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Kära läsare
Den 10 mars 2009 markerade 50-årsminnet av den tibetanska nationella
resningen samt ettårsminnet av starten på den våg av övervägande fredliga
protester, som svept över den tibetanska högplatån och som mötts av brutala tillslag av kinesiska säkerhetsstyrkor.
I sitt traditionella tal den 10 mars var Dalai Lamas ord skarpare än på
länge och han anklagade Kina för att ha förvandlat Tibet till ”ett helvete på
jorden”. Talet i sin helhet kan läsas på sidan 6.
Under det gångna året har den kinesiska regeringen försökt mörklägga
den tortyr och de försvinnanden och dödsfall som ägt rum över hela Tibet.
De kinesiska myndigheterna har försökt framställa de tibetanska protesterna som ett enda "våldsamt upplopp", varvid man enbart syftat på vad som
hände i Lhasa den 14 mars 2008. Det verkliga förhållandet är att över 130
övervägande fredliga protester ägt rum i tibetanska områden sedan den 10
mars 2008, och att protesterna fortsätter. Ett exempel är bojkotten av det
tibetanska nyåret, losar, som genomfördes av många tibetaner, som ansåg
att man måste sörja de tibetaner som miste livet under protesterna 2008,
och som trotsade de kinesiska myndigheternas försök att övertala dem att
fira för att skapa ett intryck av normalitet. Vi har samlat några exempel på de
senast rapporterade protesterna i artikeln på sidan 15.
I skrivande stund är utländska journalister portförbjudna i hela Tibet
och omvärldens insyn i vad som pågår där är begränsad, vilket är mycket
oroande. FN:s kommitté mot tortyr har begärt en grundlig och oberoende
utredning av Kinas bruk av övervåld vid tillslagen mot de tibetanska protesterna förra året, men de kinesiska ledarna visar ingen samarbetsvilja.
Svenska Tibetkommittén har uppmanat regeringen Reinfeldt att använda
sin nuvarande position i EU-trojkan och det kommande svenska EU-ordförandeskapet till kraftfulla insatser för att föra samman de kinesiska ledarna med Dalai Lama eller hans representanter i allvarligt menade förhandlingar för att komma fram till en lösning för Tibet.
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Svenska Tibetkommittén är en partipolitiskt och religiöst

obunden ideell förening som hävdar det tibetanska folkets rätt till
självbestämmande.
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