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Domarna förklarar att deras beslut [att 
åtala Hu Jintao] stöds av “internationell 
bevisning för det förtryck som kinesiska 
ledare utövat mot den tibetanska nationen 
och dess folk. De kinesiska myndigheterna 
beslöt att genomföra en serie koordinerade 
ingripanden som hade som mål att elimi-
nera landet Tibets specifika karaktärsdrag 
och [hela] existens genom att införa 
undantagstillstånd, genomföra påtvingade 
omflyttningar och massteriliseringskam-
panjer, tortera oliktänkande och tvångsför-
flytta kineser till Tibet för att på så sätt gradvis 
dominera och eliminera ursprungs befolk-
ningen i landet Tibet”. 

Detta beslut antyder ett nytt erkännande 
och en ny beskrivning av handlingar som 
klassificeras som folkmord. Dessutom 
erkänns det att detta folkmord är riktat 
mot landet Tibet och mot den tibetanska 
nationen, och att detta åtal mot Hu Jintao 
kommer i det exakta juridiska ögonblick 
“då hans diplomatiska immunitet upphör”. 

I korthet: CATs överklagan har beviljats 
och anmälan avseende folkmord i Tibet 
inkluderar nu Hu Jintao tack vare bevis som 
inkommit i samband med den ursprung liga 
anmälan och dess förlängning. 

Vi skulle vilja ta detta tillfälle att minnas 
de tibetanska offren och deras familjer – i 
och utanför Tibet, i och utanför kinesiska 
fängelser. I synnerhet Palden Gyatso och 
Takna Jigme Sangpo vars mod och led-
stjärna har inspirerat oss från första bör-
jan, och alla de som stött oss uttryckligen 
eller anonymt genom åren. Framförallt vill 
vi minnas vår vän Claude Levenson som 
också gav oss inspiration och stöd, och som 
utan tvekan vakar över oss nu. 

Vi vill inte bara att denna juridiska fram-
gång ska tillägnas de tibetanska offren, utan 
också de tusentals “frihetskämpar”, de som 
bränt sig själva i och utanför Tibet, och alla 
de som riskerar sina liv och sin frihet trots 
det internationella samfundets passivitet, 
vars tystnad gör det till en folkmordets med-
brottsling. Vår juridiska kamp bygger på 
deras känsla för rättvisa och deras beslut-
samhet för sanningen, ideal som vi tror på i 
enlighet med icke-våldsprincipen. W

vi vill lyfta fram några relaterade nyhets-
länkar som visar kopplingen mellan gårda-
gens domstolsbeslut och nuets envisa och 
grymma realitet:
Pressrelease från CAT med anledning av en 

enskild ledamots resolution i det tibetan-
ska exilparlamentet [25/11-2013] avseende 
vikten av internationell rätt och universell 
jurisdiktion som en metod för att gå vidare 
med de allvarliga brott som begåtts mot det 
tibetanska folket sedan den kinesiska 
armén ockuperade deras land. 
www.tibetanpoliticalreview.org/articles/pri-
vatemembersresolutionforconsiderationoft-
hetibetanparliamentsupportinginternatio-
nalcriminaljusticeandthetibetcasesinspain

El País, den 9 Oktober 2013: Las tensiones 
étnicas vuelven a estallar en Tíbet. (Etniska 
spänningar på bristningsgränsen i Tibet). 
Stödgrupper för Tibet gör gällande att 
säkerhetsstyrkor skjutit mot demonstran-
ter, vilket resulterat i 60 skadade.
http://internacional.elpais.com/internaci-
onal/2013/10/09/actuali-
dad/1381306027_706097.html

Radio Free Asia, den 10 Oktober 2013: UN 
Rights Body Helps Keep Spotlight on Tibet 
Abuses (FN-organ hjälper till att sätta lyk-
tan på övergrepp i Tibet)
www.rfa.org/english/news/tibet/abu-
ses-10092013100126.html

Kina invalt i FN:s råd  
för Mänskliga Rättigheter

I upptakten till valet av MR-rådets nya 
medlemmar överlämnade representanter 
för det Internationella Tibetnätverket en 
petition till alla FN-missioner i New York. 
Med över en miljon underskrifter sände 
petitionen en kraftig signal till världens 
nationer att inte stödja Kinas kandidatur. 
Tibetaktivister i ett stort antal länder 
genomförde också demonstrationer och 
bedrev lobbyarbete riktat mot ministrar 
och andra makthavare.

Under omröstningen i New York fick 
Kina ändå stöd av 176 av världens regering-
ar (16 röstade emot). Detta trots att flera 
stater månaden innan hade riktat allvarlig 
kritik mot Kina under MR-rådets egen 

granskning av landet. “En miljon männis-
kor vet att det här inte är rätt – medlem-
marna i FNs generalförsamling borde 
skämmas över detta resultat som är ett hån 
mot FNs råd för mänskliga rättigheter”, sa 

Iona Liddell från Tibet Justice Center efter 
att det hade blivit klart att Kina fått ett 
stort stöd i kammaren. 

FNs råd för mänskliga rättigheter har 47 
medlemmar som väljs av FNs Generalför-
sam ling för en period på tre år. MR-rådet 
bildades 2006 i och med att FNs kontro-
versiella Kommission för mänskliga rättig-
heter upplöstes och har liksom föregånga-
ren kritiserats för att inkludera stater som 
begått allvarliga brott mot mänskligheten. 
Samtidigt har MR-rådets regelbundna 
granskning av situationen för mänskliga 
rättigheter i alla FN:s medlemsstater, den 
så kallade Universal Periodic Review, lett 
till att vissa länder gjort betydande framsteg.

Den tolfte november i år valdes Kina in som medlem i FNs råd för mänskliga rättigheter. 
utnämningen, som var väntad, ledde till en våg av fördömanden från mänskliga rättig-
hetsaktivister och Tibetgrupper världen över. 
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