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COMUNICAT DE PREMSA 

4.3.2013 

Mobilització Europea en Solidaritat amb el Tibet  
10 Març 2013 

Tibetans i Simpatitzants Commemoren l'Alçament de 1959 i fan una crida a la UE perquè 

realitzi accions concretes  

11h – Inici a la Gare Nord; 13.30h - Punt de reunió a Le Mont des Arts  

 

Més de 27 associacions de Comunitats Tibetanes a tota Europa, representant a ciutadans europeus d'origen tibetà, estan 

preparant una mobilització solidària en massa a Brussel·les per el 10 de Març del 2013, en commemoració del 54 

aniversari del Dia de l'Alçament Nacional Tibetà de 1959. 

S'espera que es reuneixin el 10 de març a Brussel·les al voltant de 5.000 tibetans de diversos països Europeus i amics 

del Tibet de diferents parts d'Europa per expressar la seva solidaritat amb els tibetans dins del Tibet, evidenciar la 

tràgica situació i la crisi de les immolacions al Tibet i sol·licitar suport a la Unió Europea i els seus estats membres per a 

la lluita no-violenta per la llibertat del poble tibetà. 

Aquest dia, a les 11:30 am, s'iniciarà una gran marxa pacífica des de la Gare du Nord que culminarà a Le Mont des Arts 

al centre del Brussel·les, on tindrà lloc una mobilització massiva durant tota la tarda.  

Es comptarà amb un gran elenc d'oradors provinents de l'Administració Central Tibetana (Govern Tibetà a l’Exili), el 

Parlament Europeu i importants personalitats europees. El 7 i 8 de Març, joves activistes tibetans i amics del Tibet faran 

pressió al Parlament Europeu per poder informar de la situació actual dins del Tibet i faran una crida perquè s'involucrin 

en el suport de la causa del Tibet. 

Des de 2009, 107 tibetans s'han auto-immolat en protesta contra les polítiques repressives del Govern Xinès al Tibet. 

Els més recents van ser dos joves tibetans, Tsesung Kyab i Phagmo Dhondup, que es van immolar el 24 i 25 de Febrer 

del 2013. Els missatges que han deixat són testaments de les seves motivacions i aspiracions de llibertat per al poble 

tibetà i el retorn de Sa Santedat el Dalai Lama al Tibet. 

Les zones conflictives del Tibet estan sent sotmeses a un estricte control militar i no es permet l'entrada al Tibet a 

periodistes, turistes o altres visitants. Es realitzen processaments penals contra les famílies i amics de les persones que 

s'han immolat. És evident que Beijing està intentant contenir aquesta nova força de resistència a través de mesures 

encara més draconianes. 

L'allau d'auto-immolacions al Tibet és una de les formes més dràstiques de protesta política que s'hagi vist al món en els 

últims 60 anys. Seguim sense veure el final d'aquestes accions. Com a resposta, el Govern Xinès segueix culpant 

d'aquests actes a Sa Santedat el Dalai Lama i a les forces externes i segueix imposant una línia dura de polítiques de 

repressió contra el poble tibetà, que només fa que alimentar el descontentament i causar nous actes dràstics de protesta  
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per part dels tibetans. Les auto-immolacions posen de manifest una crisi en la política del Tibet duta a terme pels 

dirigents de Beijing i es requereix urgentment un canvi fonamental en la manera d'abordar-la. 

El Parlament Europeu ha adoptat un nombre impressionant de resolucions sobre el Tibet i l'Alta Representant de la 

Unió Europea, Lady Ashton, ha emès també comunicats expressant la seva gran preocupació per les violacions dels 

drets humans al Tibet i mostrant el seu suport i solidaritat amb el poble tibetà. Apreciem en gran manera el suport i 

estem profundament agraïts per l'interès i les mostres de suport i solidaritat rebudes de la Unió Europea. No obstant 

això, el que fins ara falta són accions prolongades i coordinades amb una clara estratègia i agenda. El diàleg de drets 

humans UE-Xina no ha donat resultats tangibles en els últims 17 anys, des que aquest diàleg es va iniciar el 1995. 

Durant aquest període la situació dels drets humans a la Xina en general i al Tibet en particular ha empitjorat 

considerablement.  

Per tant, fem una crida a la Unió Europea i als seus estats membres perquè:  

• Instin la Xina a revisar les fallides polítiques de línia dura al Tibet i abordin les legítimes queixes del poble tibetà 

resolent el conflicte del Tibet a través del diàleg;  

• Instin la Xina a permetre lliure accés al Tibet als mitjans de comunicació, a les Nacions Unides i a les delegacions 

d'investigació perquè indaguin i informin de les causes reals que hi ha després de les auto-immolacions;  

• Instrueixi a un Representant Especial per als Drets Humans de la UE que sol·liciti accés al Tibet i que dugui a 

terme una missió d'investigació en les àrees tibetanes, amb la màxima prioritat;  

• Triï un coordinador especial per als Assumptes Tibetans a la UE amb l'objectiu principal de fomentar i facilitar el 

diàleg entre els enviats de Sa Santedat el Dalai Lama i el Govern xinès, amb el propòsit de trobar una resolució pacífica 

i acceptable per ambdues parts per al conflicte del Tibet; 

El Comitè Organitzador de la Mobilització Europea en Solidaritat amb el Tibet del 10 de Març.  
 

Contactes:  

- Vincent Metten, International Campaign for Tibet, EU Policy Director (media coordinator), Contact Cell Phone  +32 

(0) 473990440, Office  +32 26094412  

- Mr. Tashi , Media contact ( Tibetan), Contact No. +31 684 933832  

- Mr. LobsangGangshontsang, Media contact ( English), Contact No. +41794423405  

- Mr. ThuptenGyatso, Media Contact (French), Contact No. + 33680729054  

 


