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༈ ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚོགསཔ་། 
 ི་ལ་ོ ༢༠༡༣  ནས་ ི་ལ་ོ ༢༠༡༥  བར་ ི་ ད་སི་བདོ་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པའི་ ན་ལས་པ་ མས། 
ཚགས་གཙ།    རབ་གསལ་བདེ་ཆེན། 
ཚགས་གཞོན།    གང་གཞོན་ཚང་བ ་ཤིས། 
ིལ་ གས་དང་འ ེལ་མ ད།  ལམ་ ག་པ ། གནས་ཚང་ཚ་རིང  

ང་ཡིག    དཔལ་ ིང་ཚ་རིང  

ིས་པ།     ཝ་ལན་ཊིན་ན་ོཆསོ་ ིད། 
ད ལ་གཉེར།    བ ་ ེལ་ ལ་བཟང  

གཉེར་པ།    ་ ང་བདེ་ཆེན། ནི་དྷ་རར་ཆསོ་ ིད། 
 

ད་སི་བདོ་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པའི་ཚགས་ ང་ཁག་དང་འག་ོ ིད། 
ཚགས་ ང      འག་ོ ིད། 
དོན་ ན།   ཚ་འདས་ ་བ་ཚད་རིང  བསམ་ ིང་ངག་དབང  

གངས་ཅན་ ོ་མ ན།  ིང་ ་ཚང་བ ་ཤིས། སིཀ་རིཤིཊ་ ག་པ། 
ག་བསམ་ ོལ་མ།  ་ཅོག་ཚང་ད ངས་ཅན། ས་གཡར་བ ་ཤིས། 

པ །    འ ་ ད་ཚང་ཚ་བ ན། བ་ ང་ ིང་པ་རིག་འཛན། 
ག ་མཚ།   ཆོ་ ་ཚང་བ ན་ ོལ། མ་གནས་ཚ་རིང  མ་ ་ ལ་བཟང  

ོས་གར།   སིཀ་རིཤིཊི་ ག་པ།  

 

 



 ༈"ད་སི་བོད་)ི་*ད་མེད་ཚོགསཔ་། 

 

Vorstand 

Präsidentin   Rabsel Dechen 

Vize-Präsidentin  Gangshontsang Tashi 

Infodienst   Lamdark Pema und Netsang Tsering 

Administration   Pelling Tsering 

Finanzen/Buchhaltung  Valentino Choekyi 

Finanzen/Kassier  Dhakyel Kelsang 

Verwaltung   Tsalung Dechen und Niederer Choekyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto oben 

Hinten von links nach rechts: Kelsang Dhakyel, Tsering Pelling, 
Choekyi Valentino. Vorne von links nach rechts: Tsering Netsang, 
Pema Lamdark, Dechen Rabsel, Choekyi Niederer, Dechen Tsalung 
 
Foto rechts 

Tashi Gangshontsang 



 ༈"ད་སི་བོད་)ི་*ད་མེད་ཚོགསཔ་། 

 

Sektionsleiterinnen 

Sektion Dhonden  Tsawa Tsering (selig) / Samling Ngawang  

Sektion Gangchen Lothun Nyingthatshang Tashi / Stv. Sigrist Lhakpa 

Sektion Lhaksam Dolma Wujohktsang Yangchen / Stv. Lueyar Tashi 

Sektion Pema   Bhusetsang Tseten / Stv. Labrangnyingpa Rigzin 

Sektion Yumtso   Chothutshang Tendröl / Manee Tsering / Stv. Meier Kelsang 

Tanzgruppe   Sigrist Lhakpa 

 

 

Foto Grossrat (Vorstand und Sektionen) 
 
Hinten von links nach rechts:  
Tsering Pelling, Ngawang Samling, Kelsang Dhakyel, Tashi Nyingthatshang, Dhokey 
Nelung, Pema Lamdark, Tashi Lueyar, Tseirng Manee, Cjhoekyi Niederer, Tsering 
Netsang, Choekyi Valentino. 
 
