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TERUGBLIK 2020
KRACHT VINDEN IN TEGENSPOED

Beste vrienden van Tibet,
Op 11 april jongstleden gingen Tibetanen wereldwijd naar de
stembus voor de laatste ronde in de verkiezing om een nieuw
parlement en nieuwe president in ballingschap te kiezen. Het
zijn bijzonder spannende verkiezingen en met een opkomst in
Nederland van bijna 80 procent kunnen we de stembusgang als
bijzonder geslaagd beschouwen! Over anderhalve maand volgt
de uitslag.
Iedere keer weer vervult het mij met trots om hieraan te kunnen
deelnemen. Ik ben dankbaar dat Tibetanen, onder leiding van
de Dalai Lama, al zestig jaar bouwen aan een alomvattend
democratiseringsproces. Als tegenwicht tegen het totalitaire
Chinese regime, maar ook om uitdrukking te geven aan onze
Boeddhistische principes van waarheid en middenweg, en voor
verankering van deze waarden in een toekomstig vrij Tibet.
Vrijheid van meningsuiting en democratie zijn de ultieme
wapens tegen corruptie, willekeur en onderdrukking. Juist door
het ontbreken van deze mensenrechten, staan mijn landgenoten machteloos tegenover de Chinese bezetters.
In een democratie was Tibet nooit veranderd in een grote, van
de buitenwereld afgesloten, gevangenis. Met een vrije pers
waren geen half miljoen Tibetaanse boeren en nomaden van
hun land verdreven, om verplicht te worden omgeschoold tot
laagbetaalde arbeidskrachten in Chinese fabrieken. En met een
onafhankelijke en openbare rechtspraak was Tashi Wangchuk
nooit veroordeeld. Natuurlijk ben ik blij met zijn recentelijke
vrijlating, maar vijf jaar gevangenisstraf, enkel voor het indienen
van een petitie voor Tibetaanse taalles op scholen, is een grof
schandaal.
In Nederland kunnen we onze stem gelukkig wel inzetten voor
politieke verandering. Zelfs voor verandering in Tibet.
Met onze succesvolle verkiezingsactie ‘Stem voor Tibet’ hebben
jullie tijdens de Nederlandse verkiezingen in maart onze eigen
volksvertegenwoordigers heel duidelijk laten weten hoe
belangrijk jullie democratie en mensenrechten in Tibet vinden.
En ik ben jullie dankbaar dat we met zijn allen op democratische
wijze hebben bereikt dat vele politieke partijen hun steun voor
Tibet hebben toegezegd.
Tashi Deleg,

Tsering Jampa
Directeur International Campaign for Tibet
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BEDANKT VOOR UW STEUN
mededogen en wijsheid, en voor het waarborgen van de
fundamentele mensenrechten en zelfbeschikking voor
het Tibetaanse volk.

Beste vrienden van Tibet,
In deze moeilijke tijden wil ik u bedanken voor uw
solidariteit met het Tibetaanse volk. Hoewel
Nederland een klein land is, maakt uw steun voor
mensenrechten en uw onwrikbare inzet voor vrijheid
en democratie International Campaign for Tibet in
Nederland tot een van de meest succesvolle
Tibetorganisaties wereldwijd.
Als erevoorzitter is het een voorrecht u te bedanken
voor het behoud van de Tibetaanse cultuur van

Door vele tientallen jaren van persoonlijke ervaringen
met het Tibetaanse volk weet ik hoeveel hoop en kracht
zij putten uit het feit dat anderen om hen geven en hen
niet in de steek zullen laten.
Daarom is uw steun zo cruciaal, vooral nu in deze kritieke
periode voor Tibet. Namens het Tibetaanse volk wil ik
van deze gelegenheid gebruikmaken om u persoonlijk te
bedanken voor uw steun om van deze wereld een veilige
plek voor iedereen te maken. Uw steun maakt het
verschil.
Dank u wel.

