voorbij en 
zijn onze zorg en steun hard nodig. Daarom richt ICT het ‘Politieke Gevangenen Partner Fonds’ op. 

Niet afgeschrikt door het door China opgelegde
klimaat van angst, en onbevreesd voor de vaak
draconische gevolgen, spreken uitzonderlijk
moedige Tibetanen zich uit tegen een almachtige 
vijand en zetten zij hun leven op het spel voor het 
geloof in vrijheid en gerechtigheid.

Alleen op grond van hun overtuigingen zitten
deze dappere mensen soms tientallen jaren in de 
gevangenis onder gruwelijke omstandigheden. 
Zij worden vernederd, gemarteld en verkracht. 
Vaak met de dood tot gevolg. Zij weigeren hun 
droom op te geven om in vrijheid te leven met hun 
Tibetaanse broeders en zusters.

Na vrijlating blijft hun situatie echter schrijnend en 
zijn de vooruitzichten voor ex-politieke gevangenen 
uiterst somber: huisarrest, voortdurend toezicht en 

een verbod om terug te keren naar hun familie
of klooster. Ondanks hun vaak slechte lichamelijke 
conditie als gevolg van marteling en slechte
gevangenisomstandigheden, komen ze niet in aan-
merking voor medische zorg. Daarnaast dragen zij 
de psychische gevolgen van hun mishandeling in de 
gevangenis de rest van hun leven met zich mee.

Vaak mogen voormalig politieke gevangenen niet 
werken of solliciteren en zijn zij hierdoor veroor-
deeld tot extreme armoede. Ook kunnen politieke 
gevangenen geen steun zoeken bij hun familie of 
vrienden, omdat deze dan het doelwit worden van 
intimidatie en represailles. Ook mogen ze geen
contacten onderhouden met andere ex-politieke ge-
vangenen. Kortom, ze staan er helemaal alleen voor, 
als een grimmige waarschuwing aan anderen voor 
wat er gebeurt als iemand zich durft uit te spreken.

WIE ZIJN ZIJ

INTRODUCTIE 

‘WE ZULLEN NIET RUSTEN VOORDAT
ALLE POLITIEKE GEVANGENEN IN TIBET VRIJ ZIJN.’

LETTERLIJK IEDEREEN
KAN EEN POLITIEKE
GEVANGENE WORDEN

Als je opkomt voor je cultuur, als je taalonderwijs in 
je eigen taal ondersteunt, of als je je zorgen maakt 
over het milieu. Als je kritiek hebt op het beleid van 
de Chinese regering. Als je gelooft in de leer van de 
Boeddha in plaats van de ‘gedachten’ van president 
Xi Jinping. Of gewoon als je tot een etnische
minderheid behoort of een nomade bent. Al deze 
dingen zijn verdacht voor de Chinese autoriteiten
en vergroten het risico om een politieke gevangene 
te worden.

Politieke gevangenen komen uit alle lagen van het 
leven: monniken, nonnen, nomaden, studenten, 
kunstenaars, schrijvers, zangers, maatschappelijk 
werkers, milieuactivisten, gemeenschapsleiders en 
zakenmensen.

Vaak behoren ze tot het meest actieve en 
getalenteerde deel van de samenleving, met de 
sterkste gevoelens voor gerechtigheid, mededogen 
en een betere maatschappij. Hun opsluiting is een 
enorme aderlating en verlamt de samenleving. Maar 
er is één ding dat ze allemaal delen, en dat is de 
ongelofelijke moed om te zich uit te spreken 
ondanks intimidatie en repressie. 

ICT EN POLITIEKE
GEVANGENEN

Voor ons als mensenrechtenorganisatie zijn
politieke gevangenen een integraal onderdeel van 
ons werk voor Tibet. In de loop van de jaren hebben 
we samen met onze achterban veel campagne
gevoerd voor hun vrijlating, vaak met succes.

Ook na hun vrijlating blijft structurele steun voor hen 

noodzakelijk. Daarom richt ICT het ‘Politieke
Gevangenen Partner Fonds’ op. Samen met 
voormalig politieke gevangenen in ballingschap gaat 
ICT de nijpende situatie van voormalig politieke
gevangenen in Tibet aan de orde stellen.

Daarnaast zal ICT met het Politieke Gevangenen 
Partner Fonds structurele ondersteuning bieden aan 
voormalig politieke gevangenen in en buiten Tibet, 
op het gebied van gezondheidszorg, financiën en 
traumaverwerking. Ook moedigen we hen aan om 
over hun ervaringen te schrijven en zorgen we
ervoor dat hun verhaal gehoord wordt.

