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Voor onmiddellijke vrijgave: 30 december 2021

BOYCOTT BEIJING 2022’ [1]: SUPPORT MOBILIZATION
3 & 4 JANUARI 2022
Activisten sluiten zich aan om regeringen, nationale olympische comités,
olympische atleten en olympische sponsors op te roepen hun steun aan de
"Genocide Games" te beëindigen

Protesten zijn al gepland in meer dan 50 steden wereldwijd

Hiking 4 Children (activist voor 'Free Tibet'), de Tibetan community of Belgium, Belgian Uyghurs
Association, de Mongolian community of Belgium, International Alliance for the Defense of Rights
and Freedoms en European Association for The Defense of Minorities bundelen hun krachten om
de volgende International Tibet Network’s Global Day Action te ondersteunen.
Voor de komende Olympische Winterspelen in China, februari '22, roepen rechtengroepen en hun
aanhangers in meer dan 50 steden in 25 landen regeringen, Olympische comités, Olympische
sponsors en alle gewetensvolle mensen op om stelling te nemen tegen een van de ergste
mensenrechtencrises van onze tijd door de Winterspelen van 2022 in Beijing te boycotten.
Met deze actie hopen we ook eindelijk gehoord te worden door het Belgisch Olympisch Comité en
hun Atleten. Om dit te laten gebeuren zal een "open brief"[2] aan hen worden voorgelezen voor de
pers.

De situatie in Tibet is dramatisch verslechterd en wordt door Freedom House geclassificeerd als het
minst vrije land ter wereld, verbonden met Syrië; [3] in Oost-Turkistan (Ch: Xinjiang) worden tussen
de 1,8 en drie miljoen Uyghur en andere Turkse volkeren willekeurig vastgehouden in
"heropvoedingskampen", die onmenselijke behandeling en politieke indoctrinatie ondergaan; [4] in
Hongkong is de levendige gemeenschap van mensenrechtenactivisten en uitgesproken jongeren in
de stad per duizenden opgepakt omdat ze simpelweg pleiten voor democratie; [5] In Zuid-Mongolië
worden kinderen het recht ontnomen om hun moedertaal te spreken, omdat de Chinese regering
haar optreden tegen culturele verschillen heeft geïntensiveerd. Het bereik van China strekt zich uit
tot extreme intimidatie en geopolitieke pesterijen van Taiwan en agressie en uitbreiding over de
grenzen heen in de Zuid-Chinese Zee en de grens tussen India en Tibet, die een duidelijke bedreiging
vormen voor de regionale en mondiale veiligheid.
Twee decennia lang hebben vertegenwoordigers van de coalitie herhaaldelijk geprobeerd het IOC te
informeren over deze omstandigheden, de gevaren van het toekennen van de Olympische Spelen
aan China uit te leggen en te waarschuwen tegen het accepteren van mensenrechtengaranties van
een van 's werelds ergste mensenrechtenschenders. [6]
Nu het Internationaal Olympisch Comité volledig faalt om op te treden ondanks duidelijk bewijs van
genocide en wijdverspreide en verergerende mensenrechtenschendingen, stelt de coalitie dat het nu
aan regeringen, sponsors, nationale Olympische comités en atleten is om een standpunt in te nemen
en te laten zien dat ze de politieke wil hebben om terug te dringen tegen de verwerpelijke
mensenrechtenschendingen van China.
Een groeiend koor van stemmen is al begonnen zich tegen veel van deze misstanden te verzetten.

WAAR / WANNEER:
Betoging 1 : Maandag 3 Januari 2022 van 10u30 tot 12u30 / Hopland 2, 2000 Antwerpen
Betoging 2: Dinsdag 4 Januari 2022 van 10h tot 12h / Schumanplein, Brussel
-

vanaf 10u is er een 'livestreaming' van de mobilisatie op Belgium Tibet Melong

-

vanaf 11u is er een PERSCONFERENTIE in PRESS CLUB BRUSSELS, Froissartstraat 95, 1040
Brussel. Van daaruit gaan we 'live' met Ben Rogers in Hong Kong alsook met Lobsong
Gesendet en Yonga Tsesutsang in Genève [7]

-

om 11u zullen enkele activisten plaatsnemen bij de Industrial and Commercial Bank of China
in Brussel, Louisalaan 81