Richard Gere
Erevoorzitter van International Campaign for Tibet
Europe
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CHINESE MARTELINGEN EISEN
STEEDS MEER LEVENS
Het aantal Tibetaanse politieke gevangenen dat vlak
na hun detentie aan de gevolgen van Chinese wreed
heden is overleden, is uitermate zorgwekkend. Het
afgelopen jaar waren dit al ten minste vier Tibetanen.
Op 19 januari van dit jaar overleed de jonge monnik
Tenzin Nyima op 19-jarige leeftijd aan zijn verwon
dingen. Hij verdween in hechtenis in november 2019,
waar hij zwaar werd mishandeld. Zijn gezondheid nam
dusdanig af, dat hij zich niet meer kon bewegen of kon
spreken. Tenzin werd na zijn gevangenschap vervroegd
vrijgelaten door de Chinese overheid en overleed kort
daarna in het ziekenhuis.
Het verhaal van Tenzin Nyima staat niet op zichzelf.
Steeds vaker bereiken ons berichten over de barbaarse
behandeling van Tibetanen in gevangenschap. Met het
patroon van vervroegde vrijlating probeert de Chinese
regering de verantwoordelijkheid voor de dood van
de gevangenen te ontlopen. Marteling en mishandeling
zijn diep verwerven in het Chinese strafrechtsysteem.
Als medeondertekenaar van het VN-verdrag tegen
marteling, moet China onmiddellijk met deze praktijken
stoppen.

Daarom roept ICT Europe de VN op om martelingen
in Tibet te stoppen. De afgelopen weken hebben we
samen met u wereldwijd meer dan 15.500 handteke
ningen opgehaald voor de petitie. In juni overhandigt
ICT de petitie aan mevrouw Bachelet, de Hoge
Commissaris voor de Mensenrechten van de VN.
Heeft u de petitie nog niet getekend? Dit kan
nog tot en met juni. Scan de QR-code hiernaast om
naar de online petitie te gaan. Alvast bedankt voor
uw steun. Samen zorgen we ervoor dat anderen
niet hetzelfde lot wacht als de jonge Tenzin.

19-jarige Tibetaanse monnik Tenzin Nyima, overleden door martelingen.
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DANKZIJ UW STEUN IN 2020 ZORGDE
INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR TIBET ERVOOR DAT…
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1 … de VS de Tibet Policy & Support Act aannam, waarin onder meer
Chinese ambtenaren die zich bemoeien met de opvolging van de Dalai Lama
sancties krijgen opgelegd. Door het opleggen van sancties aan Chinese
functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het weigeren van toegang tot
Tibet aan Amerikanen, geeft de VS Peking een duidelijke boodschap dat de
schendingen van de mensenrechten en voortdurende isolatie van Tibet van
de buitenwereld gevolgen hebben.
2 … de verdwijning van de Panchen Lama, 25 jaar
geleden, internationaal massale aandacht kreeg. Dit
gebeurde op de 31ste verjaardag van de Panchen Lama
in april. ICT ging in Den Haag op tour met een campagnebus langs het Vredespaleis, de Tweede Kamer en de
Chinese ambassade, waar ICT’s directeur Tsering
Jampa een brief overhandigde namens International
Campaign for Tibet, Tibet Support Groep en
de Tibetaanse Gemeenschap in Nederland.
Bekijk de actie tijdens de internationale
actiedag op 25 april.
3 … meer dan 100.000 mensen in Europa thuis en online gebedsvlaggen
ophingen als uiting van solidariteit met Tibetanen in Oost-Tibet, die
gedwongen werden om de gebedsvlaggen in hun dorpen weg te halen.
Daarnaast organiseerden wij tijdens de internationale actiedag
#FLAGSFORTIBET op 27 september ook een solidariteitsketting in Den
Haag, waar 100 Tibetvrienden meeliepen, uiteraard op 1,5 meter afstand!
4 … het Politieke Gevangenen Partner Fonds voormalig Tibetaanse politieke gevangenen sociaaleconomisch heeft gesteund en hun persoonlijke
verhalen heeft gepubliceerd. We vertelden het verhaal van Phuntsok
Nyidron: wat in 1989 begon met een minidemonstratie om de toekenning
van de Nobelprijs aan de Dalai Lama te vieren, eindigde met vijftien jaar
gevangenschap onder vreselijke omstandigheden. Nu werkt Phuntsok in
een bloemenzaak in Zwitserland en is ze een van de voormalige politieke
gevangenen die wij met het Partnerfonds ondersteunen.
Bekijk hier haar indringende verhaal en kijk hoe u kunt helpen.

