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‘Our vote our future’ is de slogan van de 2021 
verkiezingen van de CTA 
(Central Tibetan Administration)

Beste vrienden van Tibet,

Allereerst hoop ik dat deze nieuwsbrief u in goede gezondheid 
bereikt. Het afgelopen jaar is voor iedereen een uitzonderlijke 
uitdaging geweest. Met uitzondering van mijn vlucht uit Tibet, 
kan ik me niet een dergelijke onzekere periode herinneren.
Overal ter wereld staan gezondheid, familiebanden, economie, 
milieu en zelfs fundamentele mensenrechten onder druk. Net 
als talloze anderen heb ikzelf ook naasten en medestrijders 
verloren, zonder de mogelijkheid om op passende wijze 
afscheid van hen te nemen.

Onlangs stierf politieke gevangene Takna Jigme Sangpo op 
94jarige leeftijd in Zwitserland. Deze zachtaardige maar onver
zettelijke man is altijd een rots in de branding van de Tibetaanse 
vrijheidsstrijd geweest. Het helpen van politieke gevangenen 
zoals Takna Jigme Sangpo en de Chinese regering ter verant
woording roepen voor haar misdaden in Tibet is voor mij de 
ultieme bestaansreden van International Campaign for Tibet.

U hoort veel over de Oeigoerse tragedie, de uitholling van taal 
en cultuur in BinnenMongolië en de ontmanteling van de 
democratie in Hongkong. Maar de media rapporteren nauwe
lijks over de lockdown van het Tibetaanse volk door China, die 
meer dan zestig jaar geleden begon. Tibet wordt aan het oog 
van het publiek onttrokken, doordat het land hermetisch afge
sloten is van de rest van de wereld.

Ondertussen nemen de Chinese leiders steeds extremere maat
regelen. Om hun assimilatiebeleid te versnellen en hun greep 
op het land te versterken, hebben zij op dit moment bijna een 
half miljoen Tibetanen opgesloten in heropvoedingskampen. 
De directe getuigen, Tibetanen zelf, worden met intimidatie, marte
ling en draconische straffen het zwijgen opgelegd. Buitenlandse 
waarnemers worden angstvallig buiten de deur gehouden.

In deze nieuwsbrief informeren we u over hoe we samen met u 
hiertegen in actie komen bij de VN, de EU en nationale regerin
gen, hoe we tijdens de lockdown nieuwe manieren inzetten om 
onze zichtbaarheid te vergroten en hoe we het Tibetaanse volk 
helpen zijn religie, taal, cultuur en milieu te beschermen in zijn 
strijd om te overleven.

Ondanks deze moeilijke tijd kunnen we toch terugkijken op een 
periode waarin we samen met u veel bereikt hebben. In vertrou
wen kijk ik uit naar een periode waarin zowel Tibetanen in Tibet 
als wij hier deze moeilijkheden achter ons hebben gelaten om 
samen een nieuwe tijd te verwelkomen vol optimisme en hoop.

Tashi Deleg,

Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet

TIBET NIEUWS

VERKIEZINGEN 
TIBETAANS PARLEMENT 
ZIJN BEGONNEN

In het voorjaar van 2021 zullen alle Tibetanen 
in ballingschap een Sikyong (president) en 
een nieuw Tibetaans parlement kiezen. Deze 
verkiezingen vinden eens in de vijf jaar plaats, 
zo staat in van het handvest en de specifieke 
Tibetaanse verkiezingsregels en voorschriften.

Op 5 augustus kondigde de verkiezingscom
missie het begin aan van het Tibetaanse ver
kiezingsproces. In oktober vond de registratie 
van alle stemgerechtigde Tibetanen plaats, 
wat neerkomt op alle Tibetanen boven de 
achttien jaar. De eerste stemronde zal plaats
vinden op 3 januari 2021 en de slotronde op 
11 april. Hierna zullen een nieuwe Sikyong en 
45 parlementsleden aantreden voor een 
nieuwe periode van vijf jaar.