Vorne von links nach rechts:  
Dechen Tsalung, Lhakpa Sigrist, Dechen Rabsel, Rigzin Labrangyningpa, Yangchen 
Wujohktsang 
 
Nicht auf Foto: Tashi Gangshontsang 



 
 ༈ ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚོགསཔ་། 
  

 བ ེ་བའི་ཚགས་མི་ མ་ ན་ ས་ལ།  
གོ་ བས་འདི་བ ད་ནས་ང་རང་ལ་ོགཉིས་རིང་ ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པའི་ཚགས་གཙའི་འགན་དབང་
ངས་ནས་ཉམས་ ང་ ང་བ་ཁག་ ེད་ མ་པར་བཤད་འདདོ་ ང  

ཐོག་མར་ལས་འགོ་བ གས་ བས་ཚར་བ་འ ་མིན་ ེས་ ང  གང་ཡིན་ཟེར་ན་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་དང་
འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་འ ེར་དགསོ་ ི་ཡོད། དེ་ཡང་ལ་ོ ༥༥ ོན་ལ་ ད་མེད་ ེར་ལངས་ ི་ ིང་ ོབས་དེ་མི་ཐོག་
ནས་མི་ཐོག་དང  ིང་ ན་ནས་ ིང་ ན་བ ད་དེ་དེ་ ར་གནས་ བ་པ་ ང་ཡོད། དེ་འ ་ཡིན་ ས་ ས་མསོ་
ལས་འག་ོབ གས་པའི་ བས་ནས་དམིགས་ ལ་དང་ལས་འ ལ་གསལ་པོ་ཞིག་དགསོ་པ་ངེས་ཤེས་བ ེས་ ང  

དེ་ལ་བ ེན་ནས་ང་ཚས་ཚགས་ ང་ཁག་གི་གོ་ ིད་མཉམ་ ་ཉིན་གཅིག་རིང་གཟབ་ ངོ་གོ་ ིག་ ས་ནས་
དམིགས་ ལ་ཇི་ཡིན་ ང་བཤད་ ས་པ་ཡིན་། དེའི་ བས་ང་ཚས་དམིགས་ ལ་གཙ་བོ་ག མ་བཞག་པ་ཡིན། 
༡༽ ཆབ་ ིད་ ི་ལས་འ ལ། ༢༽ ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པའི་མིང་དང་ལས་འ ལ་ བ་ གས་དང་ཆེ་
མཐོང་ཡོང་ཐབས།  ༣༽བོད་ནང་ ི་ ོབ་ ་ཁག་ལ་དཔལ་འ ོར་ ི་རོགས་རམ་ ེད་ འི་ལས་འཆར། 
ག ང་འ ེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་དཔེར་ན་ ད་བོད་མཛའ་འ ེལ་ཚགས་པ།  ་རོབ་བོད་རིགས་གཞོན་ འི་
མ ན་ཚགས། ག་པར་ ་ ད་སི་དང་ལིཀ་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ ིག་འ གས། རི་ཀོན་ཆསོ་
འཁོར་དགོན་བཅས་དང་ ན་ ་ལས་འ ལ་འ ་མིན་ ེལ་ ་ ང་བ་དེས་ ས་མོར་ཉམས་ ོང་གསར་པ་ཞིག་
ཐོབ་སོང  ཚགས་པ་ཁག་གི་ལངས་ ོགས་མི་འ ་བ་ཡོད་ ང་མཐའ་མ ག་ བ་དོན་གཅིག་ཡིན། དེར་བ ེན་
ངའི་མཐོང་ ལ་ལ་གཞིགས་ན་དེ་ མས་ནང་ ལ་འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་དེ་ལས་ གོ་ ེ་ ་བའམ་ལངས་ ོགས་
འ ་མིན་ཤེས་ བ་པའི་ ེང་ཆ་ཞིག་བ ན་ ི་འ ག ཡིན་ཡང་ང་ཚ་བོད་ ི་གཏམ་དཔེར་ཡོད་པ་བཞིན་མི་ མ་
ར་བསམ་ ོ་ མ་ ་དང་མཛ་ ག་ ར་ ་ཅོ་ ག་ ་ཞེས་མི་སོ་སོར་མཐོང་ ལ་འ ་མིན་ཡོད་རེད། གལ་ཆེ་ཤསོ་