-

om 12 uur start een groep van 15 vertegenwoordigers voor Tibet, Ugurs en Mongoolse
gemeenschap een 'symbolische wandeling' naar de Chinese ambassade, Tervurenlaan 439,
1150 Brussel

BACKGROUND:
NoBeijing2022.org is een wereldwijd initiatief dat is ontwikkeld in samenwerking met
vertegenwoordigde gemeenschappen en supporters op zes continenten.
Een non-profit organisatie, een pijler als steun voor kansarme kinderen, een State of Mind: Hiking 4
Children is een trektocht ten voordele van kansarme kinderen. Deze non-profit actie, een organisatie
van Transmission Entertainment & Events, heeft als doel financiële middelen in te zamelen door
wandeltochten te organiseren en zo ondersteuning te bieden aan erkende organisaties die zich
inzetten voor het welzijn van kinderen.
Tibetan Community Belgium Een samenkomst van Tibetanen, Tibetaanse Ngo’s, groepen en
supporters in België ten voordele van Tibetanen in Ballingschap en de Tibetaanse strijd voor politieke
en religieuze vrijheden binnen Tibet.
De Belgium Uyghur Association is de aangesloten organisatie van het World Uyghur Congress in
België. Het vertegenwoordigt de Uyghur gemeenschap in België en streeft er door middel van haar
campagne- en belangenbehartigingsactiviteiten naar om mensenrechten, vrijheid en democratie
voor het Uyghur volk te bevorderen.
International Tibet Network Het International Tibet Network is een wereldwijde coalitie van Tibetgerelateerde niet-gouvernementele organisaties. Het doel is om de effectiviteit van de wereldwijde
Tibet-beweging te maximaliseren. Het netwerk werkt aan het vergroten van de capaciteit van
individuele lid-organisaties, ontwikkelt gecoördineerde strategische campagnes en moedigt meer
samenwerking tussen organisaties aan, waardoor de Tibet-beweging als geheel wordt versterkt.
eadm (European Association for The Defense of Minorities) Een non-profitorganisatie die opkomt
voor de mensenrechten van minderheden in het Midden-Oosten.
International Alliance for the Defense of Rights and Freedoms Aidl wordt geraadpleegd door de VN,
en Postversa is een organisatie die de grondrechten bevordert door middel van een
staatshervorming die mede wordt georganiseerd door burgers, die de motor is van een
overkoepelende organisatie van meer dan 150 maatschappelijke organisaties.

Contacten:
-

David Vander Maelen, Hiking 4 Children, david.vandermaelen@hotmail.com ,
+32 477 547 347

-

Tsering Palden, Tibetan Community in Belgium, paltseringtibet@gmail.com , +32 485 848 735

-

Ekber Tursun, Belgium Uyghur Association, ekber.t@protonmail.com, +32 487 198 492

-

Andy Vermaut, International Alliance for the Defense of Rights and Freedom,
denktankcarmenta@gmail.com + 32 499 357 495

-

Gary Cartwright, Autor Journalist, consulting@oveos.net, +32 487 368 244

-

Manel Msalmi, President of the European Association for The Defense of Minorities,
eadmassociation@gmail.com + 32 496 607 066

NOTAS:
1. https://nobeijing2022.org/
2. Open brief aan de Belgisch Atleten – Bijlage 1.
3. https://freedomhouse.org/countries/freedomworld/scores?sort=asc&order=Total%20Score%20and%20Status
4. https://xjdp.aspi.org.au/explainers/uyghurs-for-sale/
5. Committee to Protect Journalists:
https://cpj.org/data/imprisoned/2019/?status=Imprisoned&start_year=2019&end_year=201
9&group_by=location
6. https://www.hrw.org/news/2020/12/22/china-repression-threatens-winter-olympics
7. Live uit Geneva - Bijlage 2.
8. Andy Vermaut, Nota – Bijlage 3.
9. Speech van EKBER TURSUN, Belgian Uyghurs Association – Bijlage 4.
10. Link en Foto’s van onze “Flash Mob’ 04/12/21 Olympisch Comité Brussel – Bijlage 5