‘Ondanks de COVID19crisis zet de verkie
zingscommissie zich in om de verkiezingen 
van 2021 binnen de vastgestelde tijd en peri
ode te laten verlopen. Tevens roept de kies
commissie alle Tibetanen over de hele wereld 
op om in een geest van eenheid en solidari
teit deel te nemen aan dit belangrijke proces’, 
aldus het hoofd van de verkiezingscommissie, 
de heer Wangdu Tsering.
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Vlnr vbnv: Xi Jinping; Charles Michel; Angela Merkel; en 
Ursula von der Leyen tijdens de videobijeenkomst 
van EU-leiders en China op 14 september
(Foto: Europese Unie)

POLITIEK

GESPANNEN BIJEENKOMST 
TUSSEN DE EU EN CHINA
Op 14 september vond er een videobijeenkomst 
plaats tussen leiders van de EU en China, die aan 
de EUzijde werd voorgezeten door voorzitter 
Michel en aan de Chinese zijde door president 
Xi. Deze bijeenkomst diende als vervanging van 
een belangrijk topoverleg tussen de 27 EUleiders 
en hun Chinese tegenhangers dat in Leipzig zou 
plaatsvinden, maar was uitgesteld als gevolg van 
de COVID19pandemie. Hij werd gehouden 
tegen de achtergrond van toenemende achter
docht van Europa jegens China, en was in dat 
opzicht een teken van een robuustere en asser
tievere houding van de EU. ‘Europa moet een 
speler zijn, geen speelveld. De bijeenkomst van 
vandaag is een nieuwe stap in de richting van 
een meer evenwichtige relatie met China’, zei 
Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, 
na afloop. Tijdens een naar verluidt ‘gespannen’ 
gedachtewisseling uitten EUleiders hun 
bezorgd heid over China’s staat van dienst op 
het gebied van de mensenrechten, onder andere 
in Tibet. Zij hopen hieraan een veldbezoek te 
kunnen brengen in het kader van de aanko
mende dialoog over de mensenrechten tussen 
de EU en China, die vóór het einde van het jaar 
gepland staat.

Nieuwe Europese sanctieregeling
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de EU 
op 19 oktober een voorstel heeft gedaan voor 
een nieuwe Europese sanctieregeling gericht op 
ernstige schenders van de mensenrechten in de 
hele wereld. De ministers van Buitenlandse 
Zaken van de EU zijn in december vorig jaar 

overeengekomen om aan een regeling te werken 
voor het gehele blok, geïnspireerd op de Magnitsky
wet. Sindsdien zijn er echter geen vorderingen 
gemaakt, tot de ontzetting van veel leden van het 
Europarlement en nationale parlementen, die 
de Europese Raad opriepen om topprioriteit te 
verlenen aan de vaststelling van deze sanctie
regeling. Het voorstel moet nu door alle lidstaten 
van de EU worden goedgekeurd voordat het van 
kracht wordt.
ICT zal deze wetgeving nauwlettend observeren, 
aangezien deze een belangrijk handvat zal bieden 
om Chinese functionarissen die zich schuldig 
maken aan mensenrechtenschendingen in Tibet 
ter verantwoording te roepen.

Op 30 september hebben we tijdens de zevende 
aflevering van Tibet Talks Europe de relatie tussen 
de EU en China besproken met parlementsleden 
uit Frankrijk, Nederland en Noorwegen en Euro-
parlementariërs. Een opname hiervan is te zien op 
ons YouTube-kanaal: ICTEurope

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, na 
de virtuele bijeenkomst tussen de leiders van de EU en 
China op 14 september (Foto: Europese Unie)
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Dit jaar zijn in Tibet meer dan een half miljoen Tibetanen van het platteland 
gedwongen hun land te verlaten en hun kuddes op te geven, om in zogenaamde 
opleidingskampen omgeschoold te worden tot laagbetaalde loonarbeiders en 
in andere delen van Tibet of in China tewerkgesteld te worden. Dit onthulde 
antropoloog Adrian Zenz in september. Eerder onthulde Zenz al het bestaan 
van dwangarbeidskampen voor Oeigoeren in Xinjiang. In reactie op de onthul-
ling in Tibet riepen 63 parlementsleden uit 16 landen de Chinese regering op 
om onmiddellijk met de wreedheden te stoppen.