WAAROM NU?

Dit is een urgent en belangrijk project. Net zoals we 
niet zullen rusten voordat alle politieke gevangenen 
in Tibet vrij zijn, zullen we niet stoppen totdat al 
diegenen die voor gerechtigheid hebben gevochten, 
veilig en zonder angst kunnen leven.

Als je geeft om vrijheid, als je geeft om mensen- 
rechten, steun dan ook deze mensen, die alles 
hebben gegeven voor de vrijheid en een 
menswaardig bestaan voor hun broeders en 
zusters in Tibet.

Deze dappere mensen hebben zich uitgesproken 
voor vrijheid en zijn zich er volledig van bewust dat 
er geen toevlucht is tot een vrije pers of een 
onafhankelijk rechtssysteem in China. Juist deze 
dappere mensen mogen we er niet alleen voor laten 
staan. We moeten ze laten weten dat ze vrienden 
hebben en dat we onze vrijheid zullen gebruiken om 
ze een stem te geven.
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Op dit moment is ICT bezig met het opzetten van een partnerschap van voormalig politieke gevangenen 
in ballingschap. In de loop van de jaren heeft ICT een uitgebreid netwerk van voormalig politieke
gevangenen in ballingschap opgebouwd. Samen met hen gaat ICT de steun aan voormalig politieke
gevangenen vormgeven. Daarvoor hebben wij uw steun hard nodig. 

Voormalig politieke gevangenen weten uit eerste hand wat andere politieke gevangenen hebben 
meegemaakt en waarmee ze eenmaal uit de gevangenis worden geconfronteerd. Zij hebben vaak een 
relevant netwerk binnen Tibet en verkeren in een uitstekende positie om de situatie en behoeften van 
voormalig politieke gevangenen in Tibet in te schatten.

Wij willen ervoor zorgen dat juist voormalig politieke gevangenen in ballingschap de mogelijkheid krijgen 
zich actief in te zetten voor politieke gevangenen in Tibet. Dit geeft hun de mogelijkheid hun belangrijke 
werk voor Tibet voort te zetten, wat ook van onschatbare waarde is voor hun gevoel van eigenwaarde. 
Voor ICT is het dan ook een logische stap om voormalig politieke gevangenen buiten Tibet hiervoor te 
mobiliseren en hun de mogelijkheden te geven om Tibetanen in Tibet te helpen.

Vanuit het Politieke Gevangenen Partner Fonds zal ICT het partnerschap aangaan met deze voormalig 
politieke gevangenen en hen helpen een netwerk op te zetten met hun lotgenoten. We gaan ervoor zorgen 
dat ze hun eigen verhaal kunnen vertellen in memoires en interviews, en dat ze deel kunnen nemen aan 
schrijfvaardigheidstraining en mediatraining.

Daarnaast gaan wij hen intensief betrekken in onze eigen lobby- en campagneactiviteiten.

GEZONDHEIDSZORG

Omstandigheden in Chinese gevangenissen zijn 
uitzonderlijk bruut: marteling is aan de orde van de 
dag en politieke gevangenen krijgen per definitie te 
maken met een extra zwaar regime. Ook wordt hun 
als extra straf medische zorg onthouden.

Als gevolg hiervan verkeren de meeste politieke
gevangenen bij vrijlating in slechte fysieke en men-
tale gezondheid. Ze hebben botbreuken, hersen-
trauma’s, problemen met hun inwendige organen, 
ogen en psychische gezondheid en hebben
dringend behoefte aan medische zorg. Juist deze 
dringende en noodzakelijke medische zorg is in
Tibet voor politieke gevangenen niet beschikbaar.

Vroegtijdige vrijlating is bijna altijd een gevolg van 
de precaire gezondheid van een gevangene. Veel 
politieke gevangenen sterven dan ook kort na hun 
vrijlating.

Met het Politieke Gevangenen Partner Fonds
gaat ICT waar mogelijk medische zorg bieden aan 
voormalig politieke gevangenen.

ECONOMISCHE HULP

Voormalig politieke gevangenen hebben weinig 
of geen uitzicht op een baan of terugkeer naar hun 
klooster. Vaak zijn potentiële werkgevers terughou-
dend om ze een baan te geven, uit angst problemen 
te krijgen of zelf onder verdenking te komen te staan.

