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SYMBOOL TIBETAANSE CULTUUR
VERBODEN IN TIBET

TIBET NIEUWS
Beste vrienden van Tibet,
Nu racisme wereldwijd in de schijnwerpers staat, ben ik er trots
op hoe Nederlanders zich hiertegen uitspreken. Iedereen heeft
het recht te leven volgens de eigen cultuur. Mijn cultuur en
herkomst maken mij tot wie ik ben. Overheerst worden door
een andere cultuur is de grootste ramp die een volk kan treffen.
De Chinese regering denkt daar anders over. China beschouwt
zichzelf als het middelpunt van de aarde en kijkt op andere
culturen neer. De Chinese autoriteiten bestempelen het
Tibetaanse volk als achterlijk en te minderwaardig om zichzelf
te kunnen redden. Tegelijk is dat een ‘rechtvaardiging’ voor hun
overheersing van een andere cultuur en voor hun inspanningen
om de Tibetaanse cultuur en identiteit uit te wissen. Tibetanen
behoren tot de meest gediscrimineerde mensen ter wereld.
Al 60 jaar is het Tibetaanse volk hermetisch afgesloten van de
buitenwereld, op zich al een ultieme vorm van segregatie en
racisme.
In Tibet dringt institutioneel racisme door in alle lagen van de
samenleving. Als tweederangsburgers in eigen land zijn Tibetanen
uitgesloten van alle belangrijke beslissingen. Sociaal, economisch
en wat betreft investeringen en voorzieningen staan Tibetanen
buitenspel. Op treinstations en vliegvelden zijn aparte loketten
voor Tibetanen en Chinezen. Bij controleposten mogen HanChinezen doorlopen, terwijl Tibetanen identificatie en vergunningen moeten tonen. Vacatures stellen openlijk dat Tibetanen
niet hoeven te reageren of minder betaald krijgen. En dan heb
ik het nog niet eens over de systematische onderdrukking van
de taal en religie, de dragers van de Tibetaanse cultuur.
Tibetanen die tegen discriminatie protesteren, worden gevangen
gezet, uitgesloten van publieke voorzieningen of verdwijnen.
In Tibet is iedere discussie met een zichzelf onfeilbaar achtend,
totalitair regime onmogelijk. Ook internationaal reageert China
agressief op kritiek.
Wij bij ICT laten ons niet intimideren door China. We gebruiken
onze vrijheid om racisme in Tibet aan te kaarten.
Met uw hulp zorgen we ervoor dat de schijnwerpers op het
racisme in Tibet blijven staan.
Tashi Deleg,

Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet
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Tashi Wangchuk, 33, politieke gevangene sinds 2018.

TIBETAANSE TAAL
BEDREIGD
In 2010 voerde China in het middelbaar en
hoger onderwijs in Tibet ‘tweetalig onderwijs’
in. In de praktijk kreeg dat vorm door een
geleidelijke vervanging van het Tibetaans
door het Chinees als voertaal. Deze overstap
werd gerechtvaardigd door te stellen dat
kennis van het Chinees Tibetanen helpt om
werk te vinden. Deze aanpak wordt nu ook
doorgevoerd in het lager onderwijs en zelfs
op kleuterscholen. De intentie is echter veel
kwaadwilliger dan wordt voorgedaan. Een
betere integratie van de Chinese taal bij
Tibetaanse kleuters wordt gezien als middel
om instabiliteit in de Tibetaanse regio’s te
elimineren en het maakt het makkelijker om
kinderen politieke ideologie op te dringen.
Tibetanen uiten bezorgdheid over het verlies
van de Tibetaanse spreekvaardigheid onder
de jongere generatie, want wanneer een taal
verdwijnt, sterft een cultuur. In Tibet is het een
misdaad om te praten over de waarde van
onderwijs in de moedertaal. Zo werd Tashi
Wangchuk, als pleitbezorger voor Tibetaans
taalonderwijs, in 2018 veroordeeld tot vijf jaar
gevangenisstraf op beschuldiging van ‘aansporing tot separatisme’. ICT voert campagne
voor zijn vrijlating.