Volgens het rapport van Adrian Zenz 
introduceerde de Tibetaanse 
Autonome Regio (TAR) in 2019 stille
tjes een programma om ‘overtollige 
landarbeiders’ te onderwerpen aan 
beroepsopleiding in ‘militaire stijl’ 
(Chinees: junlüshi), met als doel het 
‘achterlijke denken’ van Tibetanen  
te hervormen, hun ‘zwakke werkdis
cipline’ te versterken, de invloed van 
religie te verminderen en plattelanders 
te trainen in Chinese wetgeving en 
taal. In 2020 werd hier een beleid van 
arbeidsoverdracht aan toegevoegd 
met specifieke quota per regio.

Dit draconische programma vertoont 
een verontrustende gelijkenis met het 
systeem van gedwongen training en 
arbeidsoverdracht in Xinjiang dat werd 
geïnitieerd door partijsecretaris Chen 
Quanguo. Chen was, voordat hij ver
trok naar Xinjiang, de hoogste baas in 
Tibet. Beide programma’s richten zich 
op ‘lastige’ minderheidsgroepen en 
zijn gericht op het veranderen van  
de traditionele manier waarop zij in 
hun levensonderhoud voorzien. De 
‘beroeps opleidingen’ worden op een 

militaire manier geleid, en zijn gericht 
op discipline, gehoorzaamheid en het 
hervormen van het ‘achterlijke denken’ 
van de betreffende minderheid. Het 
verminderen van de negatieve invloed 
van religie is in zowel Xinjiang als 
Tibet een belangrijk doel. Het verschil 
is dat er op dit moment (nog) geen 
bewijs is voor langdurige opsluiting 
van Tibetanen in kampen.

Nomaden worden lage loonarbeiders
Het arbeidsoverdrachtprogramma 
wordt uitgevoerd onder het mom van 
armoedebestrijding. President Xi 
Jinping heeft zich tot doel gesteld om 
voor het eind van 2020 armoede in 

Tibet uit te bannen. Dit betekent dat 
Tibetaanse nomaden en boeren in 
plaats van te leven van hun land en 
dieren, een contant inkomen moeten 

verdienen. Alleen zo kunnen zij vol
gens de geldende definities in China 
‘armoedevrij’ verklaard worden.

De selectie van plattelanders en 
nomaden vindt plaats volgens een 
vraagenaanbodsysteem dat centraal 
gestuurd wordt. Bedrijven kunnen aan
vragen doen voor arbeiders, waarna 
teams van Chinese partijkaders, de 
werkteams, Tibetanen aanbrengen 
voor gedwongen plaatsing in een 
opleidingskamp en gedwongen 
tewerkstelling als fabrieksarbeider, 
schoonmaker, serveerster, mijnwerker, 
bouwer, beveiliger, chauffeur of kok. 
De arbeiders worden na hun training 
in groepen naar hun werk vervoerd en 
staan daar onder strikte surveillance. 
Dit vraagenaanbodsysteem is onder 
leiding van Chen Quanguo in Tibet 
opgezet en later in Xinjiang toegepast 
om Oeigoeren te selecteren die naar 
interneringskampen gestuurd werden. 
Partijkaders die hun quota niet halen, 
worden bestraft.

Het meest verontrustende aspect  
van dit nieuwe beleid is volgens Zenz 
dat nomaden en boeren gedwongen  
worden hun dieren en land af te staan 
aan coöperaties. Nomaden worden 
dan ‘investeerders’ en loonarbeiders, 
en betreden volgens Chinese beleids
documenten zo de arbeidsmarkt. Zenz 
vreest dat dit beleid onomkeerbare 
langetermijnveranderingen in de 
levens van Tibetaanse nomaden en 

HET ARBEIDSOVERDRACHT 
PROGRAMMA WORDT UITGE
VOERD ONDER HET MOM VAN 
ARMOEDEBESTRIJDING.

VAN BOER TOT LAAGBETAALDE ARBEIDSKRACHT: 

GEDWONGEN 
TRAININGSKAMPEN 
IN TIBET
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boeren tot gevolg zal hebben, zoals 
het verlies van traditie en cultuur 
en een substantiële toename van 
overheidscontrole op de levens 
van Tibetanen.

