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Paragraaf 1
Tibet geografie
Wat is kenmerkend aan de natuur en wat voor invloed heeft China hier op gehad?
Tibet ligt enorm hoog en heeft overwegend een koud klimaat, met in de zomer een
tempratuur rond de 10 graden Celsius.
De Chinezen hebben verschillende eisen aan de Tibetanen gesteld, ook op het gebied van de
landbouw. Dit beleid is ook terug te zien in de natuur, want de grond kon zich niet
aanpassen aan de kunstmest en de nieuwe planten, met als gevolg dat er veel bodemerosie is
en op sommige plaatsen al verwoestijning plaatsvindt.

Paragraaf 1.1enkele feiten over Tibet
Oppervlakte:

1.246.000 km2

Hoofdstad:

Lhasa

Bevolking:

2,6 miljoen

Taal:

Chinees (officiële taal) de meeste Tibetanen spreken echter
Tibetaans

Gemiddelde Hoogte:

4.000 meter

Hoogste berg:

Mount Everest (8.848 meter)

Gemiddelde tempratuur:

-4 in januari en +12 in juli

Grondstoffen:

o.a. steenkool, koper, ijzer en goud

Grote rivieren:

Mekong, Yangtze (Blauwe rivier) Salween, Tsangpo en Huang
He (Gele rivier)

Economie:

Tibetanen zijn vooral in de landbouw en veehouderij werkzaam.
De Chinezen die naar deze ‘provincie’ zijn geëmigreerd zijn
voornamelijk werkzaam voor de overheid of werken in de
dienstverlening of handel.

Munteenheid:

Yuan

Politiek leider:

Officieel de Chinese president. Het Tibetaanse volk ziet echter
de veertiende Dalai Lama als haar leider.

Godsdienst:

(Tibetaans) boeddhisme
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Paragraaf 2
Tibet en China
Tibet is een overwegend boeddhistisch land. In de zevende eeuw na Chr. kreeg het
boeddhisme vaste grond onder de voeten. Tibetanen voelden zich tot de boeddhistische
levensvisie aangetrokken. De boeddhistische beschaving van Tibet berust op de ‘Vier Edele
Waarheden’: alle wezens lijden, de oorzaak van lijden is begeerte, de oorzaak van begeerte
kan ingeperkt worden en om de oorzaak van begeerte te beheersen moet men het pad van
de Boeddha volgen. Het boeddhisme streeft ernaar om het leven van de mens radicaal te
veranderen door zoekers het pad naar verlichting te wijzen. Het bereiken van de verlichting
vergt immense toewijding. Dit leidde tot de instelling van het kloosterwezen.
Omdat het boeddhisme de belangrijkste godsdienst in Tibet is, is het nauw verweven met
het dagelijks leven en de cultuur. Wanneer je in Tibet komt, zal je overal in het landschap en
in de dorpen gedenktekens zien zoals: gebedsvlaggen, manistenen en chortens. Voor de
bevolking zijn het heilige voorwerpen en zo moet je in tempels en langs heilige gedenktekens
uit respect altijd links om, dus met het heiligdom aan je rechterhand lopen.

Paragraaf 2.1 Inname Tibet door China
In 1950 werd Tibet aangevallen door het Chinese leger. Tibet protesteerde bij de Verenigde
Naties, echter zonder succes. Omdat het boeddhisme het doden van een leven verbiedt,
konden de Tibetanen die geen geweld wilden gebruiken dan ook geen weerstand bieden. Een
groot gedeelte sloeg op de vlucht. Na 1950 volgde een periode van gewapend verzet. Grote
delen van het gebied wisten de Tibetaanse vrijheidsstrijders terug te krijgen.
In 1959 kreeg het Chinese leger door middel van terreuracties weer de controle over Tibet.
De veertiende Dalai Lama vluchtte met zijn volgelingen weer naar India. Daar richtte hij en
zijn regering een Tibetaanse regering in ballingschap op. De Dalai Lama deed een beroep op
de Verenigde Naties, maar China verdedigt zijn inval door te zeggen dat Tibet toch al van
hen was. De Verenigde Naties vond het niet belangrijk genoeg om in te grijpen, maar vonden
wel dat de Chinese regering de mensenrechten en de Tibetaanse cultuur moesten
eerbiedigen.
Tibetanen die zich verzetten tegen de Chinese overheersing werden gevangen genomen,
mishandeld of vermoord. Veel Tibetanen wilden vluchten via de bergen, maar daar waren
Chinese wachters geplaatst om dat te verhinderen.
Grote delen van het historische Tibet werden ingelijfd als provincie van China. In 1965 werd
het kerngebied van Tibet benoemd tot een autonomie regio van China.
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