Bijlage 1.
Open brief aan alle Belgische Olympische spelers,

Het is als Tibet activist en naar aanleiding van de komende Olympische Winterspelen dat ik me naar u
richt.
Binnenkort zal gast land China jullie met open armen ontvangen om deel te nemen aan de Spelen.
Zoals altijd zal dit door de hele wereld bekeken en gevolgd worden. Als professioneel en
geselecteerde atleten hebben jullie ongetwijfeld kennis van de Olympische Charter genomen. Los
daarvan, als mens, hebben jullie een levens ideaal, en deze zouden jullie waarschijnlijk ook willen
wensen voor alle mensen op aarde.
Ik heb hier een kopie van de Olympische Charter waar ik een paar artikels uit ga lezen.
ART.1 Olympisme is een levensfilosofie, die de kwaliteiten van lichaam, wil en geest verheerlijkt en
combineert in een evenwichtig geheel. Door sport te combineren met cultuur en onderwijs, streeft
Olympisme naar het creëren van een manier van leven gebaseerd op de vreugde van inspanning, de
educatieve waarde van een goed voorbeeld en respect voor universele fundamentele ethische
principes

ART.2 Het doel van het Olympisme is om sport in dienst te stellen van de harmonieuze ontwikkeling
van de mens, met het oog op het bevorderen van een vreedzame samenleving die gericht is op het
behoud van de menselijke waardigheid

ART.5 Elke vorm van discriminatie met betrekking tot een land of een persoon op grond van ras,
religie, politiek, geslacht of anderszins is onverenigbaar met het behoren tot de Olympische
Beweging

En daar zit juist het probleem. Jullie hebben kennis van de nu al 70 jaren durende repressie dat het
Tibetaanse volk te verduren heeft. 70 jaren komt overeen met 3 generaties. Van jullie ouders naar
jullie kinderen dus.

Hierbij een korte samenvatting van de situatie in Tibet sinds de Chinese invasie van 1950:

Meer dan 1.500.000 Tibetanen werden vermoord. Meer dan 6000 kloosters vernield. Sommigen
omgebouwd in kazernes, erger nog, sommigen daarvan werden echte kerkhoven. Jonge monniken
werden van een vuurpeloton gered door onder dwang hun Lama dood te schieten. Monniken en
nonnen moesten hun wens van celibaat verbreken door verplichte seksuele relaties met elkaar. Ook
verplichte sterilisaties en verplichte abortus waren dagelijkse kosten voor jonge Tibetaanse vrouwen.

Heden is de situatie nog altijd niet véél beter:
We komen aan het trieste getal van 150 self immolations in de laatste jaren. Nog altijd geen enkele
vrijheid van godsdienst, zelf het houden van hun nationale vlag of een foto van Zijn Heiligheid de
Dalaï Lama wordt beschouwd als misdaad en is genoeg om in de gevangenis te belanden. De volledig
Tibetaans cultuur verdwijnt zo, langzaam maar zeker, van het dak van de wereld. In Tibet worden de
Tibetaanse scholen systematisch vernield, kloosters worden gesloten en jongen monniken worden
verboden om nog hun studies van het Tibetaans Boeddhisme verder te zetten. Kinderen worden
verplicht van militaire kampen, ouderen van werkkampen. Arbitraire opsluitingen en verdwijningen
zijn nog altijd dagelijkse kost. Voor vele Tibetanen is er een precaire situaties van hongersnood. Je
plooit voor het Chinese regime of je leeft in een constante angst van wat komen kan en dit moet
beschouwd worden als leven in mensonwaardig bestaan…. En dit alles is juist waar jullie atleten, met
de Olympische Charter te hebben aanvaard, juist zouden moeten voor opkomen. Gelijkheid voor
ieder, ongeacht de kleur, de taal, de religie of afkomst!!! Jullie hebben een voorbeeldfunctie en daar
moeten jullie gebruik van maken!!!
Zoals men allen weten heeft China ondertussen ongestoord haar waanzin veel verder kunnen
verspreid dan enkel in Tibet. Dit namelijk al tot Hong Kong, Taiwan, Zuid-Mongolië en de nu zo
besproken kwestie van de Ugurs…
Ik ben bewust van de jaren harde en intense trainingen om aan een topniveau te geraken. Dit heeft
uiteraard een betrekking tot de talloze sponsors op wie jullie kunnen rekenen. En zij op jullie. Het is
een win win situatie, hoe beter jullie presteren hoe meer geld in het laadje terecht komt. En
omgekeerd. Los daarvan hebben jullie eveneens een enorme aura rond jullie persoon kunnen
bouwen, het is dan ook vanzelfsprekend dat er grandioos supportersgroepen ontstaan zijn die achter
jullie staan, jullie steunen en naar jullie voorbeelden kijken. Zowel vanuit jullie prestaties maar
eveneens naar jullie levensweg en filosofie.
Een mooi voorbeeld dat hier zeker terecht alle eer neemt is echter Enes Kanter uit de NBA met zijn
video boodschap aan de Chinese regering!!! https://fb.watch/aatalWvcZZ/
Nu, mijn vraag naar jullie toe: welk mooier en nobelere teken zouden jullie van jullie zelf en aan de
supporters kunnen geven?
Durf op te komen tegen het schenden van zowel de mensen én kinderrechten!!!
Welke boodschap willen jullie nalaten aan de geschiedenis? Aan jullie supporters en familieleden,
misschien aan jullie kinderen? Stop nu even de tijd, neem wat afstand en stel jezelf eens de vraag
wat er nu belangrijker is, ROEM of EER. Doen alsof er niets gaande is kan tegenwoordig niet meer. De
feiten zijn er, zwart op wit en jammer genoeg getint met rood door al het bloedvergiet. Wat is er dus
belangrijker? Een Gouden Medaille, of een gouden hart?
En in deze tijden van Kerst, wat kunnen we beter geven als geschenk aan onze naasten dan de wens
van een betere wereld voor elk ieder op deze planeet? Dit kan onder ander met een steun en een

