Bezorgdheid over de berichtgeving over Chinese politiebureaus in Nederland

Geachte minister-president Mark Rutte,
Namens de 1000 in Nederland wonende Tibetanen, waarvan een groot aantal reeds de
Nederlandse nationaliteit heeft verkregen, en namens hun Nederlandse achterban, willen wij
onze ernstige bezorgdheid uiten over de berichten in de media over de Chinese politiebureaus
in Nederland. Wij danken het Nederlandse volk en de Nederlandse regering voor de grote
ontvangst en veiligheid die de Tibetaanse vluchtelingen hier hebben gevonden.
Deze brief is geschreven in het vertrouwen op de steun van 30.000 Nederlandse vrienden en
supporters, georganiseerd in onze verenigingen. Onze gemeenschappelijke wens is dat de
mensenrechten overal ter wereld worden gerespecteerd en dat de rechtsstaat en zijn
beginselen zoals die in Nederland worden uitgeoefend ooit werkelijkheid zullen worden in Tibet.
Helaas moeten wij ons echter realiseren dat het gevoel van veiligheid dat wij lange tijd genoten
niet meer op dezelfde manier gewaarborgd is als vroeger. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met
de veranderingen in China. China is een bedreiging voor de wereld geworden. Wij Tibetanen,
Oeigoeren en andere groepen hebben lange tijd gewaarschuwd voor het potentiële gevaar dat
dit regime zou kunnen vormen voor alle open samenlevingen.
Sinds enkele jaren zien we een toename van het misbruik door de Chinese autoriteiten
tegenover de hier wonende Tibetanen. (Het is gepast om in dit verband te spreken van
"transnationale repressie"). In het bijzonder zijn hier wonende Tibetanen (met en zonder
Nederlands staatsburgerschap) de afgelopen maanden gebeld door vermeende
vertegenwoordigers van de Chinese autoriteiten. Ongeveer de helft van alle Tibetanen die wij
de afgelopen dagen hebben geïnterviewd, werd door deze oproepen getroffen. Er is duidelijk
sprake van een systematische aanpak. Sommige van deze mensen identificeerden zich als
vertegenwoordigers van de ambassade, en sommige hielden gewoon hun affiliatie verborgen.
We zijn dankbaar dat de media deze kwestie hebben opgepakt. Er is echter een risico dat het
leidt tot stigmatisering van de slachtoffers als er geen duidelijk en luid standpunt wordt
ingenomen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze schending van de privacy, die net onder of net
boven de grens van de illegaliteit liggen, voor de Nederlandse autoriteiten moeilijk te hanteren
zijn en niet adequaat kunnen worden vervolgd. Bijgevolg kunnen deze misdrijven ook worden
gebagatelliseerd.
Transnationale repressie heeft verschillende negatieve gevolgen, zoals het stoppen van de
informatiestroom van de getroffen gemeenschappen naar de buitenwereld. Ook de Nederlandse
bevolking, met name het bedrijfsleven, kan het doelwit worden van dergelijke methoden.
Wij verzoeken u resoluut en concreet op te treden tegen deze misstanden van de Chinese staat
tegen mensen die in Nederland wonen. In onze eerdere contacten met de autoriteiten werd ons

geadviseerd aangifte te doen bij de Nederlandse politie, een advies dat wij zullen opvolgen. De
aard van het probleem is echter van grotere omvang en vereist daarom een meer omvattende
algemene aanpak, met inbegrip van een publieke component.
Wij stellen voor dat de minister-president in het openbaar een groep Tibetanen, Oeigoeren en
andere groepen ontvangt die door de Chinese autoriteiten worden onderdrukt vanwege hun
geloof in mensenrechten en democratie en zo in het openbaar zijn bezorgdheid uitgedrukt over
hun situatie.
Wij verzoeken de regering om in de komende besprekingen over de risico's van samenwerking
met China een bredere aanpak te hanteren en een door de EU gecoördineerd standpunt te
ontwikkelen over de bestrijding van de gevolgen van transnationale repressie en het
verminderen van de afhankelijkheid van de Chinese invloed.
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