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Geneva - Prof. Jacob 
Doek, voorzitter van 
het VN Comité voor de 
Rechten van het Kind 
(CRC) heeft 
vanochtend aan de 
Chinese autoriteiten 
gevraagd om een 
onafhankelijke 
waarnemer te 
ontvangen om de 
situatie van Gedhun 
Choekyi Nyima, de 
11e Panchen Lama 
van Tibet te verifiëren. 
Het hoofd van de 
Chinese delegatie 
antwoordde alleen dat 
hij het verzoek aan de 
hogere autoriteiten in 
Beijing zou 

overbrengen. 

De vraag van Prof. Doek kwam toen de Chinese delegatie antwoord gaf op een vraag die 
gisteren werd gesteld door mw. Lucy Smith (Noorwegen), de CRC's expert op het gebied 
van religieuze vrijheid in Tibet en religieuze opvoeding op scholen. Mw. Smith had "meer 
informatie" gevraagd over zijn huidige situatie en voegde er aan toe dat hij met zijn 16 jaar 
nog steeds een kind is. 

Als antwoord op deze vraag, herhaalde de Chinese afgevaardigde het standaard antwoord 
dat Gedhun Choekyi Nyima slechts een gewone jongen is die nu op de middelbare school zit 
en goede cijfers haalt. De Chinese afgevaardigde zei dat de Dalai Lama's keuze voor de 
jongen als de zogenaamde "Soul Boy" historische procedures overtrad en dat deze illegaal, 
niet-bindend en ongeldig is. Hij voegde er aan toe dat Gedhun Choekyi Nyima niet meer is 
dan een normaal kind die een goede opleiding krijgt. 

Op dat moment onderbrak Prof. Doek de Chinese afgevaardigde om meer informatie te 
verkrijgen over de status religieuze educatie op scholen. "Kunnen religieuze groepen hun 
eigen scholen opzetten", vroeg hij. 

Prof. Doek opende zijn vragenreeks over het lot van de Panchen Lama met het classificeren 
van Gedhun Choekyi Nyima als "Hij die over het algemeen bekend is als de Panchen Lama". 
Hij beschreef de zaak als een lastig onderwerp omdat de jongen en z'n ouders tegen hun wil 
zijn meegenomen uit Tibet naar China. 

Professor Doek bracht de traditionele weigering van verzoeken tot toegang tot de Panchen 
Lama aan de orde en zei daarover:"Advocaten gaan er van uit dat er iets mis is wanneer zij 
de feiten niet kunnen verifiëren." De voorzitter vroeg de Chinese delegatie om de ernst van 
het verzoek een onafhankelijke waarnemer toe te laten tot de Panchen Lama te overwegen 
en vroeg om een eerlijk en openhartig antwoord. "Ik begrijp nog altijd niet waarom het voor 
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China zo moeilijk is om een onafhankelijk persoon bij de jongen toe te laten", merkte prof. 
Doek op. 

Doek beschreef de zaak als een terugkomend onderwerp bij de CRC en stelde voor dat de 
Chinese autoriteiten het onafhankelijk orgaan konden uitzoeken en zei verder dat het 
toelaten van iemand bij de Panchen Lama de lucht zou kunnen doen opklaren in deze zaak. 

De Chinese delegatie antwoordde door te zeggen dat zij geen buitenlandse bezoekers 
hebben toegelaten tot de Panchen Lama omdat "te veel inmenging tot te veel problemen zou 
leiden" Hij herhaalde vervolgens het algemene standpunt van China dat de jongen en z'n 
ouders om veiligheidsredenen niet gestoord wilden worden. 
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