Ook familieleden zijn vaak niet in een positie te
helpen, omdat zij als familielid zelf ook onder voort-
durende verscherpte controle staan en daarmee 
worden lastiggevallen door de autoriteiten.

Voormalig politieke gevangenen hebben geen
toegang tot rechtspraak, mensenrechtenorganisaties 
of het maatschappelijk middenveld.

Vanuit het Politieke Gevangenen Partner Fonds
zal ICT investeren in mogelijkheden om voormalig 
politieke gevangenen binnen en buiten Tibet te
helpen, onder andere met directe financiële onder-
steuning en beroepsopleidingen.

SOCIALE ONDERSTEUNING

Voormalig politieke gevangenen in Tibet durven hun 
familie en vrienden niet te bezoeken, omdat dit hun 
familie en vrienden in gevaar kan brengen of proble-
men kan opleveren. Hierdoor raken ze nog meer
geïsoleerd. Zelfs kinderen van (voormalig) politieke 
gevangenen worden vaak buitengesloten mogen 
vaak niet naar school en krijgen te maken met dak-
loosheid, pesterijen en allerlei andere gevolgen.

Vanuit het Politieke Gevangenen Partner Fonds zal 
ICT investeren in sociale ondersteuning voor deze 
ex-politieke gevangenen en hun families in Tibet. 

Eenmaal buiten Tibet is het belangrijk dat zij hun 
verhaal kunnen vertellen en de Tibetaanse gemeen-
schap bewust maken van hun specifieke ervaringen.

WAT HEBBEN ZIJ NU NODIG:

PARTNERSCHAP MET
VOORMALIG POLITIEKE GEVANGENEN 
IN BALLINGSCHAP

In 2012 werd Shonu Palden gearresteerd, 
omdat hij had meegedaan aan de massale 
Tibetaanse protesten tegen de Chinese onder-
drukking in 2008. Hij werd veroordeeld tot 
bijna drie jaar gevangenisstraf. Na 13 maanden 
werd hij al vrijgelaten vanwege ‘meerdere 
gezondheidscomplicaties’. Door de intensieve 
martelingen tijdens zijn gevangenschap 
kampte hij met ondraaglijke pijnen, waaraan 
hij op 30 september 2018 bezweek. Hij werd 
slechts 41 jaar.

OP DE VOLGENDE BLADZIJDE LEEST U HUN PERSOONLIJKE VERHAAL, 
EN WAAROM ZIJ TIBETAANSE (VOORMALIG) POLITIEKE GEVANGENEN WILLEN 

HELPEN OM HUN VRIJHEID TERUG TE KRIJGEN.

ICT19MD01 - WT folder A4_V11 DEF Copy.indd   5-6ICT19MD01 - WT folder A4_V11 DEF Copy.indd   5-6 11-12-19   08:4111-12-19   08:41



Voormalig gevangene Golog Jigme: ‘Ik ken Shokjang persoon-
lijk. Hij is een van de voornaamste Tibetaanse schrijvers van 
de jongere generatie. Intellectuelen als hij hebben het extra 
zwaar te verduren in gevangenissen en ook na hun vrijlating 
wordt hun het leven moeilijk gemaakt door de Chinese rege-
ring. Een van de consequenties is dat ze niet hun voormalig 
beroep mogen uitoefenen. Ook ander werk krijgen is moeilijk. 
Potentiële werkgevers zijn huiverig voor het in dienst nemen 
van mensen met een politiek verleden; als extra straf en intimi-
datie voor anderen zijn minimaal een bezoek en lastige vragen 
van de Chinese geheime dienst een vaststaand feit.

Als schrijver en filmmaker, en voormalig politieke gevangene, 
weet ik uit eigen ervaring wat schrijvers en kunstenaars die 
zich politiek uiten in Chinese gevangenissen te wachten staat. 
Welke angsten en vernederingen ze hebben moeten door-
staan. Ik vind het hartverscheurend dat mensen als Shokjang, 
die een leiderschapsrol en voorbeeldfunctie vervullen binnen 
de jonge generatie Tibetanen voor het behoud van hun
literaire cultuur, ook na afloop in feite alleen staan in hun uit-
zonderlijk harde lot.

Ik vind het initiatief van ICT om deze groep van mensen
te helpen en hun perspectief te bieden fantastisch. 
Deze mensen hebben dringend hulp nodig.’