‘Heropvoeding’ onder strikte 
surveillance
Het nieuwe beleid van gedwongen 
training en tewerkstelling past in het 
bredere beleid van Xi Jinping voor 

etnische minderheden in China. Dit 
beleid is gericht op het transformeren 
van het denken, het gedrag en de tra

ditionele manier van leven van 
minderheden en legt sterk de nadruk 
op surveillance, digitale beveiliging 
en militarisering. Volgens Zenz is met 
het nieuwe beleid niemand meer veilig 
en is het onmogelijk nog langer buiten 
het zicht te blijven van een hoogst 
opdringerige Chinese overheid.

Foto: Sina, July 27, 2020, Jiang Feibo

Tibetaanse vrouwen in legeruniform worden onder strikte surveillance ‘omgeschoold’ tot arbeider in een heropvoedingskamp in Chamdo, Tibet

DIT BELEID IS GERICHT OP HET 
TRANSFORMEREN VAN HET 
DENKEN, HET GEDRAG EN DE 
TRADITIONELE MANIER VAN 
LEVEN VAN MINDERHEDEN.

TEKEN DE PETITIE: 
STOP DE MILITAIRE 
‘HEROPVOEDINGSKAMPEN’ 
IN TIBET! 

Samen roepen we Minister Blok op om de 
heropvoedingskampen in Tibet met eigen 
ogen te bekijken. Stop de Chinese militaire 
heropvoedingskampen in Tibet en Oost 
Turkestan!  

Kijk op: www. savetibet.nl/campagne/
van-boer-tot-loonslaaf
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KAMERLEDEN HEBBEN DIRECT NA HET BEZOEK 
KRITISCHE VRAGEN GESTELD OVER DE 
GEHEIMZINNIGHEID VAN HET BEZOEK. 

Minister Wang Ji 
(China) ontmoet 
minister-president 
Rutte en minister 
Blok tijdens 
geheime ontmoe-
ting in Den Haag

Foto: Koen van 
Weel/ANP via AP

POLITIEK

BEZOEK CHINESE MINISTER 
WANG YI AAN EUROPA

Eind augustus bezocht de Chinese minister van 
Buitenlandse Zaken Wang Yi verschillende Europese 
landen als onderdeel van een Europees charmeoffensief. 
De reis van minister Wang Yi was de eerste reis van een 
Chinese minister naar Europa sinds het uitbreken van 
de coronapandemie. Het bezoek vond plaats tegen de 
achtergrond van verslechterende betrekkingen tussen 
China en de VS en was een poging om de partnerschap-
pen met belangrijke Europese landen te versterken.

Geheime ontmoeting
Wang Yi had duidelijk gemaakt geen megafoondiplomatie 
te willen. Het bezoek werd pas op het allerlaatste moment 
bekendgemaakt. In sommige landen werden de timing en 
locatie van de ontmoetingen zelfs geheimgehouden, waar
door het voor mensenrechtenorganisaties onmogelijk was 
om te demonstreren. In Nederland kwam er na de ontmoe
ting met ministerpresident Rutte en minister Blok geen 
persconferentie, waardoor de gelegenheid om kritische 
vragen te stellen werd ontzegd. Een aantal Kamerleden had 
minister Wang Yi tevergeefs uitgenodigd voor een ontmoe
ting met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

Hoewel economische samenwerking en partnerschappen op 
het gebied van technologie, big data en milieubescherming 

boven aan de agenda van Wang Yi stonden, werd hij in 
verschillende landen geconfronteerd met kritische vragen 
over Xinjiang, Hongkong en Tibet. Minister Blok bracht bij 
zijn Chinese ambtsgenoot het beleid van China in Hong 
Kong, Xinjiang en Tibet ter sprake. De Duitse en Franse 
ministers uitten eveneens hun bezorgdheid. De Duitse 
minister van Buitenlandse Zaken Maas veroordeelde naar 
verluidt ook Chinese dreigementen tegen een Tsjechische 
politicus die recentelijk een delegatie naar Taiwan leidde. 
In verschillende landen vonden protesten plaats van 
Tibetanen, Oeigoeren en Hongkongers.