POLITIEK

VN-MENSENRECHTENRAAD
Op 26 juni brachten 50 onafhankelijke experts van de
Verenigde Naties een verklaring uit waarin zij de
VN-Mensenrechtenraad opriepen een onafhankelijk
mechanisme in te stellen om de mensenrechtensituatie
in China, Xinjiang, Hongkong en Tibet te monitoren en
hierover jaarlijks te rapporteren aan de Mensenrechten
raad. Het is de eerste keer dat zo’n groot aantal experts
zo’n oproep doet. Het is van groot belang dat Tibet hier
expliciet in is genoemd. De experts geven aan dat zij
hun zorgen over de mensenrechtenschendingen in
China en Tibet vaak aan China kenbaar gemaakt hebben,
maar dat de reactie van China meestal een ontkenning
is van de beschuldiging. De experts vinden dat het tijd
is voor hernieuwde aandacht voor de mensenrechten
situatie in China, met name gezien de behandeling van

Christa Meindersma tijdens de 44ste zitting van de
Mensenrechtenraad in Genève.

mensen in Hongkong, Xinjiang, Tibet en mensenrechtenverdedigers in China. ICT sprak op 10 juli de
VN-Mensenrechtenraad toe over het gebrek aan
vrijheid van meningsuiting in Tibet.

POLITIEK

INDIVIDUELE SANCTIES TEGEN CHINESE
FUNCTIONARISSEN
sancties is gebaseerd op de Reciprocal
Access to Tibet Act (‘Wet op weder
kerige toegang tot Tibet’) die in december 2018 werd aangenomen. Volgens
deze wet moet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken elk jaar

Illustratie: Henry Wong

Op 7 juli kondigde de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken, Mike
Pompeo, sancties af tegen Chinese
functionarissen die verantwoordelijk
zijn voor het restrictieve toelatings
beleid tot Tibet. De afkondiging van

Chen Quanguo, 63, hoogste Chinese functionaris op Amerikaanse sanctielijst.

een lijst publiceren met namen van
Chinese functionarissen aan wie
sancties opgelegd worden. Het is de
eerste keer dat Chinese functionarissen niet meer naar de VS mogen reizen
als vergelding voor schendingen van
de rechten van Tibetanen in Tibet. Een
dag na de bekendmaking kondigde
Pompeo aan dat Chen Quangou, hoofd
van de Communistische Partij in
Xinjiang en voormalig partijvoorzitter
in de Tibet Autonome Regio, eveneens
sancties krijgt opgelegd voor zijn
beleid in Xinjiang. Chen en zijn familie
mogen niet meer naar de VS reizen
en zijn tegoeden in de VS worden
bevroren. In de bekendmaking zei
Pompeo: ‘Voordat Chen de repressiecampagne van de Chinese Commu
nistische Partij (CCP) in Xinjiang
opzette, hield hij toezicht op uitgebreide misstanden in Tibetaanse
gebieden, met gebruikmaking van
dezelfde gruwelijke praktijken en
beleidsmaatregelen die de CCPfunctionarissen momenteel in Xinjiang
hanteren.’
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POLITIEK

EU HEEFT AMBITIEUS TIBET-BELEID NODIG
Sinds het begin van de COVID-19-crisis heeft de EU een
zelfverzekerder houding getoond in het terugdringen
van de Chinese desinformatie en ‘verdeel en heers’houding in Europa. Josep Borrell, de Europese Hoge

ICT sprak tijdens de 22ste China-EU Summit, 22 juni 2020.

Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, heeft opgeroepen tot een krachtigere EU-strategie ten opzichte van
China, maar het moet nog blijken wat dat in de praktijk betekent. Omdat EU-leiders nu assertiever lijken ten opzichte
van China, roept ICT hen op om coherent te zijn in hun aanpak en China krachtiger te wijzen op de
mensenrechtenschendingen.
De EU heeft een meer verenigd en ambitieus beleid nodig
voor de mensenrechten in China en Tibet, en moet het
voortouw nemen bij het terugdringen van het door China
voorgestelde ‘alternatieve bestuursmodel’. Dit zijn enkele
suggesties die ICT heeft geuit tegen EU-leiders die Tibet
ter sprake brachten tijdens de 22ste China-EU-top. Omdat
Duitsland op 1 juli het roulerend voorzitterschap van de
Raad van de Europese Unie heeft overgenomen, heeft ICT
vijf concrete actiepunten voorgelegd aan de Duitse minister
van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. De implementatie
daarvan zal de Europese Unie in staat stellen om actief bij
te dragen aan de verbetering van de situatie in Tibet. Een
week voor de EU-China-top eisten 57 parlementariërs uit
19 Europese landen wederzijdse toegang tot Tibet.

POLITIEK

OPINIESTUK OVER TOEGANG TOT TIBET
Op 15 juni publiceerde een aantal
Europese kranten een opiniestuk
waarin opgeroepen wordt in Europa
een soortgelijk sanctieregime als de
Reciprocal Access to Tibet Act (‘Wet
op wederkerige toegang tot Tibet’)
aan te nemen. Het opiniestuk werd
gepubliceerd op dezelfde dag dat
ICT een nieuw rapport uitbracht:
Access Denied: New US Legislation,
the Quest for Reciprocity in Europe
and the Lockdown in Tibet. Het
rapport laat zien dat in de laatste tien
jaar bijna drie keer zoveel Chinese
delegaties die claimen Tibet te
vertegenwoordigen Europese landen
hebben bezocht als westerse
delegaties Tibet mochten bezoeken.
Het opiniestuk werd ondertekend door
57 parlementsleden uit 19 Europese
landen. Uit Nederland ondertekenden
Martijn van Helvert (CDA) en Sjoerd
Sjoerdsma (D66) het stuk.
TIBETJOURNAAL
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Toegang tot TAR zelden verleend aan buitenlandse journalisten.

TIBETAANSE GEBEDSVLAGGEN VERBODEN
DOOR CHINESE AUTORITEITEN
Is er een sierlijker, kleurrijker en
krachtiger symbool dan in de wind
deinende en wapperende Tibetaanse
gebedsvlaggen, afstekend tegen een
felblauwe lucht? Al eeuwenlang
bevestigen Tibetanen deze vlaggen
op de platte daken van hun huizen en
kloosters of hangen ze deze in lange
strengen op bij heilige plaatsen of op
hoge bergpassen.
De rechthoekige lappen stof zijn
bedrukt met gebeden en mantra’s.
Centraal staat een afbeelding van een
paard (ta), dat drie juwelen op zijn rug
draagt. Een ta symboliseert snelheid
en de omschakeling van ongeluk naar
voorspoed. De drie juwelen staan
voor de Boeddha, de dharma (de
boeddhistische leer) en de sangha
(de boeddhistische gemeenschap), de
drie hoekstenen van het Tibetaans
boeddhisme. De vijf kleuren van de
vlaggen komen overeen met de vijf
elementen: blauw voor de hemel, wit
voor de wind, rood voor het vuur, groen
voor het water en geel voor de aarde.
Als de wind (lung) over de gebedsvlaggen strijkt, worden er zegeningen
verspreid voor alle levende wezens.
Ondanks dat de dansende lung ta’s
(Tibetaans voor ‘windpaard’) vrede,
compassie, kracht en wijsheid verspreiden, worden ze door de Chinezen als
een bedreiging gezien. Misschien wel
omdat de in het oog springende vlaggen wereldwijd aan de veerkracht van
de Tibetanen worden gekoppeld. Wat
ook de achterliggende reden is, sinds
kort wordt een van de mooiste uitingen
van de Tibetaanse cultuur en religie
met geweld verwijderd. Dit maakt deel
uit van de bredere inspanningen van
de Chinese autoriteiten om de
Tibetaanse tradities en manier van
leven in Tibet volledig weg te vagen.
Volgens een rapport van 17 juni van
Radio Free Asia (RFA) zijn de Chinese
autoriteiten in juni gestart met een
campagne om Tibetaanse gebeds
vlaggen te verwijderen en vernietigen.