དེ་ས་ོསའོ་ ་བ་གང་ཡིན་པ་དེར་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ ིས་ལས་འགན་ བ་ ་གལ་ཆེན་ཡིན། ངའི་ཉམས་ ོང་གི་
ཐོག་ནས་བཤད་ན་མི་ ེར་ས་ོསོའི་ ་བ་མི་འ ་ཡོད་པ་དེས་མཉམ་ བ་ ི་ལས་དོན་ ་ གོས་ལ་འགོག་ ེན་གང་
ཡང་བཟ་ོགི་མི་འ ག ་ཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན་༸གངོ་ས་མཆགོ་གི་བཀའ་ ོབ་དང་ཁོང་གིས་བོད་དོན་ཐོག་ ་
ངལ་འཛད་མེད་ ིས་མཛད་འ ིན་ བས་པོ་ཆེ་བ ངས་ ལ་དེར་གཞིགས་ན་ང་ཚའི་དབར་གི་ལངས་ ོགས་
འ ་མིན་ ི་དཀའ་ངལ་བ ི་བ་དེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་རེད་མི་འ ག དེ་བཞིན་ང་རང་ཚའི་དཔལ་ ན་ ིད་ ངོ་
ོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་གནང་ ོགས་དང་ གས་ ང་རིང་པའོ་ཡང་དག་པའི་ ིད་ ས་ ིས་ང་

ཚར་ག་ོ ོགས་ ེལ་བ་དང  དེ་ཙམ་མ་ཟད་ ི་ ིལ་བཀའ་ ོན་བདེ་ ིད་ཆོས་ད ངས་ལགས་དང་ ི་འ ས་ཤར་
ིང་ ་ ོན་ལགས་གཉིས་དང་བ ོ་ ེང་ ་ ་ ང་བ་དེས་ང་རང་ཚ་ལ་བོད་དོན་ཐོག་ ིང་ ོབས་དང་ ང་རིང་

གིས་མ ན་ལམ་ ེང་གོམས་ བས་མ ན་ སོ་དགོས་པའི་ ོ་ཁ་གསར་པ་ཞིག་ ིན་ ང  

དེ་མིན་ཉམས་ ངོ་གཞན་ཞིག་ནི་ ད་སི་ ལ་ཡོངས་ ད་མེད་ཚགས་པ་དང་ ག་པར་ ་འཛམ་ ིང་ ལ་ ིའི་
འ ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙའི་ ་ ོགས་ཚགས་པ་ནས་ལོ་ ར་ཇི་ནི་ཝར་ཚགས་བཞིན་པའི་ཚགས་ཆེན་
བས་གོང་གི་ཚགས་པ་གཉིས་ཀར་འ ེལ་བ་ ས་ནས་འཛམ་ ིང་ ེང་ཆ་དང་ ད་སི་ནང་ལ་བོད་དོན་ ི་གནས་



 

 