TIBETJOURNAAL

4

3
4

5

TIBETJOURNAAL

5 … de Europese Unie in december de Global Human Rights Regime heeft aangenomen om mensenrechtenschenders wereldwijd te bestraffen. ICT heeft de
EU en haar lidstaten opgeroepen om deze regeling te gebruiken om Chinese
functionarissen aan te pakken die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen in Tibet.
6 … Tweede Kamerleden Martijn van Helvert en Bram van Ojik toezegden met
een Nederlandse politieke delegatie naar Tibet te willen gaan. Zij deden deze uitspraak tijdens de tweede aflevering van Tibet Talks Europe: een rondetafel
gesprek over het Nederlandse Tibetbeleid.
12

7 … in oktober 39 landen in de VN de Chinese regering met klem opriepen te
stoppen met mensenrechtenschendingen in China en Tibet. Deze gezamenlijke
oproep bekrachtigde een ongekende oproep van vijftig onafhankelijke
VN-deskundigen om een UN-mechanisme op te richten dat de schendingen van
de mensenrechten in Xinjiang, Tibet en Hong Kong door China onderzoekt.
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8 … wij ondanks en met inachtneming van de coronamaatregelen een aantal
succesvolle campagnes organiseerden, zowel online als op het Museumplein, de
Dam en bij het Paleis voor de vrede in Amsterdam. In het voorjaar van 2020 verzamelden we via onze website met de campagne ‘Geef Politieke Gevangenen
een Gezicht’ vele duizenden berichten in voor langzittende Tibetaanse politieke
gevangenen. Samen met u konden wij hun verhaal vertellen aan een groot
publiek en hen een hart onder de riem steken met uw mooie berichten!
9 … op 10 maart, net voordat wij in een lockdown gingen, tijdens de 61ste herdenking van de Tibetaanse volksopstand, meer dan 150 Tibetanen en supporters
de regenachtige straten van Amsterdam kleurden met wapperende Tibetvlaggen
tijdens een vredesmars. Tegelijkertijd hingen honderden Nederlanders de
Tibetvlag uit in alle delen van het land, uit solidariteit met de vreedzame strijd
voor mensenrechten in Tibet.
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10 … wij op 10 december, Internationale Mensenrechtendag, samen met
Tibetanen en Oeigoeren de campagnevideo ‘Kom in verzet tegen China’ projecteerden op het parlementsgebouw in Den Haag, om politici wakker te
schudden. Bekijk de actie en discussie met Amnesty International
Nederland, Alerk Ablikim en Tsering Jampa, over mensenrechtenschennis van China terug via ons YouTube-kanaal: ICTEurope.
11

11 … wij op de Global Day of Action op 1 oktober samen met Tibetanen,
Oeigoeren, Mongolen en Hongkongers demonstreerden in Amsterdam tegen de
onderdrukking van de Chinese Communistische Partij in China. Het was de eerste
keer dat zo veel organisaties van verschillende groeperingen samen demonstreerden tegen het Chinese beleid.
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12 ... wij in het najaar de Klimaatcampagne aftrapten, waar we onder andere een
gedetailleerde poster creëerden om meer inzicht te geven in de klimaatproblemen op het Tibetaanse plateau. Wij zetten deze Klimaatcampagne voort in 2021;
ICT Europe wil dan de klimaatverandering en de gedwongen hervestiging van
nomaden in Tibet op de agenda zetten van de COP26 en de VN
Biodiversiteitsconferentie in de Chinese stad Kunming.
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13 … de 85ste verjaardag van de Dalai Lama feestelijk gevierd
werd. Wensen voor de verjaardag van de Dalai Lama
verspreidden zich op 6 juli over de hele wereld. De Tibetaanse
gemeenschap, Tibet Support Groep, en leden van de
International Campaign for Tibet vierden de verjaardag van de
Dalai Lama samen tijdens een live online-evenement, met
speciale gasten en honderden ICT-leden, in een
programma vol herinneringen, zang en dans. Bekijk de
vreugdevolle verjaardagswensen van Tibetanen in
Nederland hier terug!
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14 … het nieuwe online-initiatief Tibet Talks Europe een creatief
platform biedt aan denkers, politici, leiders, activisten en
artiesten voor kwalitatieve gesprekken over Tibet. Bekijk
alle tien afleveringen van Tibet Talks Europe uit 2020
terug op onze website!
14
15 … wij met onze Tibet-achterban in Nederland en Europe in
contact bleven, door actief nieuws en campagnes te delen op
onze (nieuwe) socialmediakanalen. Zo deelde ICT Europe’s
directeur Tsering Jampa regelmatig een persoonlijke videoboodschap. Tijdens deze uitdagende en soms moeilijke tijden
blijft het team van ICT Europe Tibet-vrienden inspireren.
Bedankt voor uw onverzettelijke steun aan Tibet en het
Tibetaanse volk!