Gebedsvlaggen in de Tibetaanse Himalaya. Foto: Myra de Rooy.

Ze zijn hiermee begonnen in de
Tibetaanse Autonome Prefectuur Golog
(Chinees: Guoluo), in de provincie
Qinghai, en in de provincie Tengchen
(Chinees: Dingqing), in Chamdo in de
Autonome Regio Tibet. ‘Onder dwang
van de politie moeten Tibetanen
gebedsvlaggen in hun dorpen en op de
heuveltoppen neerhalen’, vertelde een
anonieme bron uit het gebied aan RFA.
De Chinese functionarissen beweren
dat het verwijderen van de gebeds
vlaggen deel uitmaakt van een ‘milieu
saneringscampagne’ en dat het een
onderdeel is van een ‘beweging tot
gedragshervorming’.
Het Tibetaans boeddhisme in Tibet
wordt in zijn voortbestaan bedreigd, als
uitvloeisel van het repressieve Chinese
beleid. De Tibetanen worden vervolgd
vanwege hun geloof en worden gearresteerd voor het bezitten van foto’s
van de Dalai Lama of het vieren van zijn
verjaardag. In Chinese gevangenissen
worden ze mishandeld en gemarteld.
De draconische maatregelen om de
traditionele manier van leven van de
Tibetanen de kop in te drukken en uit
te roeien, worden steeds extremer.
De ‘oorlog’ die China voert tegen het
Tibetaans boeddhisme – door schendingen van mensenrechten, geweld en

beperking van de godsdienstvrijheid –
moet ertoe leiden dat het Tibetaanse
volk opgaat in de Chinese samenleving.
Het verwijderen van gebedsvlaggen in
Tibet is een nieuw triest teken hoe ver
de Chinese Communistische Partij gaat
om de heerschappij over Tibet te versterken en hoe zij de oude, prachtige
cultuur van de Tibetanen probeert te
decimeren.
ICT spreekt China erop aan om onmiddellijk te stoppen met het dwingen
van Tibetanen om hun gebedsvlaggen
te verwijderen en om deze unieke
symbolen van de Tibetaanse cultuur
te laten terugkeren naar hun recht
matige plaats in de lucht boven het
Tibetaanse Plateau.

Ook in Nederland kunnen wij de
Tibetanen steunen door gebeds
vlaggen op te hangen. Bij een
donatie vanaf € 20,- sturen wij
u per post een set papieren
gebedsvlaggen toe, die schoon
heid en inspiratie representeren
en onlosmakelijk zijn verbonden
met het leven van de Tibetanen.
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CAMPAGNE

TIBET TALKS SUCCESVOL
Op 22 juni vond het mensenrechtendebat plaats, waarin
minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok vragen over
Tibet beantwoordde van de Vaste commissie voor Buiten
landse Zaken. Rondom dit debat startte ICT Europe met
‘Tibet Talks Europe’. In deze interactieve online discussie
serie wisselen denkers, politici, academici en activisten van
gedachten over Tibet. Tijdens de aftrap op 16 juni werd
Tibet werd de situatie in Tibet post-corona belicht en werden
de implicaties voor betrokkenheid van Europese landen met
China besproken. In een rondetafelgesprek met parlements
leden stonden de gevolgen centraal van de Nederlandse
China-strategie voor Tibet. De derde editie van Tibet Talks
Europe ging over het EU-voorzitterschap van Duitsland en

Martijn van Helvert (CDA) en Bram van Ojik (Groenlinks) tijdens
rondetafelgesprek over toegang tot Tibet.

de implicaties voor de EU-China-relatie en Tibet. Tijdens
de levendige discussies stelden kijkers online vragen.
Via www.savetibet.nl/live zijn alle bijeenkomsten terug
te kijken.