Mensenrechtensituatie op de agenda?
Kamerleden hebben direct na het bezoek kritische vragen 
gesteld over de geheimzinnigheid van het bezoek. Zij 
vroegen minister Blok of de regering hiermee het signaal 
aan China af wilde geven dat het de kans op kritiek van
wege mensenrechtenschendingen door de Chinese over
heid wilde verkleinen tijdens het bezoek aan Nederland. 
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INTERNATIONAL CAMPAIGN 
FOR TIBET HEEFT EROP 
AANGEDRONGEN TIBET IN 
VERVOLGGESPREKKEN MET 
CHINA MET MEER DIEPGANG 
TE BESPREKEN.

GAST COLUMN

BRAM VAN OJIK 

GROENLINKS

De mensenrechten in China 
staan al decennialang onder 
zware druk. De hoop was dat 
de economische liberalisering, 
ingezet door Deng Xiaoping 
in de jaren tachtig, ook zou 
leiden tot meer politieke vrijhe
den. Helaas is dat een illusie 
gebleken. Onder Xi Jinping is 
de situatie alleen maar verder 
verslechterd. Vooral de rech
ten van etnische minderhe
den, zoals de Tibetanen en 
de Oeigoeren, worden syste
matisch geschonden. Xi wil 
een homogene Chinese 
natie, waarin geen plaats is 
voor andere culturele identi
teiten, voor andere talen, 
voor andere religies; kortom: 
waar geen plaats is voor 
andere loyaliteiten dan die 
aan de partijbazen in Beijing.

Chinese mensenrechten-
schendingen aan de orde 
gesteld
In de Tweede Kamer hebben 
we de Chinese mensenrech
tenschendingen, de strafkam
pen, de gedwongen arbeid, 
de vernietiging van tempels 
en moskeeën, in ontelbare 
debatten uitgelicht. Met effect.
Lange tijd keek Nederland 
uitsluitend met economische 
blik naar China, gefascineerd 
door de ongekende groei en 

de ongekende mogelijkheden 
voor handel en investeringen. 
Dat is veranderd. De mensen
rechten staan nu scherper 
op het netvlies, en worden 
bij elke diplomatieke ont
moeting ‘aan de orde 
gesteld’, zoals het kabinet 
dan ver volgens netjes aan 
de Kamer rapporteert.

Maar wat is de effectiviteit? 
China weet inmiddels wel dat 
de Nederlandse minister elke 
ontmoeting aangrijpt om het 
ook nog even over mensen
rechten te hebben. Ene oor 
in, andere oor uit. Dat gaat 
zo niet langer. We moeten 
onze strategie aanpassen. 
Nederland moet in Europees 
verband steun zoeken voor 
persoonsgerichte sancties 
tegen hooggeplaatste 
Chinezen die direct betrok
ken zijn bij de onderdrukking 
van minderheden. Daarnaast 
moeten we economie en poli
tiek niet langer zien als twee 
gescheiden gespreksonder
werpen. Momenteel onder
handelt de EU met China over 
een investeringsverdrag, 
waarbij politieke vraagstuk
ken amper ter sprake komen. 
We moeten die twee juist 
bij elkaar brengen. 
Onafhankelijke toegang tot 
Tibet en Xinjiang voor diplo
maten en journalisten zou bij
voorbeeld onderdeel moeten 
zijn van de onderhandelingen. 
Alleen zo komt er zicht op 
daadwerkelijke, concrete 
verbeteringen voor de onder
drukte minderheden in China.

Bram van Ojik

Zij vroegen ook of de mensenrechten
situatie in Tibet, Xinjiang en China wel 
besproken was. Minister Blok heeft de 
Kamer verzekerd dat hij in zijn gesprek 
met minister Wang specifiek zijn zorg 
heeft geuit over de mensenrechtensi
tuatie in Tibet en de godsdienstvrij
heid van Tibetanen. ICT heeft zich bij 
het ministerie kritisch uitgelaten over 
de manier waarop dit bezoek heeft 
plaatsgevonden en er, gezien de ernst 
van de situatie, op aangedrongen 
Tibet in vervolggesprekken met China 
met meer diepgang te bespreken..
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POLITIEK

EUROPEES MAGNITSKY-SANCTIEREGIME

In 2019 namen de Europese ministers van Buitenlandse 
Zaken, op initiatief van minister van Buitenlandse Zaken 
Stef Blok, het besluit een Europees sanctieregime voor 
schenders van mensenrechten wereldwijd aan te nemen, 
naar voorbeeld van de Amerikaanse Magnitsky Act. De 
Amerikaanse wet is genoemd naar Sergei Magnitsky, die 
in gevangenschap overleed.