HERDENKING TIBETAANSE
VOLKSOPSTAND 10 MAART
Op 10 maart kwamen wereldwijd Tibetanen en supporters bijeen om de
62ste herdenking van de Tibetaanse volksopstand te markeren.
Ook in Nederland vond een herdenking plaats bij
de Chinese Ambassade in Den Haag, georganiseerd door International Campaign for Tibet, de
Tibetaanse gemeenschap en de Tibet Support
Groep. Nederland liet haar stem horen voor vrijheid en rechtvaardigheid voor het Tibetaanse
volk en riep China op de repressie te stoppen.
Het was een vreedzame bijeenkomst van 150
deelnemers.
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TIBETAANSE VERKIEZINGEN
UITSLAG TWEEDE RONDE

Lobsang Choedar (Wangchuk), voorzitter van
de Tibetaanse gemeenschap in Nederland
bij de verkiezingen in Amsterdam
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Op 11 april 2021 hebben Tibetanen buiten

Tibetanen in ballingschap onder leiding van

Tibet deelgenomen aan de laatste en

Zijne Heiligheid de Dalai Lama de gelegen-

beslissende ronde voor de verkiezing van

heid hebben om onze democratische vrij-

hun politieke leider, de Sikyong (president),

heid uit te oefenen en onze eigen politieke

en het 45 leden tellende parlement in bal-

leiders te kiezen. Tegelijk ook bloed mijn

lingschap. In Nederland zelf hebben meer

hart, omdat de meerderheid van mijn 6 mil-

dan 400 kiesgerechtigde Tibetanen deelge-

joen landgenoten in Tibet dit recht wordt

nomen aan de verkiezingen om de twee

ontnomen, omdat ze onder de Chinese

Kamerleden te selecteren die de Tibetanen

bezetting geen enkele vrijheid hebben. Ik

in Europa zullen gaan vertegenwoordigen in

hoop dat Tibetanen binnen Tibet en in bal-

het Tibetaanse parlement. Wangchuk, voor-

lingschap spoedig herenigd zullen worden

zitter van de Tibetaanse Gemeenschap in

en samen zullen leven in een vrij Tibet.’

Nederland zei: ‘Ik ben er trots op dat

Tegelijkertijd organiseerden International
Campaign for Tibet en World Uyghur Congress
samen een verkiezingsdebat over China’s onderdrukking van Tibetanen en Oeigoeren. Onder
leiding van debatleider Pim van Galen gingen
kandidaat-Kamerleden met elkaar in discussie
over de uitdagingen die zij zien in relatie tot
China en hoe zij zich de komende periode gaan
inzetten voor de mensenrechten van Tibetanen
en Oeigoeren. Tsering Jampa en Alerk Ablikim
deelde hun kwetsbare verhaal en gaven de
politici ruimte om hierop te reageren.

the World 2021 report uitgebracht. Na een jarenlange tweede plaats, staat Tibet inmiddels op
een gedeelde eerste plaats als meest onvrije
land ter wereld, een duidelijk teken hoe slecht de
situatie in Tibet is geworden.” – aldus Tsering.
Alle partijen zijn het er over eens dat de zorgen
over China terecht zijn. Het nieuwe kabinet moet
de invloed van China in Nederland
terugdringen. En wil toegang tot
Tibet en Oost-Turkestan om misstanden te onderzoeken.
Bekijk het debat hier terug.
Ondanks dat de campagne een succes was, is
het probleem in Tibet nog lang niet opgelost. Met
iedere demonstratie en campagne hopen wij een
stapje dichterbij het doel te komen de Chinese
onderdrukking tot een einde te brengen. Met uw
steun draagt u bij aan ICT’s werk voor mensenrechten in Tibet.