TIBET NIEUWS

BEROEP ANYA SENGDRA VERWORPEN
De Tibetaanse milieu- en mensenrechtenactivist Anya Sengdra kreeg in
december 2019 zeven jaar gevangenisstraf voor een vreedzame campagne
tegen corruptie en machtsmisbruik door
overheidsfunctionarissen. Daarnaast
sprak hij zich uit tegen illegale mijnbouw
en jacht op bedreigde diersoorten. Hij
werd veroordeeld voor ‘het uitlokken

van onrust en het vormen van een
bende om de publieke orde te verstoren’. ‘Het veroorzaken van moeilijkheden’ is een vaag geformuleerd delict in
het Chinese strafrecht, dat de Chinese
autoriteiten steeds vaker inzetten om
Tibetanen die kritiek leveren te vervolgen. Het past binnen de systematische
onderdrukking van sociale betrokken-

De familie van Anya Sengdra direct na de hoorzitting.
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heid en religieuze en culturele vrijheid.
Anya Sengdra’s advocaat Lin Qilei
tekende beroep aan tegen het vonnis.
Dit werd op 17 juni 2020 verworpen.
Afgelopen voorjaar riepen mensenrechtenexperts en de VN-Werkgroep
Arbitraire Detentie de Chinese overheid ook al op om de aanklachten te
laten vallen.

GAST COLUMN

CAMPAGNE

VERJAARDAG DALAI LAMA
Wereldwijd werd 6 juli de
85ste verjaardag van de Dalai
Lama gevierd.
Vanwege het coronavirus
koos ICT voor een online
evenement met speciale
gasten. Het werd een
levendig programma
vol herinneringen,
zang en dans –
door velen thuis
gevolgd.

CHRISTA
MEINDERSMA

De Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken, Mike Pompeo, pakt China stevig
aan. Hij heeft sancties afgekondigd tegen
hoge Chinese functionarissen die toeristen, diplomaten en politici verbieden naar
Tibet te gaan. De sancties zijn ingesteld
volgens de Wet op wederkerige toegang
tot Tibet, die in 2018 is aangenomen. Ook
heeft Pompeo aangekondigd dat Chen
Quanguo, de voormalige hoogste baas in
Tibet, niet meer welkom is in de VS en dat
zijn tegoeden bevroren worden. Chen is
verantwoordelijk voor het ontwerpen van
draconische surveillancemaatregelen en
zwaait momenteel de scepter in Xinjiang.

HET IS TIJD DE NU AL MEER DAN
60 JAAR DURENDE LOCKDOWN
VAN TIBET TE DOORBREKEN
ICT donateurs, vrienden,
TSG en de Tibetaanse
gemeenschap in Nederland
vieren de verjaardag samen.

Erica Terpstra vertelde met warmte en humor over haar
ontmoetingen met de Dalai Lama. Juridisch adviseur van de
Dalai Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap, Michiel
van Walt van Praag, sprak over zijn eerste contact, hij was toen
slechts 17 jaar oud, met Tibet’s geestelijk leider. Kort daarna
werd hij gevraagd om de eerste reis van de Dalai Lama naar
Nederland te organiseren. Namgyal Lhamo, ook wel ‘de nachtegaal van Tibet’ genoemd, vertolkte als eerbetoon traditionele
liederen. Optredens van de Tibetaanse gemeenschap sloten
de festiviteiten af. Vooral de bijdragen van Tibetaanse kinderen
waren ontroerend. Zij zijn de toekomst van Tibet en de Dalai
Lama leeft duidelijk in hun hart.
Wij willen alle ICT-leden, die via onze website en sociale media
hun verjaarswensen voor de Dalai Lama deelden, hiervoor
hartelijk bedanken.