 ༈ ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚོགསཔ་། 
  ལ་གསལ་བཤད་ ་ བ་པ་ ང་སངོ་། མ་འངོས་པར་ཡང་འ ེལ་བ་དམ་གཟབ་དགསོ་ ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་
གི་འ ག དེ་ཙམ་མ་ཟད་རང་ ལ་གི་ཚགས་པ་དཔེར་ན། ་རོབ་བོད་དོན་བ བ་ ོར་ཚགས་པ་དང  གོང་ ་
བ ོད་པའི་ ད་སི་ནང་ཡོད་པའི་ག ང་འ ེལ་དང་ག ང་འ ེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ།  དེ་བཞིན་ ་གར་ནང་
ཡོད་པའི་ད ས་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པ་བཅས་དབར་ལ་འ ེལ་བ་ ར་ལས་ ག་པ་དགསོ་ ་གལ་ཆེར་མཐོང་
གི་འ ག ག་པར་ ་བོད་རིགས་གསར་ ་འ ོར་བ་ཁག་ལ་རོགས་ ོར་ཚགས་པ་འ གས་འཆར་ཡོད་པ་དེར་
མཉམ་ གས་དང་ ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པའི་དམིགས་ ལ་དང་མ ན་པའི་ལས་དནོ་བ བ་ ་གལ་
ཆེན་ཡིན། 
ལོ་གཉིས་ཚགས་གཙའི་ལས་འགན་ ར་བའི་རིང་ང་རང་ཚའི་འཐབ་ ོད་དེ་ ེར་དོན་ལས་ ག་པ་ཡིན་པ་ངེས་
ཤེས་ ང  ཧ་ བ་འབའ་ བ་ ས་ན། ག་པ་ལས་ ི་འཁལོ་ཡོང  ཞེས་པའི་དཔེ་ ར་ང་རང་ཚས་མཉམ་ བ་
ཐོག་ནས་ལས་དོན་ བ་དགོས་པ་ཡིན། དེར་བ ེན་ ད་སི་བདོ་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པའི་ནང་ ིང་ ོབས་ ན་པའི་
ཚགས་མི་དང  ག་བསམ་ ད་ ན་དང་ ིང་ ོབས་ག མ་པ་མེད་པའི་ ན་ལས་དང   ཚགས་མི་ཡང་ ན་
གཞོན་འ ེས་མ་ཡོང་བའི་ ོན་འ ན་ །  
བོད་ ལ་ལོ།  
རབ་གསལ་བདེ་ཆེན་ནས། 



 ༈"ད་སི་བོད་)ི་*ད་མེད་ཚོགསཔ་། 

 
Liebe Mitglieder 

Gerne möchte ich auf diesem Wege die letzten 2 Jahre als Präsidentin unserer Organisation 

die vielen interessanten Ereignisse und lehrreichen Erfahrungen mit Euch teilen. Die Gefühle, 

welche man zu Beginn der Amtszeit hat, waren sehr gemischt und schwierig einzuordnen. 

Denn schliesslich steht man vor einer wichtigen Aufgabe und trägt eine grosse Verantwortung: 

Nämlich die vor über 55 Jahren entstandene Frauenbewegung, geprägt durch immenser Stärke 

und Wille,  welches über Generationen und über Kontinente hinweg Stand hielt und bis heute 

noch zu spüren ist, weiter zu führen. 

Es war mir von daher von Anfang an bewusst, dass wir klare Ziele und Aufgaben brauchen, um 

unsere  Amtszeit so gut wie möglich zu nutzen. Deshalb haben wir einen  1-tägigen Workshop 

organisiert und zusammen mit den Sektionsleiterinnen diese Ziele definiert. Alle Teilnehmer 

waren sehr engagiert und motiviert, sodass wir uns für folgende Hauptaufgaben festgelegt 

haben: 1. Politische Aktionen (externe sowie interne Anlässe), 2. TFOS Brand (Erkennungswert 

steigern), 3. Projekte (finanzielle Unterstützung von Schulen in Tibet). Im ersten Jahr haben wir 

uns vor allem mit Ideen zu internen Anlässen wie der eines Weiterbildungstages für die 

Mitglieder oder Gedanken zur Steigerung des Erkennungswerts der TFOS beschäftigt. Parallel 

aber auch unsere Aktionen für das zweite Jahr geplant und Projekte geprüft, welche wir 

finanziell unterstützen wollten. Es waren ambitiöse Ziele und ich bin stolz, dass wir zusammen 

– nebst den jährlich wiederkehrenden Anlässen und Aufgaben – doch einiges davon umsetzen 

konnten. 

