SCHRIJF EEN BRIEF,
VERANDER EEN LEVEN

China

WIE?

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

WAT?

Hij zat vijf jaar vast in de
gevangenis. Hij kwam zopas vrij.

WAAROM?

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

TASHI WANGCHUK

WAT KAN JE DOEN?
© Privé

GESTRAFT OMDAT HIJ ZIJN
TAAL EN CULTUUR BESCHERMT

Stuur een kaartje naar Wangchuk
om je solidariteit met hem te
tonen.

WAT IS ER AAN DE HAND?
Tibetanen zijn een inheemse bevolkingsgroep in China. Tashi

meer vloeiend. Daarom wil hij dat ze onderwijs kunnen volgen

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

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

culturele gewoontes. Die verschillen van de cultuur van de

der andere met de Amerikaanse krant The New York Times.

Han-Chinezen, de grootste bevolkingsgroep in China.
Kort na zijn video-interview met The New York Times in
Toen Wangchuk klein was, kon hij naar school gaan in het

2015 werd Wangchuk gevangengenomen door de Chinese

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

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

moeilijk geworden. Tibetaanse leerlingen kunnen bijna alleen

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

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

“het aanmoedigen van separatisme”. Wangchuk kwam zopas

overheid een eenvormig land wil zonder culturele verschillen.

vrij, maar het risico bestaat dat hij opnieuw wordt opgepakt.

Wangchuk is bezorgd over de langzame verdwijning van zijn
cultuur. Veel Tibetaanse kinderen spreken hun eigen taal niet
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*Ter info: Chinese namen vermelden eerst de familienaam,
daarna de voornaam.

STEUN WANGCHUK

F
SCHRIJ!
MEE

VOORBEELDKAARTJE
Stuur je kaartje
naar Wangchuk*:

Ha llo Wan gc hu k,

Amnesty International
Vlaanderen
Aan Tashi Wangchuk
Waversesteenweg 169
1050 Brussel

. Ik vin d he t
Ik be wo nd er je mo ed
mt vo or de
da pp er da t je op ko
en sc ha p en
re ch ten va n je ge me
cu ltu ur . Mi jn
vo or de Tib eta an se
ste un he b je!

* Wij zorgen ervoor dat jouw kaartje
goed terechtkomt.

(J ou w na am + lan d)
0,98 €/stuk

TIP

Maak een tekening voor Wangchuk
Heb je geen kaartje bij de hand? Maak dan een leuke tekening op een blad
papier of versier je boodschap. Je kan er ook enkele woorden in het Engels
bijschrijven (bv. 'I support you').
Stuur geen religieuze kaartjes. Om te voorkomen dat je kaartje wordt teruggestuurd, vermijd je best verwijzingen naar Amnesty International.
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