Een Europese Magnitskywet biedt kansen voor het 
bestraffen van Chinese functionarissen die zich schuldig 
maken aan het schenden van mensenrechten in Tibet. 
Nederlandse parlementsleden hebben er in een brief aan 
de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Maas op aan
gedrongen dat de wet nog voor het einde van dit jaar, voor 
het einde van het Duitse voorzitterschap van de EU, wordt 
aangenomen. Zij benadrukken dat maatschappelijk organi
saties ook mensen moeten kunnen aandragen die voor 
sancties in aanmerking komen. 

Zwarte lijst voor mensenrechtenschenders
In een motie van Martijn van Helvert (CDA) en Sjoerd 
Sjoerdsma (D66) dringt de Tweede Kamer erop aan dat 
minister Blok alvast een zwarte lijst opstelt met namen van 
Chinese functionarissen die voor gerichte sancties onder 
de Europese Magnitskywet in aanmerking zouden kunnen 
komen. ICT zal namen van Chinese functionarissen die 
verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen 
tegen Tibetanen aan het ministerie voorleggen.

POLITIEKE GEVANGENEN

STEUN HET POLITIEKE GEVANGENEN PARTNER FONDS

Tibetanen die in Tibet vreedzaam voor 
hun rechten opkomen, betalen hier 
een hoge prijs voor. Zij worden onder 
erbarmelijke omstandigheden opge
sloten, gemarteld en aan uitermate 
vernederende ‘heropvoeding’ 
onderworpen.

Neem het verhaal van voormalig poli
tieke gevangene Phuntsok Nyidron. 
Zij werd vijftien jaar gevangengehou
den door de Chinese Communistische 
Partij (CCP), voor deelname aan een 
vreedzame demonstratie. Nu werkt ze 
in een bloemenzaak in Zwitserland, 
waar ze probeert haar leven op te 
pakken. Ze mist haar familie in Tibet, 
en weet dat ze haar ouders nooit meer 
zal kunnen spreken of terugzien.

Al dertig jaar zet ICT zich in voor vrij
lating van deze politieke gevangenen. 
Maar ook na hun vrijlating zijn de 
beproevingen niet voorbij en zijn onze 

zorg en steun hard nodig. Daarom 
heeft ICT het Politieke Gevangenen 
Partner Fonds opgericht.

In 2020 hebben wij met de loyale 
giften van alle partners van het 
Politieke Gevangenen Partner Fonds 
vier projecten kunnen opstarten.
ICT biedt directe steun aan voormalig 
politieke gevangenen in samenwer
king met Gu Chu Sum, een organisatie 
in Dharamsala in India opgericht door 
voormalig politieke gevangenen zelf, 
die al twintig jaar politieke gevangenen 
in Tibet en in ballingschap onder
steunt. In een ander project vertalen 
we een Nederlands boek met per
soonlijke verhalen van politieke 
gevangenen om het verhaal wereld
wijd bekend te maken. Daarnaast 
ondersteunen wij voormalig politieke 
gevangenen in Europa met het schrij
ven en uitbrengen van hun memoires.
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INVESTEERT U MEE

IN ONS POLITIEKE 

GEVANGENEN PARTNER 

FONDS?

U vindt meer informatie op onze 
website: 
www.savetibet.nl/projecten.

Of neem contact op voor meer 
informatie en mogelijkheden om te 
investeren in dit speciale project.
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JULLIE ZIJN HIER ALLEMAAL OMDAT 
JULLIE HEBBEN GEVOCHTEN VOOR 
ONZE VRIJHEID.

