
Zweeds EU-voorzitterschap opgeroepen actieve rol te spelen bij oplossing 

Tibet-China-conflict 

 
Zweeds EU-voorzitterschap opgeroepen actieve rol te spelen bij oplossing Tibet-China-

conflict 

 

Ter gelegenheid van het Zweedse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat op 1 

januari van start is gegaan, hebben de International Campaign for Tibet en het Swedish Tibet 

Committee, de Zweedse regering opgeroepen een nieuw EU-beleid ten aanzien van China en 

het Sino-Tibetaanse conflict te bevorderen. 

 

In een vandaag gepubliceerd informatiedocument geven de twee organisaties een beoordeling 

van de politieke en mensenrechtensituatie in Tibet en stellen zij vijf concrete aanbevelingen 

over manieren waarop de EU zou kunnen deelnemen aan het overwinnen en oplossen van het 

decennialange conflict in Tibet. 

 

De oorlog in Oekraïne, die bijna een jaar geleden begon, heeft de EU gedwongen haar 

buitenlands beleid te herdefiniëren ten opzichte van een autoritair regime dat een agressief 

buitenlands beleid voert, de internationale orde opnieuw probeert vorm te geven en zijn 

invloedssfeer en controle over gebieden van andere landen probeert uit te breiden. Het heeft de 

Europeanen en de EU laten zien waarom de bescherming van het internationaal recht en de 

bevordering van de democratie, de rechtsstaat, de vrijheid en de mensenrechten prioriteiten van 

het buitenlands beleid moeten zijn boven economisch gewin op korte termijn. 

 

Zweden neemt het EU-voorzitterschap over van Tsjechië, waar vorig jaar in het parlement een 

conferentie op hoog niveau over Tibet werd georganiseerd als onderdeel van de officiële agenda 

van het voorzitterschap. Onder de titel "Wat kunnen Tsjechië en de Europese Unie doen om de 

crisis in Tibet aan te pakken?" was de conferentie, die de noodzaak benadrukte om het beleid 

van de EU en haar lidstaten inzake de wettelijke status van Tibet opnieuw te bekijken, met name 

in het licht van de oorlog in Oekraïne en de veronachtzaming van internationale normen door 

China, een bemoedigende stap waarop Zweden zou moeten voortbouwen. 

 

Vincent Metten, directeur Europees beleid van ICT, verklaarde: "Zweden heeft altijd 

aangedrongen op het belang om in de omgang met China uit te gaan van de belangen en 

waarden van het land en de EU. Het Zweedse voorzitterschap van de Raad van de EU is daarom 

een gelegenheid om een sterk en eensgezind standpunt van de Europese Unie te promoten om 

de mensenrechten in China en Tibet te bevorderen en een aantal concrete acties voor te stellen 

om deze kwestie vooruit te helpen." 

 

Intensiever veiligheids- en assimilatiebeleid 

 

Het Zweedse EU-voorzitterschap volgt op het 20e Partijcongres van de Chinese 

Communistische Partij dat in oktober 2022 werd gehouden en dat het weinige optimisme dat 

sommigen hadden voor politieke liberalisering deed vervliegen, omdat het alle belangrijke 

politieke hervormingen in China in de post-Mao periode terugdraaide. Xi Jinping begint zijn 

derde ambtstermijn met een stevige greep op de macht, en hoewel er tijdens het congres geen 

nieuwe beleidsrichtsnoeren werden geïntroduceerd, is het duidelijk dat China's veiligheids- en 

assimilatiebeleid tijdens zijn onbepaalde ambtstermijn zal intensiveren en versnellen, met 

verdere negatieve gevolgen voor de rechten en het leven van de Tibetanen die onder China's 

heerschappij leven. 

https://savetibet.org/wp-content/uploads/2023/01/2023.01-Swedish-EU-Presidency-Briefing-note-ICT-Swedish-Tibet-Committee-FINAL.pdf


 

Vijf actiepunten 

 

ICT en het Swedish Tibet Committee roepen het Zweedse EU-voorzitterschap op om: 

-Bevorderen van een EU-standpunt over Tibet dat in overeenstemming is met de internationale 

juridische status en het internationaal recht. 

-De EU-sancties tegen Chinese personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor 

mensenrechtenschendingen in Tibet uit te breiden; mensenrechtenkwesties en individuele 

gevallen aan te kaarten bij de Chinese regering. 

-Een openbare verklaring van de EU aannemen waarin bezwaar wordt gemaakt tegen 

inmenging van de Chinese regering in de opvolging van de Dalai Lama 

- een actieve rol spelen bij de oplossing van het Chinees-Tibetaanse conflict door een speciale 

EU-coördinator voor Tibet te benoemen 

-Bevorderen dat het Tibetaanse Plateau wordt opengesteld voor wetenschappelijk onderzoek en 

internationale samenwerking. 

 

Mediacontacten 

Vincent Metten, directeur EU-beleid - International Campaign forTibet  

vincent.metten@savetibet.eu / + 32 (0) 473 99 04 40  
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