In haar boodschap gaf Tsering Jampa, algemeen
directeur ICT Europe, aan hoe ernstig de repressie van China op Tibet is geworden: “Een week
geleden heeft Freedom House haar Freedom in
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EU LEGT CHINA SANCTIES OP WEGENS
MENSENRECHTENSCHENDINGEN TEGEN OEIGOEREN
Voor het eerst sinds het gewelddadige politieoptreden op
het Plein van de Hemelse Vrede in 1989 heeft de
Europese Unie sancties opgelegd aan China wegens de
ernstige schendingen van de mensenrechten, tot woede
van Beijing.
Op 22 maart ging de Raad van de EU akkoord met sancties
tegen vier Chinese functionarissen en één organisatie,
in de vorm van bevriezing van tegoeden en reisverboden,
wegens hun betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen
in Oost-Turkestan. De sancties, die zijn opgelegd op grond
van de recent aangenomen wereldwijde sanctieregeling
voor de mensenrechten van de EU, werden gevolgd door
soortgelijke sancties van het Verenigd Koninkrijk, Canada
en de Verenigde Staten.
ICT was blij met de EU-sancties en drong er bij de EU en
haar lidstaten op aan deze uit te breiden naar personen
die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechten
schendingen in Tibet, Binnen-Mongolië en Hongkong.
Beijing sloeg onmiddellijk terug met tegensancties tegen
een aantal Europese functionarissen, parlementariërs en
academici, waaronder het Politiek en Veiligheidscomité van
de Europese Raad, de Subcommissie Mensenrechten van
het Europees Parlement, Xinjiang-deskundige Adrian Zenz
en de voorzitter van de delegatie voor betrekkingen met
China van het Europees Parlement, Reinhardt Bütikofer.

verbolgen gereageerd op deze sancties en enkele landen
hebben uit protest hun Chinese ambassadeur op het matje
geroepen. “Als China sancties oplegt aan vrije, kritische
Europese politici, instellingen en dissidenten, enkel en
alleen omdat ze kritiek hebben op China, is dat een
duidelijke aanval op de vrijheid van meningsuiting van
burgers in Europa en Denemarken”, aldus de Deense
minister van buitenlandse zaken Jeppe Kofod. “Europa laat
niet met zich sollen. (…) We zijn een gebied waar vrijheid
heerst… en we kunnen geen enkele intimidatie
accepteren”, zei de voorzitter van het Europees Parlement
David Sassoli bovendien.

VERBREEK DE STILTE:
TIBET WAS NOOIT
ONDERDEEL VAN CHINA

De hoge
vertegenwoordiger voor
buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid Josep
Borrell tijdens de
persconferentie na de
Raad Buitenlandse

vlnr: Christa

Zaken van de EU op 22

Meindersma, Directeur

maart, waarbij de
EU-sancties werden

Advocacy; Inge

aangenomen.

Hoekstra, Manager

Foto: Europese unie

Fundraising; Michiel
van Walt van Praag,
autheur Tibet Brief
50/50.

Parlementariërs en overheden in heel Europa hebben

POLITIEK

GEZAMENLIJKE STATEMENT
VAN EU MENSENRECHTEN
AMBASSADEURS
Tien Europese mensenrechtenambassadeurs
doen een oproep om geweld tegen Oeigoerse
vrouwen in China te stoppen. ‘Wij willen onze
grote bezorgdheid uiten over de mensenrechtensituatie in China, met name in Tibet, Hongkong
en Xinjiang’, aldus de mensenrechten
ambassadeurs van tien EU-landen.
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Tijdens de 11de live-uitzending van Tibet
Talks Europe sprak ICT Europe met Michiel
van Walt, auteur van het onlangs versche
nen rapport: Tibet Brief 20/20. Het onder
zoek draagt bij aan de discussie over een
oplossing voor het Sino-Tibetaanse
conflict.
‘China bezet Tibet nu al bijna drie generaties
tegen de wil van het Tibetaanse volk. De
soevereiniteitsaanspraak van China op Tibet
heeft geen wettelijke basis en berust uitsluitend op een zelfbedruipend historisch verhaal. Dit verhaal is Sinocentrisch, deels
onnauwkeurig en deels misleidend. Maar
het wordt zo hardnekkig en krachtig door
Peking gepusht, dat de wereld er geleidelijk
ingetrapt is en Tibet vandaag grotendeels
behandelt als een interne aangelegenheid
van China, buiten zijn gezichtsveld ‘, aldus
Van Walt.