Vbnb vlnr: de Dalai Lama met 
Takna Jigme Sangpo; de Dalai 
Lama met voormalige politieke 
gevangenen Phuntsok Nyidron 
en Takna Jigme Sangpo; 
en Takna Jigme Sangpo met 
Tsering Jampa (ICT)

POLITIEKE GEVANGENEN

IN MEMORIAM 

TAKNA JIGME
Takna Jigme Sangpo was een Tibetaans voormalig politiek gevangene. 
Hij bracht 32 jaar door in drie verschillende werkkampen en gevangenissen 
en was een van de langstzittende politiek gevangene ter wereld.

Op 22 oktober 2020 gaf Sonam Dorjee een
toespraak tijdens de uitvaartplechtigheid van 
voormalig politieke gevangene Takna Jigme 
Sangpo, die op 17 oktober is overleden in het 
bejaardentehuis in Zwitzerland.

Sonam Dorjee, ook een voormalig politieke 
gevangene, bedankte de Tibetaanse gemeen
schap in Zwitserland en Liechtenstein, Tenzin 
Sewo en de monniken van het klooster in Rikon 
voor het organiseren van de uitvaartplechtigheid 

van Takna Jigme Sangpo. Verder vertelt 
Sonam Dorjee over zijn verleden met Takna 
Jigme Sangpo:

Van 1994 tot 1998 zat ik in dezelfde afdeling van 
de gevangenis van Drapchi gevangen als Takna 
Jigme Sangpo. Toen we in de gevangenis aan-
kwamen, pakte Takna Jigme Sangpo ons bij de 
hand en zei: ‘Jullie zijn hier allemaal omdat jullie 
hebben gevochten voor onze vrijheid. Dat doet 
me veel genoegen. Neem van mij aan dat jullie 
het hier heel zwaar gaan krijgen en veel te lijden 
zullen hebben. Maar zorg ervoor dat je in leven 
blijft! Jullie zijn allemaal nog jong en moeten 
levend uit deze gevangenis komen, omdat er 
een tijd en plaats zullen komen om ons verhaal 
aan de buitenwereld te vertellen.’

Lees zijn hele toespraak terug op onze website: 
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De ‘Sanchu 10’-verdachten tijdens het proces in een gaspak
(Bron: State media handout)

TIBET NIEUWS

ANTIMISDAADWETGEVING 
WORDT GEBRUIKT OM TIBETANEN 
HET ZWIJGEN OP TE LEGGEN

Tien Tibetanen hebben zware gevangenis
straffen gekregen in een proces dat onthult 
hoe China ‘antimisdaadmaatregelen’ gebruikt 
om Tibetanen het zwijgen op te leggen en 
hun een eerlijk proces te ontzeggen, consta
teert ICT in een nieuw rapport. 

Voor het rapport analyseerde ICT een zeld
zame, tien uur durende videoopname van 
een proces in juni 2020 in Sangchu, in de 
provincie Gansu in Tibet. Aan het eind van 
het proces legde de rechter tien lokale 
Tibetanen gevangenisstraffen op van negen 
tot veertien jaar wegens ‘afpersing’ en 
‘gedwongen handel’.

Oneerlijk proces 
De schijn werd gewekt dat een behoorlijke 
procedure werd gevolgd. Zo kregen advoca
ten de gelegenheid om het woord te voeren. 
Maar de verdediging van de Tibetanen werd 
volledig genegeerd, ondanks dat die hout 
sneed. De straffen werden dus uitgesproken 
onder het mom van een eerlijk proces. 

Vanwege het gebrek aan transparantie van 
China en de weigering om onafhankelijke 
journalisten en onderzoekers Tibet binnen te 
laten, is het onmogelijk om precies te weten 
hoeveel Tibetanen vervolgd zijn onder deze 
‘antimisdaadcampagne’. Maar aangenomen 
wordt dat enkele honderden Tibetanen hier
door zijn opgesloten.

Lees het hele rapport van ICT op 
de website:: 
www.savetibet.nl/nieuwsartikel/
anti-misdaad-wetgeving/.
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CAMPAGNE

#FLAGSFORTIBET 
EEN WERELDWIJD SUCCES!
Op zondag 27 september vormden meer dan honderd Tibetanen en 
Tibet-supporters in Den Haag een kleurrijke ketting van gebedsvlaggen 
van de Chinese ambassade tot aan het Vredespaleis.