Boycott van de komende Spelen. Weigeren eraan deel te nemen is een héél groot beslissing die
moeilijk te nemen is. Jullie sociale mediaprofielen aanpassen en veranderen met Vlaggen van Tibet,
Taiwan, Mongolië of nog in de kleuren van de Ugurs is al een stap. De spelen vertegenwoordigen
door het dragen van nationale vlaggen van getroffen landen onder repressie van China is een nog
mooiere stap, dit kan én dit is géén misdaad!!!
Bij deze is de vraag gesteld, de bal ligt in jullie kamp. Doe wat moet als atleet, als mens en laat je hart
spreken. Draag hoog die Olympische Charter en toon het aan de hele wereld!!!

Bij deze leggen we nu samen een symbolische klacht neer tegen de Olympische Comité voor het niet
naleven van de boven vernoemde Artikels uit hun Olympische Charter.

HIKING 4 CHILDREN

Bijlage 2.

Bijlage 3.
"China's staat van dienst op het gebied van de mensenrechten is de afgelopen jaren ter discussie
komen te staan.
Vele regeringen, waaronder de Verenigde Staten, hebben China ervan beschuldigd een genocide
te hebben gepleegd op de Ughurs en andere moslimminderheden. China blijft de beweringen
betwisten en negeert de bewijzen. De Falung Gong wordt ook ingezet voor het gedwongen
oogsten van organen. Mensenverdediging- en mensenrechtengroeperingen hebben ook hun
bezorgdheid geuit over de vervolging van Tibetanen door Peking en de inperking van de
vrijheden van Hong Kong. De vreemde verdwijning van een aantal Falung Gongpraktijkbeoefenaars uit het openbare gezichtsveld voedt het wantrouwen nog verder.
Ik vertegenwoordig een coalitie van meer dan 150 maatschappelijke groeperingen, waaronder
D19-20, AIDL, PostVersa en de World Council for Public Diplomacy and Community Dialogue; wij
zijn allen van mening dat deelname aan de Olympische Spelen in Beijing een bekrachtiging is van
het autoritaire bewind van de Chinese Communistische Partij. Er zou ook een aanzienlijk debat
moeten worden gevoerd over de vraag of het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat de
spelen organiseert en er toezicht op houdt, wel een "politiek neutraal" orgaan is. We zouden
allemaal moeten helpen bij het organiseren van een volledige boycot; de regering van een land
zou zijn inwoners niet mogen toestaan naar het buitenland te reizen om deel te nemen aan grote
atletiekevenementen. We zouden de diplomatieke banden met China moeten verbreken. Alle
atleten die werkelijk sportief zijn en alle regeringsfunctionarissen zouden het goede voorbeeld
moeten geven door deelname te weigeren.
Als China niet stopt met het vervolgen van de Uyghur en de Falung Gong-practitioner, moeten
we de Olympische Spelen van 2022 boycotten. Alle atleten zouden ervoor moeten kiezen om de
spelen te boycotten of ze te gebruiken als een plaats voor politieke activiteiten. Ondanks de
sancties van het IOC hebben ambtenaren van het Olympisch en Paralympisch Comité van de
Verenigde Staten volgehouden dat atleten niet gestraft zullen worden voor hun protest. Alle
sponsors moeten hun steun onmiddellijk intrekken."
ANDY VERMAUT: D19-20, AIDL, PostVersa, World Council for Public Diplomacy and Community
Dialogue