In deze zeer succesvolle Tibet Talks Europe,
waar wereldwijd meer dan achttienhonderd
mensen meekeken, leerden we wat volgens
Michiel van Walt de implicaties nieuwe
onderzoek voor Tibet waren. Heeft u deze
of andere Tibet Talks-afleveringen gemist? U
kunt ze allemaal terugkijken via onze website: www.savetibet.nl/live.

VOLGENS DE CHINESE REGERING
IS TIBET ALTIJD EEN DEEL VAN
CHINA GEWEEST. VOLGENS
MICHAEL VAN WALT HEEFT DEZE
CLAIM GEEN WETTELIJKE BASIS.
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BOEKEN OM NIET TE MISSEN

TIBET IN CHAINS:
THE STORIES OF
NINE TIBETAN
NUNS
International Campaign for Tibet,
2021
In ‘Tibet in Chains’ beschrijven de
negen vrouwen hun familie en hun
vroegere leven in Tibet – dat al meer
dan zestig jaar wreed wordt bezet
door China – en ook hun toewijding
aan hun Tibetaanse boeddhistische
nonnenkloosters. De meesten van hen
maakten deel uit van het Garunonnenklooster nabij Lhasa.
Toen China’s harde optreden tegen
godsdienstvrijheid en
mensenrechten het leven van de
Tibetanen steeds moeilijker maakte,
besloten de jonge nonnen – sommigen waren nog maar tieners – hun
stem te verheffen tegen de Chinese
regering. Nadat zij hadden deelgenomen aan vreedzame demonstraties,
werden alle nonnen gearresteerd en
uiteindelijk naar Drapchi gestuurd.
Het boek ‘Tibet in Chains’ is te koop
via onze webshop:
www.savetibet.nl/winkel.
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HIS HOLINESS THE EAT THE BUDDHA,
FOURTEENTH DALAI LIFE AND DEATH IN
A TIBETAN TOWN
LAMA:
Barbara Demick,
AN ILLUSTRATED
Random House USA inc, 2020
In ‘Eat the Buddha, the Story of
BIOGRAPHY
Modern Tibet through the people of

Tenzin Geyche Tethong,
Interlink Books, 2020
Dit boek is geschreven door een vertrouwenspersoon die de Dalai Lama al
veertig jaar bijstaat, en bevat, naast
meer dan 400 foto’s en documenten,
ook een persoonlijke boodschap van
Zijne Heiligheid, evenals herinneringen en interviews met velen die hem
goed kennen. De auteur werkte
samen met de jongste broer van de
Dalai Lama, die in 1959 met hem uit
Tibet ontsnapte, om dit intieme portret
te creëren.

one town’ beschrijft Barbara Demick
de Tibetaanse tragedie vanuit Ngaba,
een uitdagend stadje aan de oostrand
van het Tibetaans Plateau, waar sinds
2009 tientallen Tibetanen zichzelf in
brand hebben gestoken.

Dit boek is onder andere te koop via
bruna.nl, bol.com en amazon.nl.
ISBN: 9789401613224

Dit boek is onder andere te koop via
deslegte.com, bol.com en amazon.nl.
ISBN: 9780525510697

Barbara Demick beschrijft hoe het is
om een Tibetaan te zijn in de eenentwintigste eeuw t, die probeert zijn cultuur, geloof en taal te bewaren tegen
de plunderingen van een schijnbaar
onstuitbare, technologisch allesziende
supermacht.

WINDHORSE HOUSE
Myra de Rooy,
International Campaign for Tibet, 2021
In Dharamsala, het ballingsoord van de
Dalai Lama, ontmoet Myra de Rooy acht
voormalig politieke gevangenen. Deze
Tibetanen, die zich niet bij de Chinese

bezetting neerlegden, vertellen hun
aangrijpende levensverhaal. Zoals
Reting Tenpa Tsering: hij maakte het
Tibet van vóór de Chinese invasie nog
mee. De handelaar, die drie zussen
huwde, trok als vrijheidsstrijder door de
bergen. Meer dan twintig jaar bracht hij
in gevangenissen en werkkampen door.
De dertienjarige Gyaltsen Palsang riep
leuzen voor een ‘vrij Tibet’. De gedachte
aan de Dalai Lama hield de jonge non in
gevangenschap op de been. De dichter
Namloyak Lhade schreef in zijn cel heimelijk gedichten op de achterkant van
binnengesmokkelde sigarettenpakjes.
Moeder en activist Sonam Choedron
plakte ‘s nachts in Lhasa posters, waarmee opgeroepen werd tot onafhankelijkheid. De hoofdpersonen tonen moed
en volharding. Hun getuigenissen werpen een licht op de recente Tibetaanse
geschiedenis, in de schaduw van de
Chinese overheersing.

