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50-års-dagen for opstanden i Tibet og dialogen mellem Hans Hellighed Dalai 
Lama og den kinesiske regering  
Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2009 om 50-års-dagen for opstanden i Tibet 
og dialogen mellem Hans Hellighed Dalai Lama og den kinesiske regering  

Europa-Parlamentet,

- der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina og Tibet, navnlig sin beslutning af 10. 
april om Tibet1 og af 10. juli 2008 om situationen i Kina efter jordskælvet og før De 
Olympiske Lege2,

- der henviser til den erklæring, som Hans Hellighed Dalai Lama afgav til Europa-
Parlamentet den 4. december 2008,

- der henviser til erklæringerne om Tibet fra USA's regering og Den Europæiske Union fra 
topmødet mellem USA og EU den 10. juni 2008,

- der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A. der henviser til, at marts 2009 markerer 50-års-dagen for Hans Hellighed Dalai Lamas 
flugt fra Tibet og begyndelsen af hans eksil i Indien,

B. der henviser til, at otte runder af drøftelser mellem Hans Hellighed Dalai Lamas 
udsendinge og repræsentanter for de kinesiske myndigheder ikke har resulteret i et 
gennembrud, og at der ikke er planer om yderligere drøftelser,

C. der henviser til, at det tibetanske memorandum om reel selvstændighed for det tibetanske 
folk (Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People), der er blevet 
udarbejdet efter anmodning fra den kinesiske regering og fremlagt af Hans Hellighed 
Dalai Lamas udsendinge under den 8. runde af drøftelser i november 2008 i Beijing, 
respekterer principperne i den kinesiske forfatning og Folkerepublikken Kinas territoriale 
integritet, men blev afvist af den kinesiske regering som et forsøg på "delvis 
uafhængighed" og "skjult uafhængighed",

D. der henviser til, at Hans Hellighed Dalai Lama appellerer om ikke-vold, blev tildelt 
Nobels fredspris i 1989 for sin indsats og ikke kræver et uafhængigt Tibet, men 
genoptagelse af forhandlingerne med de kinesiske myndigheder med henblik på at nå 
frem til en samlet politisk aftale om reel selvstændighed inden for rammerne af 
Folkerepublikken Kina,

E. der henviser til, at de kinesiske myndigheder i løbet af de seneste dage har strammet 
sikkerheden i Tibet, og journalister og udlændinge har fået forbud mod at besøge 
regionen, og tilladelser, der allerede er udstedt til udlændinge, er blevet inddraget, og 
således gennemføre en kampagne, hvor der bliver slået hårdt ned på det tibetanske folk,

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0119.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0362.



F. der henviser til, at et stort antal munke fra An Tuo-klosteret i den kinesiske provins 
Qinghai blev anholdt den 25. februar 2009 under en fredelig march i anledning af det 
tibetanske nytår,

1. opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at behandle Memorandum for 
Genuine Autonomy for the Tibetan People af november 2008 som et grundlag for 
substansdrøftelser hen imod positive og reelle ændringer i Tibet i overensstemmelse med 
principperne i Folkerepublikken Kinas forfatning og lovgivning;

2. opfordrer Rådet til at fastslå, hvad der nøjagtigt skete under drøftelserne mellem 
Folkerepublikken Kina og Hans Hellighed Dalai Lamas udsendinge;

3. opfordrer Rådets formandskab til at vedtage en erklæring i anledning af 50-årsdagen for 
Hans Hellighed Dalai Lamas eksil i Indien med en opfordring til den kinesiske regering 
til at indlede en konstruktiv dialog med henblik på at nå frem til en samlet politisk aftale 
og inkludere en henvisning til Memorandum for Genuine Autonomy for the Tibetan 
People;

4. fordømmer alle voldelige handlinger, uanset om de udføres af demonstranter eller er et 
led i en overdreven undertrykkelse fra ordensmagtens side;

5. opfordrer den kinesiske regering til straks og betingelsesløst at løslade dem, der 
udelukkende er fængslet for at have deltaget i fredelige protester, og aflægge beretning 
om alle dem, der er blevet dræbt eller er forsvundet, samt alle de fængslede og sigtelserne 
mod dem;

6. anmoder de kinesiske myndigheder om at give udenlandske medier adgang til Tibet, 
herunder til de tibetanske områder uden for den autonome region Tibet, og afskaffe de 
særlige tilladelser for adgang til den autonome region Tibet;

7. opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at give FN's 
menneskerettighedseksperter og anerkendte internationale ikke-statslige organisationer
uhindret adgang til Tibet med henblik på at undersøge situationen i Tibet;

8. henstiller til Rådets formandskab at tage initiativ til at sætte spørgsmålet om Tibet på 
dagsordenen for et møde med Rådet (almindelige anliggender) for at drøfte, hvordan EU 
kunne fremme en løsning for Tibet;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Folkerepublikken Kinas præsident, regering 
og parlament og Hans Hellighed Dalai Lama.


