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Tibet
ICT zet zich in voor mensenrechten en democratische vrijheden in Tibet door middel van
politieke lobby en publieke campagnes.

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

De systematische onderdrukking en schending van mensenrechten
van het Tibetaanse volk in Tibet door de Chinese bezetters.

Minister Blok formuleerde een Tibet-beleid en loopt in EU voorop;
Hoofd EU buitenlands beleid verklaarde verzet EU tegen Chinese
inmenging in opvolging Dalai Lama; 57 EU parlementsleden riepen
regeringen wereldwijd op eigen versie Reciprocal Access to Tibet
Act aan te nemen.

Erkenningspaspoort van het jaar

2019

Dit gaven we uit in 2019

Dit willen we bereiken
Het Tibetaanse volk moet in vrijheid
haar eigen toekomst kunnen bepalen.
ICT wil het onrecht en de
wreedheden die het Tibetaanse volk
door China worden aangedaan een
halt toeroepen.

€ 1.451.675

Maatschappelijk doel

75%

Werving

15%

Beheer en
administratie

10%

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Lobbyen bij de VN, de EU en de
nationale overheden, waaronder
de Nederlandse.
2. Mobiliseren van het
maatschappelijk middenveld, de
media en het publiek door middel
van publiekscampagnes.
3. Samenwerken met Tibetaanse
organisaties en voormalige
Tibetaanse politieke gevangenen.
4. Versterken en uitbreiden van de
strategische samenwerking met
mensenrechtenorganisaties om
de impact van ICT’s werk te
optimaliseren.

€ 1.082.212

Voorlichting en
bewustwording

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2019

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2019

Particuliere donaties.

€ 1.185.992

€ 1.334.564

Particulieren

100%

Continuïteitsreserve
86%

Verkopen en
overig

0%

Bestemmingsreserves
14%
Bestemmingsfondsen
1%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019

Medewerkers

6 fte

Vrijwilligers

37

Sector

Internationale hulp en mensenrechten

Doelgroepen

Analfabeten, Dak- en thuislozen,
Gemeenschappen, Kinderen, Natuurgebieden,
Ouderen, Jongeren, Slachtoffers van geweld,
Slachtoffers van natuurrampen, Vluchtelingen,
Milieu, Algemeen publiek, Gelovigen, Studenten,
Minderheden, Wildlife en Gedetineerden

Actief in

42 landen

Ga naar de website van het goede doel