deze vluchtelingen tot leven. Windhorse
House is een fascinerend en persoonlijk
reisverhaal, dat zowel de veerkracht en
cultuur van het Tibetaanse volk toont, als
een schokkend beeld geeft van het
hedendaagse Tibet.
Geoloog Myra de Rooy (1957) is bergbeklimmer en schrijver. Zij werkte ruim vijftien jaar voor ICT. Gefascineerd door de
bergwereld en haar bewoners maakte ze
vele solotochten naar afgelegen gebieden in Tibet, Ladakh, Nepal en
Scandinavië, en schreef daarover vijf
boeken.
Windhorse House verscheen eerder in
het Nederlands. ICT Europe maakte de
Engelse vertaling mogelijk.
Bestel Windhorse House nu
via www.savetibet.nl/winkel

De schrijver bezoekt de geboortegrond
van de acht gevangenen en spreekt in
Tibet met hun families. Haar reizen naar
Lhasa, langs dorpen, nomadententen
en kloosters, brengen de verhalen van

TIBET NIEUWS

TIBETAANSE NOMADE VASTGEZET VOOR FOTO
VAN DALAI LAMA
Een Tibetaanse nomade genaamd Tashi Gyal, is door
de Golog Prefecture Intermediate Court in Amdo,
Tibet, veroordeeld tot een gevangenisstraf van een
jaar op beschuldiging van het aanzetten tot
’separatisme’ en ‘het in gevaar brengen van de
nationale veiligheid’. De Chinese website Rights
Defender meldde dat Tashi op 30 mei 2020 werd
gearresteerd.
De beschuldigde postte naar verluidt vier foto’s van
de Dalai Lama en deelde deze online met zijn
vrienden in mei en oktober van 2014.
Op 1 januari 2015 plaatste en deelde hij opnieuw
foto’s van de Dalai Lama en de democratisch
verkozen president van de Tibetaanse gemeenschap
in ballingschap, Dr. Lobsang Sangay.

Tashi Gyal tijdens zijn rechtszaak,
datum onbekend
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KOOKWORKSHOP TIJDENS LOSAR
Ter gelegenheid van Losar, Tibetaans
nieuwjaar, organiseerden TSG, de
Tibetaanse gemeenschap en
International Campaign for Tibet de
avond voor Losar een online
Tibetaanse kookworkshop.
Onder begeleiding van de jonge chef
Dhondo leerden we Khapse en Dresil
maken. Khapse is een gefrituurd
gebakje en Dresil is een zoet rijstgerecht. Beide gerechten worden door
Tibetanen geserveerd tijdens de
Losarviering.
Dhondo gaf de Tibetaanse kookworkshop live vanuit zijn familierestaurant
‘Tashi Deleg’ in Amsterdam. Alle ICTsupporters en Tibetvrienden die online
meekeken, kregen van tevoren een

boodschappenlijstje toegestuurd,
zodat zij thuis de gerechten meteen
mee konden bereiden. Er werden dan
ook veel vragen in de livechat gesteld.
Na de Losarviering ontvingen wij ontzettend leuke foto’s van het Khapse
vlechtwerk van de deelnemers, en de
winnaar van de fotoactie ontving op 1
maart een diner voor twee in restaurant Tashi Deleg.

Chef Dhondo, live vanuit restaurant
Tashi Deleg in Amsterdam.

Wilt u de Tibetaanse
gerechten ook thuis
maken? Bekijk de kookworkshop dan hier
terug:

SHOP FOR TIBET!

Alvast eet smakelijk en
Losar Tashi Deleg!

We hebben veel nieuwe tassen met Tibetaanse print in de
webshop. In de Shop for Tibet vindt u Tibetaanse rugzakjes,
shoppers en schoudertassen in verschillende formaten, materialen en kleuren. Ga naar www.savetibet.nl/winkel voor alle
producten.