Martijn van Helvert, Tweede Kamerlid
voor het CDA, vindt dat Nederland een
voortrekkersrol moet vervullen om in
Europa een soortgelijke wet aan te nemen.
En als het in Europees verband niet lukt,
dan desnoods met een aantal gelijk
gezinde landen.
Het is tijd voor wederkerigheid in de relatie
met China. Niet alleen als het gaat om
handel, maar ook als het gaat om toegang
tot Tibet. Dus als China ons, onze politici
en journalisten niet in Tibet toelaat, dan
moeten Chinese functionarissen die daarvoor verantwoordelijk zijn ook niet meer
toegelaten worden in Europa. Het is tijd
om de nu al meer dan 60 jaar durende
lockdown van Tibet te doorbreken.
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ICT’S TIBET-KALENDER 2021
‘SACRED JOURNEYS’
Kijk uit op het uitgestrekte Tibetaanse plateau waar duizenden
kloosters en tempels stonden, en een groot aantal natuurlijke
elementen zoals heilige bergen, meren, rivieren en rotsblokken.
De traditie van pelgrimstochten van het Tibetaanse volk gaat duizenden
jaren terug, met pelgrims uit de verste uithoeken van het Tibetaanse
plateau die minstens een keer in hun leven, vaak te voet, op een
pelgrimstocht gaan.
De nieuwe kalender voor 2021: ‘Sacred Journeys’, toont een glimp van
deze heilige reizen in het leven van Tibetanen in prachtige kleurrijke
foto’s. Met de aankoop van de kalender ondersteunt u het werk van
ICT voor behoud van de Tibetaanse cultuur van compassie en wijsheid
en voor mensenrechten, democratische vrijheid en zelfbeschikking
voor het Tibetaanse volk.

Dit jaar bieden wij al onze donateurs
een ‘vroege vogel’ prijs t/m oktober,
de kalender kost dan maar € 10!
Daarna kost de kalender voor iedereen
€ 12,95. Bestel de kalender nu met
donateurskorting via de bijgesloten
bestelkaart, en steun Tibet!

DONATEUR AAN HET WOORD
Els Glimmerveen,
Woerden

de Tibetanen proberen een geweldloze situatie te
handhaven, hoe moeilijk dat ook is.

Ik ben nu 68 jaar. Op mijn 23ste
vond ik in een winkel boeken van
Alice Bailey, dat zette me op het
spoor van de spiritualiteit van
Tibet. Eerst begreep ik er weinig van, maar hoe meer
ik las, des te meer ik begreep. Die kennis heeft mij
geholpen in het leven, zoals hoe met tegenslagen om
te gaan. En ik paste de inzichten toe als psycholoog
in mijn praktijk.
Waarom ICT steunen?
Tibet maakt moeilijke tijden door. Ik steun ICT al jaren
omdat ik wat terug wil doen voor de kennis die ik via de
boeken heb mogen ontvangen. Ik heb zoveel geleerd
van de Tibetaanse kennis en ben onder de indruk hoe
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Dit is een uitgave van International Campaign for Tibet
Postbus 3337, 1001 AC Amsterdam
Telefoon: +31 (0) 20 3308265
E-mail: icteurope@savetibet.nl, Website: www.savetibet.nl

Een jaar geleden droomde ik dat ik naar India moet
gaan. Ik hoorde tijdens een evenement van ICT over
de Inspiratiereis naar Dharamsala in 2019 en was
meteen enthousiast. Dus de volgende Inspiratiereis
naar Noord-India ga ik graag mee.

ICT Europe heeft vanwege de corona-pandemie
besloten om de Inspiratiereis van najaar 2020 te
verplaatsen naar voorjaar 2021, rondom Losar
(Tibetaans nieuwjaar). Heeft u interesse, of wilt u
meer weten? Neem contact op met Inge Hoekstra
via inge.hoekstra@savetibet.nl, of kijk op de
website: www.savetibet.nl/inspiratiereis.
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De 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. 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.

