Solidair met het Tibetaanse volk:
Op 10 maart 2007 wappert de vlag van Tibet op gemeentehuizen en stadskantoren.
18 januari 2007, Amsterdam
Geachte leden van de gemeenteraad,
Elk jaar is er op 10 maart, als herinnering aan de Tibetaanse volksopstand in 1959, een internationale Tibet vlaggenactie. Wij
zouden graag zien dat ook uw gemeente aan deze solidariteitsactie voor het Tibetaanse volk deelneemt en verzoeken u
vanuit de gemeenteraad deze actie te ondersteunen en op 10 maart de Tibetaanse vlag te laten wapperen.
Meer dan 1800 Europese steden en gemeenten in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, ItaliÛ, Spanje, BelgiÛ, KroatiÛ en
andere landen, hebben de voorgaande jaren op 10 maart de Tibetaanse vlag uitgestoken op de gemeentehuizen als
herinnering en herdenking van het bloedig neerslaan van de Tibetaanse volksopstand. De actie is gelijktijdig een
solidariteitsbetuiging met de geweldloze strijd van het Tibetaanse volk voor zelfstandigheid.
Deze vlaggenactie is begonnen in Duitsland in 1996 en heeft zich in de loop der jaren steeds verder uitgebreid over Europa.
Voor deze solidariteitsdag voor het door China bezette en onderdrukte Tibet willen we ook de Nederlandse gemeenten
oproepen mee te doen.
In de bijlage kunt u in het kort de geschiedenis van Tibet terugvinden en krijgt u informatie over de huidige situatie.
Als Tibet Support Groep Nederland willen wij deze actie onder uw aandacht brengen en u verzoeken, als gebaar van
solidariteit met het Tibetaanse volk, deze actie te ondersteunen en ook op 10 maart de Tibetaanse vlag vanaf uw
gemeentehuis te laten wapperen. Wij stellen daarvoor de Nationale vlag van Tibet graag ter beschikking.
Graag vernemen wij vÛÛr 3 maart of uw gemeente zal deelnemen aan deze solidariteitsactie voor Tibet zodat wij tijdig de
vlag naar u kunnen opsturen.
Voor meer informatie kunt u ons dagelijks bereiken op telefoonnummer 020-6237699 of mailen naar info@tibet.nu.
Met vriendelijke groet,
Lydia Stilma
Algemeen CoÛrdinator Tibet Support Groep
TSG-NL
Postbus 3673
1001 AL Amsterdam
Tel: 020-6237699
Fax: 020-4202208
website: www.tibet.nu
webwinkel: www.tibetwinkel.nl

De Tibet Support Groep Nederland is een onafhankelijke stichting die het Tibetaanse volk steunt in zijn geweldloze streven
naar zelfbeschikking. De TSG zet zich in voor internationaal erkende mensenrechten en democratische vrijheden voor het
Tibetaanse volk.
Uw steun is van harte welkom! Giro: 341919