ICT RAPPORT

NIEUW RAPPORT VAN ICT TOONT TOENEMENDE
CONTROLE CCP OVER TIBETAANS BOEDDHISME
Uit een nieuw rapport van de
International Campaign for
Tibet blijkt hoe de nieuwe
toezicht- en controlemaat
regelen van China ten aanzien
van de Tibetaanse klooster
gemeenschap een bedreiging
vormen voor het voortbestaan
van een authentiek Tibetaans
boeddhisme – de hoeksteen
van de Tibetaanse cultuur.
De Chinese Communistische
Partij ziet het Tibetaans
boeddhisme als een bedreiging
voor haar bestuur.
Als leiders van de Tibetaanse
geweldloze verzetsbeweging
vormen monniken en nonnen
de meest onderdrukte groep
in Tibet.
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Het rapport “Party Above
Buddhism: China’s Surveillance
and Control of Tibetan
Monasteries and Nunneries” –
dat beschikbaar is in het Engels
en Frans en is uitgekomen op
10 maart, de Dag van de
Tibetaanse Opstand – beschrijft
het beleid en de institutionele
veranderingen die hen dwingen
de belangen van de Communi
stische Partij te blijven dienen.
Het rapport beschrijft ook hoe
deze maatregelen de kloosters
als centra van de Tibetaans
boeddhistische leer langzaam
maar zeker afbreken; een rol
die ze eeuwenlang hebben
vervuld terwijl de Tibetaanse
cultuur bloeide.

In het rapport worden schokkende voorbeelden genoemd van de toenemende controle
van China over het Tibetaans boeddhisme,
waaronder:
Een agentschap van de Communistische Partij dat
rechtstreeks toezicht houdt op kloosters;
Plaatsing van kaderleden van politie en de partij
binnen religieuze instellingen;
Sinificatie van het Tibetaans boeddhisme, wat
inhoudt dat de Tibetaanse boeddhistische
instellingen, leer en geestelijken zich moeten
schikken naar de Communistische Partij en de
kernwaarden daarvan in plaats van naar de
voorschriften van het boeddhisme;
‘Heropvoedingsprogramma’s’ voor monniken en
nonnen die hen onder druk zetten om trouwe
volgers van de partij te worden en als
propagandisten voor de Communistische Partij
te gaan dienen;
Druk op monniken en nonnen om de Dalai Lama
af te keuren en het claimen van autoriteit over
diens reïncarnatie.

De tassen zijn gemaakt door Tibetaanse vluchtelingen in
India met een typisch Tibetaans design. De voor- en achterkant zijn vaak net verschillend.
Bent u op zoek naar een cadeau met betekenis? We verkopen namelijk ook Ranzen-armbanden die zijn gemaakt door
Tibetaanse voormalige politieke gevangenen, en handgemaakte wierrook, waarvoor de ingrediënten speciaal zijn met
de hand geplukt in de hoge Himalaya gebergte van Tibet, en
in Buthan, Ladakh, Manali en Zuid-India.
Shop for Tibet en steun ICT Europe bij het behoud van de
cultuur en religie, en het beschermen van de mensenrechten
en natuurlijke omgeving in Tibet.

Scan deze code
om naar de
webshop te gaan.
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UW NALATENSCHAP:
EEN DUURZAME GIFT
VOOR TIBET?
Ondanks onze inzet en successen is de situatie in Tibet
moeilijker dan ooit. Dat maakt uw steun voor de strijd
voor behoud van de Tibetaanse cultuur nog meer van
belang. Nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld via uw
testament. Wilt u eens nadenken of u iets zou willen
nalaten voor Tibet?
Als u ICT opneemt in uw testament, wordt u lid van
onze Mandala Society. Met uw nalatenschap aan ICT
draagt u eraan bij dat wij ons kunnen blijven inzetten
voor een vreedzame oplossing voor Tibet, het onder
zoeken en aankaarten van mensenrechtenschennis in
Tibet, het steunen van projecten op taalgebied en het
steunen van politieke gevangenen.
Hoe gaat dat, nalaten aan een goed doel als
International Campaign for Tibet? Neem voor al uw
vragen gerust contact op met Inge Hoekstra
(icteurope@savetibet.nl) voor een gesprek en meer
informatie of ga naar www.savetibet.nl/nalaten om de
brochure voor nalaten aan te vragen.

Bedankt voor uw steun!

COLOFON

Dit is een uitgave van International Campaign for Tibet
Postbus 337, 1000 AH 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

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.

