Europaparlamentet kräver
en speciell EU-samordnare för Tibet
I en slagkraftig resolution för mänskliga rättigheter i Tibet, kritiserade Europaparlamentet
på torsdagen den 14 juni Kina för dess fortsatta brott mot mänskliga rättigheter i Tibet.
EU: s utrikespolitiske talesman Catherine Ashton uppmanades att utse en särskild EUsamordnare för Tibet.
Text: Översatt från Phayul 15 juni av mia körling foto: europarådet
medlemmar av Europaparlamentet i
Strasbourg plenum 11–14 juni, krävde att
Kina delger var de personer som utsatt sig
för självbränningar, och överlevt, finns
anhållna. De krävde även obegränsade
möjligheter för media och observatörer för
mänskliga rättigheter att resa i Tibet.
Ledamoten Kristiina Ojuland från Estland
beskrev att Kinas ”repressiva politik”, inklu
sive ”marginaliseringen av tibetansk identi
tet, språk och kultur” var ansvarig för att pro
vocera fram självbränningar i Tibet.
”Den allvarliga situationen kräver ett
större engagemang från EU”, sa Ojuland.
Ledamöterna tillrättavisade Kina för
användning av ”oproportionerligt våld,
under hanteringen av protesterna 2008 i
Tibet” och för att fortsätta införandet av
”restriktiva säkerhetsåtgärder” i Tibet.
De insisterade på att myndigheterna i
Folkrepubliken Kina ”respekterar yttrande
frihet, föreningsfrihet, och tibetanernas
religionsfrihet” men uppmanar dem att
avstå från bosättningspolitiken som tvingar
tibetanska nomader att överge sin traditio
nella livsstil.
Ledamöterna konstaterade att de två
gånger per år då dialog om mänskliga rät
tigheter förts mellan EU och Kina ”inte
resulterat i några signifikanta förbättringar”
i Tibet och uppmanade vice ordförande för
unionen att göra ”allt” för att säkerställa att
dialogerna är ”mer effektiva och resultatin
riktade.”
De uttryckte också besvikelse över Kinas
ovilja nyligen att hålla dialogen två gånger
per år och där diskutera enskilda fall.
Samtidigt som de uttryckte sin ”besvikel
se” över Kina för motgången i Kina-Tibetdialogen, uppmuntrade ledamöterna de
kinesiska myndigheterna att ”inleda en
meningsfull diskussion med företrädarna
för den Centrala Tibetanska Administra
tionen om Tibets framtid.”

EU:s utrikespolitiske talesman Catherine Ashton.

Vid plenarsessionen uppmanades EU:s
utrikespolitiske talesman, Catherine Ashton
att utse en ”särskild samordnare” med man
dat att regelbundet rapportera om Tibet, för
att stödja en konstruktiv Kina-Tibet dialog
och att hjälpa tibetanska flyktingar, särskilt
i Nepal och Indien.
De uppmanade också Ashton att ta itu
med frågan om Tibet ”vid varje möte med
företrädare för Folkrepubliken Kina.”
Edward McMillan Scott, vice ordförande
i Europaparlamentets drog slutsatsen att

upplösningen är ”särskilt läglig” med tanke
på Hans Helighet Dalai Lamas pågående
europeiska rundtur.
”Det är inte mer än rätt att vi fortsätter att
stärka vårt stöd i denna region, och att en
särskild EU-samordnare för Tibet utses för
att därmed skicka ett tydligt budskap till
den kinesiska regeringen, liksom det inter
nationella samfundet: kroniska kränkning
ar av mänskliga rättigheter i Tibet kommer
inte att ignoreras ”, sa vice ordföranden. W
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