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WAT IS ER AAN DE HAND?

Tibetanen zijn een inheemse bevolkingsgroep in China. Tashi 

Wangchuk* is één van hen. Ze hebben hun eigen taal en 

culturele gewoontes. Die verschillen van de cultuur van de 

Han-Chinezen, de grootste bevolkingsgroep in China.

Toen Wangchuk klein was, kon hij naar school gaan in het 

Tibetaans, zijn moedertaal. Maar vandaag is dat in China erg 

moeilijk geworden. Tibetaanse leerlingen kunnen bijna alleen 

nog les krijgen in het Mandarijn. Dat komt omdat de Chinese 

overheid een eenvormig land wil zonder culturele verschillen. 

Wangchuk is bezorgd over de langzame verdwijning van zijn 

cultuur. Veel Tibetaanse kinderen spreken hun eigen taal niet 

meer vloeiend. Daarom wil hij dat ze onderwijs kunnen volgen 

in het Tibetaans. Wangchuk sprak hierover in de media, on-

der andere met de Amerikaanse krant The New York Times. 

Kort na zijn video-interview met The New York Times in 

2015 werd Wangchuk gevangengenomen door de Chinese 

autoriteiten. Ze vonden dat hij hen in een kwaad daglicht had 

gesteld. In 2018 werd hij tot vijf jaar cel veroordeeld wegens 

“het aanmoedigen van separatisme”. Hij heeft nog geen 

contact mogen hebben met zijn familie.

* Ter info: Chinese namen vermelden eerst de familienaam,  
daarna de voornaam. 

WIE?
Tashi Wangchuk, een Tibetaan 
afkomstig uit autonoom Tibetaans 
gebied in China.

WAT? 
Hij werd veroordeeld tot vijf  
jaar cel.   

WAAROM? 
De Chinese overheid straft 
Wangchuk omdat hij strijdt tegen 
de verdwijning van de Tibetaanse 
taal en cultuur.  

WAT KAN JE DOEN?  
Schrijf een brief naar de Chinese 
president en vraag om Wangchuk 
vrij te laten.
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SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN 

IN DE CEL OMDAT HIJ ZIJN 
TAAL EN CULTUUR BESCHERMT 

TASHI WANGCHUK 

China
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STEUN WANGCHUK

Stuur ook een kaartje naar Wangchuk 
Laat Wangchuk weten dat je aan hem denkt en stuur hem een kaartje. 
Stuur je boodschap in het Engels (bv. “Wangchuk, you are not alone. I stand with you.”) 
of kopieer het woord ‘moed’ in het Tibetaans: 

Stuur het kaartje op naar dit adres: 
Xining Dongchuan Prison
128 Nanshan Donglu
Chengdong Qu
Xining Shi
Qinghai Sheng 810007
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Stuur geen religieuze kaartjes. Om te voorkomen dat je kaartje wordt teruggestuurd, ver-
mijd je best verwijzingen naar Amnesty International. Het kan ook helpen om meerdere 
kaartjes in één enveloppe te verzamelen in plaats van ze apart te versturen.

                                                       
                                                       

      

(Datum, plaats)

Dear President,

I am wri t ing to call your at te
nt ion to the case of Tashi 

Wangchuk. Mr. Wangchuk is a human righ ts d
efender and 

a peaceful advocate for incre
ased Tibetan language educat

ion 

in schools in Tibetan-populate
d areas. 

Mr. Wangchuk was imprisoned mere
ly for peacefully 

exercising his righ t to freedo
m of expression. This is a 

righ t enshrined in the Univer
sal Declarat ion of Human Righ

ts, 

the Chinese Const i t u t ion and 
the Internat ional Covenant on 

Civil and Poli t ical Righ ts, which
 China signed in 1998 and ha

s 

repeatedly stated the intent ion
 to rat ify. 

I therefore urge you to immed
iately and uncondi t ionally 

release Mr. Wangchuk.

Yours sincerely,

(Jouw naam, schooladres, han
dtekening)

Stuur je brief naar de president  
van China:
  

President of the People’s  
Republic of China 
Xi Jinping 
Zhongnanhai
Xichang’anjie, Fuyou Street
Xichengqu, Beijing Shi 10017
PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA

  1,77 €/stuk

TIP

 VOORBEELDBRIEF

SCHRIJF  
MEE!