ICT Europe organiseerde, samen met 
de Tibet Support Groep Nederland en 
de Tibetaanse gemeenschap in 
Nederland, een internationale actie
dag: Flags for Tibet! Tsering Jampa, 
directeur van International Campaign 
for Tibet Europe, riep de aanwezigen 
op om zich solidair te tonen met het 
Tibetaanse volk, en hen te steunen in 
hun geweldloze strijd.

ICT heeft deze internationale actie 
opgezet omdat Tibetanen in Oost
Tibet gedwongen worden hun 
gebedsvlaggen, het symbool van de 
Tibetaanse cultuur, neer te halen. 
Deze simpele daad van verzet laat 

onze solidariteit met Tibetanen in 
Tibet zien. Tibet is pas verloren als 
wij zwijgen!

De actiedag vond op 27 september 
plaats om te herdenken dat op deze 
dag in 1987 het Tibetaanse volk, voor 
het eerst sinds de Culturele Revolutie, 
demonstreerde om hun ongenoegen 
met de Chinese overheersing duidelijk 
te maken.

Naast de actie in Den Haag hingen 
duizenden Tibetvrienden wereldwijd 
gebedsvlaggen op voor Tibetanen die 
dit niet mogen.

Meer dan honderd Tibet-supporters 
liepen – op 1,5 meter afstand van 
elkaar – mee in de solidariteitsmars!

WIJ WILLEN ALLE TIBET
SUPPORTERS BEDANKEN 
DIE MEELIEPEN MET DE 
SOLIDARITEITSMARS, HUN 
FOTO’S DEELDEN MET 
#FLAGSFORTIBET OF 
THUIS GEBEDSVLAGGEN 
OPHINGEN VOOR TIBET.
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De coronacrisis toont hoe diep we uiteindelijk allemaal met elkaar 
verbonden zijn. Juist in onzekere tijden geven mededogen en het 
bekommeren om het welzijn van anderen zelfvertrouwen. ‘Hoe meer 
mededogen, hoe minder angst’, zegt de Dalai Lama. 

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.

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

Donaties: IBAN: NL09INGB0000004223
K.v.K.: 34119094, ISSN: 2211-9949
Redactie: International Campaign for Tibet
Creatie: Ontwerpwerk, Den Haag

COLOFON

HAAL MEER UIT UW 
STRUCTURELE GIFTEN
ICT’s werk vraagt om een lange adem en daarvoor 
is blijvende steun van cruciaal belang. Heeft u wel 
eens een periodieke schenking overwogen? Door 
een periodieke schenking weten wij dat wij voor
langere tijd op uw steun kunnen rekenen. Daarmee 
kunnen wij structureel blijven strijden voor mensen
rechten in Tibet.

Een periodieke schenking houdt in dat u voor mini
maal vijf jaar een schenking vastlegt. Het voordeel is 
dat u de volledige gift jaarlijks kunt aftrekken van uw 
belastbaar inkomen, ongeacht van de hoogte van uw 
gift of uw inkomen. Over dit bedrag betaalt u dus geen 

inkomstenbelasting, waardoor u zogezegd een deel 
van uw giftbedrag terugkrijgt.

Geeft u al jaren structureel aan de International 
Campaign for Tibet? Dan werkt u structureel aan de 
vrijheid en een oplossing voor Tibet Hier zijn wij u 
innig dankbaar voor.

Wilt u International Campaign for Tibet de 
komende jaren blijven steunen? Dan kunt u het 
belastingvoordeel gebruiken om uw steun aan 
International Campaign for Tibet te vergroten.

NAAST ONZE INNIGE DANK VOOR UW 

AANHOUDENDE STEUN, WENST HET 

TEAM VAN INTERNATIONAL CAMPAIGN 

FOR TIBET U IN DEZE TIJD KRACHT, 

EEN GOEDE GEZONDHEID EN HELE 

FIJNE FEESTDAGEN TOE.

Hebt u interesse, of wilt u meer weten? 

Neem dan contact op via 
ict.europe@savetibet.nl, 
of kijk voor meer informatie op de website:

www.savetibet.nl/steun-tibet/periodiek-schenken.