Bijlage 4.

Beste vrienden,
Mijn naam is Ekber Tursun, van de Belgische Ugurs Vereniging.
Ik dank u allen om hier te komen en ons te steunen.
China zal volgende maand de Olympische Spelen in Peking organiseren. Ik heb de laatste
Olympische Spelen op TV gezien. Maar deze keer zal ik er niet naar kijken, omdat ze zullen
plaatsvinden in een land waar de mensenrechten worden geschonden tegen Ugurs, mensen in
Tibet en in Mongolië.
Sinds de vorige jaren heeft de Chinese regering vele concentratiekampen gebouwd en haar
zogenaamde heropvoedingsprogramma uitgevoerd. Vele Ugurs - minstens 3 miljoen Ugurs - zijn
gearresteerd en naar de kampen gestuurd. De Ugurs intellectuelen die een belangrijke rol
speelden in de Ugurs samenleving zijn naar het kamp gebracht. Veel jonge ouders lijden in het
kamp en hun kinderen werden achtergelaten zonder dat er iemand voor hen zorgde. Volgens de
media worden meer dan de helft van miljoenen Ugurs kinderen door de Chinese regering naar de
zogenaamde kinderkampen gestuurd.
De Chinese regering oefent de dwangarbeid van Ugurs uit die illegaal is over de hele wereld, de
kleren die u koopt in Zara winkels zijn gemaakt door Ugurs dwangarbeiders.
Volgens overlevenden van het kamp worden Ugurs vrouwen in het kamp verkracht, lijden zij
onder onmenselijke schendingen, worden zij gedwongen zich te laten steriliseren. Allen in de
kampen zouden met geweld hun Ugurs identiteit moeten opgeven. We hebben de wereld vaak
verteld dat China de Ugurs elimineert, we zien de stilte, we zullen de wereld opnieuw vertellen
dat China de Ugurs elimineert.
Olympische Spelen betekenen vrede voor de mensheid, maar de mensen in mijn land OostTurkistan leven niet in vrede, China is niet de juiste plaats om de Olympische Spelen te
organiseren. Er waren reeds vele protesten om het Internationaal Olympisch Comité te vragen de
Olympische Spelen van Beijing te annuleren en ze te verplaatsen naar een ander land waar de
mensen in vrede leven. Het IOC negeert echter de stem van de onderdrukte mensen. Het IOC
moet zich schamen dat het niet achter de democratie en de mensenrechten staat, maar achter
een regering van wreedheden.
Wat China doet in mijn land is een genocide tegen het Ugurs volk en 7 landen, waaronder België,
hebben het erkend als genocide. 6 landen hebben de Olympische Spelen in Beijing diplomatiek
geboycot. Maar dat is niet genoeg, de stem van Ugurs, Tibetanen en Mongolen moet worden
gehoord, hun rechten om als mens te leven moeten worden gerespecteerd.
China is niet alleen een bedreiging voor ons, maar ook voor de vrede in de wereld. De
wereldleiders moeten wakker worden en dit erkennen voordat het te laat is. Wij hopen dat de
internationale gemeenschap er niet op vertrouwt dat China de mensenrechten respecteert.
Want wij zijn hier nog steeds met ons protest. De vrede van ons is de vrede van de wereld. We
zullen onze strijd niet stoppen; we hebben uw steun nodig. Dank u.

Bijlage 5.
https://www.hiking4children.be/flash-mob-4-12-21-olympic-comittee-brussels