Ngawang Rigdol: ‘Ik ben een van de 13 zingende nonnen van de 
Drapchi-gevangenis. 6 jaar heb ik in die gevangenis doorgebracht. 
Het enige wat ik had gedaan was deelnemen aan een vreedzame
demonstratie.

Gevangenisbewaarders hebben een speciale haat tegen politieke
gevangenen: mishandeling, intimidatie en gestraft worden met
maandenlange eenzame opsluiting zijn aan de orde van de dag.

Hoewel ze nooit mijn geest hebben gebroken, hebben de aanhoudende 
folteringen en harde gevangenisomstandigheden mijn gezondheid voor-
goed beschadigd.

Eenmaal vrijgelaten werd mij het leven in Tibet onmogelijk gemaakt 
door de Chinese autoriteiten. Toen ik in 2006 opnieuw opgepakt 
dreigde te worden, vluchtte ik naar het buitenland. In Zwitserland kon ik 

politiek asiel krijgen, waar ik nu met mijn man en dochter in een klein 
dorp ver weg van China woon.

Ik moet nog steeds een intensieve medische behandeling ondergaan. 
In wezen heb ik geluk gehad dat ik werd vrijgelaten in een tijd dat China 
van politieke gevangenen af wilde en hen naar het Westen liet reizen. 
Veel andere Tibetaanse politieke gevangenen in Tibet krijgen geen
medische behandeling. Hun leven wordt ook na hun vrijlating op alle 
mogelijke manieren onmogelijk gemaakt door de Chinese regering.

Ik geloof dat de situatie van voormalig politieke gevangenen in Tibet 
niet de aandacht heeft gekregen die zij verdient. Ze hebben dringend 
psychische en fysieke hulp nodig. ICT’s plan om systematische en 
langdurige steun te bieden aan hen is heel erg welkom en broodnodig.’

Phuntsok Nyidron: ‘Samen met talloze andere politieke 
gevangenen heb ik 15 jaar lang gevangen gezeten in de
beruchte Drapchi-gevangenis in Lhasa vanwege deelname aan 
een vreedzame demonstratie.

Dankzij steun van organisaties en individuen in het buitenland, 
waaronder met name ICT, kwam ik in 2004 als laatste van de 
“zingende nonnen” vrij. Een paar jaar later liet de Chinese 
regering mij naar het buitenland gaan. Helaas zitten nog heel 
veel Tibetanen in politieke gevangenschap in Tibet. Zelfs na 
hun vrijlating hebben ze te maken met moeilijkheden en 
vervolging, en hebben ze grote moeite om een normaal 
bestaan op te bouwen.

Familiebanden en sociale contacten staan onder grote druk. 
Vaak hebben familieleden te maken met intimidatie en peste-
rijen door de autoriteiten. Ik ken een familie waarvan de vader 
in de gevangenis is doodgemarteld. Als politieke gevangene 
kreeg hij niet de noodzakelijke medische behandeling. De 
vrouw die hij nalaat kan niet werken door het stigma van een 
politieke gevangene als familielid. Zelfs na zijn overlijden
mogen zijn 3 kinderen niet naar school. Het gezin heeft geen 
inkomen en is daardoor in diepe armoede gestort.

Ik vind het hartverscheurend dat mensen die alles gegeven 
hebben voor Tibet in armoede en met vernedering moeten leven.’

SHOKJANG

• Ex-politieke gevangene

• Tibetaanse schrijver en blogger

• 3 jaar gevangenis voor het 
posten van berichten over 
de toename van veiligheids- 
troepen in Tibet

• Vrijgelaten: 19 maart 2018

NGAWANG RIGDOL

• Ex-politieke gevangene

• Een van de 13 zingende nonnen

• 6 jaar gevangenis  
voor deelname aan een 
vreedzame demonstratie

• Vrijgelaten in 1998 

PHUNTSOK 
NYIDRON

• Ex-politieke gevangene

• Een van de 13 zingende nonnen

• 15 jaar in Drapchi 
voor deelname aan een 
vreedzame demonstratie

• Vrijgelaten in 2004

WIE ZIJN ZIJ

‘TIJDENS MIJN
GEVANGENSCHAP 

HIELD IK MOED 
DOOR DE GEDACHTE 

DAT ER ERGENS
OP DE WERELD 

MENSEN WAREN
DIE ZICH

BEKOMMERDEN
OM MIJN LOT.’ 

Voormalig
politiek gevangene

Dhondup Wangchen
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