Eine gänzlich neue Erfahrung war die Zusammenarbeit als NGO mit den 

Partnerorganisationen: Der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft (GSTF), dem 

Verein Tibeter Jugend in Europa (VTJE), aber auch mit der Tibeter-Gemeinschaft Schweiz und 

Liechtenstein (TGSL) und dem Tibet-Institut Rikon. Wir alle haben grundsätzlich dasselbe Ziel, 

schlagen aber verschiedene Wege ein. Dies ist aus meiner Sicht kein Hindernis, sondern eine 

Chance Einblicke auf verschiedene Ansichten zu bekommen. Wichtig dabei ist jedoch, dass 

man den Weg geht und vertritt, hinter welchen man selbst und die TFOS Mitglieder stehen. Ich 

habe zudem die Erfahrung gemacht, dass verschiedene Ansichten einer guten 

Zusammenarbeit nicht im Wege stehen. Um dabei das richtige Mass zu finden, haben mich 

spezielle Begegnungen grundlegend geprägt: Die Worte und der unermüdliche Einsatz S.H. 

dem 14. Dalai Lama, bei welchen uns bewusst wird, wie klein und problemlos doch unsere 

sogenannten grossen Hürden sind. Die weitsichtigen Überlegungen und lehrreichen Einblicke 

von Sikyong Lobsang Sangye la in die Tibetische Politik und nicht zuletzt die interessanten 

Gespräche mit Kalon Dickyi Chhoyang la und Chitue Sharling Dhardon la. 

 



 ༈"ད་སི་བོད་)ི་*ད་མེད་ཚོགསཔ་། 

Als eine weitere wichtige Erfahrung und Aufgabe sehe ich die Zusammenarbeit mit dem 

Schweizerischem Frauenverbund AllianceF sowie dem UN Watch, letztere organisiert das 

alljährliche Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Beide Kontakte ermöglichen 

uns auf nationaler sowie internationaler Bühne politisch einzusetzen und unser Anliegen 

einzubringen. Von daher ist eine aktive Kontaktpflege sehr zu empfehlen. Aber auch die 

Zusammenarbeit innerhalb der Tibet-Organisationen, sei es mit Tibet Support Groups in 

Europa, den obenerwähnten Partnerorganisationen in der Schweiz oder auch dem 

Dachverband ‚Tibetan Women’s Association (TWA)’ in Indien ist zu pflegen. Insbesondere aber 

ist die Mitarbeit in der neuen Arbeitsgemeinschaft, welches „Kerngruppe Flüchtlinge“ genannt 

wird und aus Entscheidungsträgern der einzelnen Organisationen besteht, unbedingt sicher zu 

stellen. Denn dies sind Aufgaben, welche auch den Zielen unserer Organisation gerecht 

werden.   

Abschliessend haben mich die 2 Jahre als Präsidentin einmal mehr gelehrt, wie wichtig es ist 

unser Anliegen - unsere Heimat und unsere Landsleute - über die persönlichen Bedürfnisse zu 

stellen. Entscheide für die Sache Tibets zu tätigen und nicht zu vergessen, dass man 

gemeinsam sehr vieles erreichen kann. In diesem Sinne wünsche ich mir für die TFOS weitere 

zahlreiche motivierte Mitglieder, ein engagierter Vorstand und eine gute Mischung zwischen Alt 

und Jung.  

Bhöd Gyalo ! 

Dechen Rabsel 

 

 

 

 



 

 

 ༈ ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚོགསཔ་། 
 ༄༅། ། ི་ལོ་ ༢༠༡༣ ་ ༢ ནས་ ི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ་ ༢ བར་ ི་ ད་སི་བདོ་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པའི་

ལས་བ མོས་མདོར་བ ས། 
ཇི་ནི་ཝཚགས་ཆེན། 

ི་ ིལ་བཀའ་ ོན་བདེ་ ིད་ཆོས་ད ངས་ལགས་ཇི་ནི་ཝ་ལ་འ ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མ་ཚགས་གོང་ལ་
ལ་ཁབ་མང་པོ་ནས་ག ང་འ ེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚགས་པ་ཁག་གི་ ན་ཚགས་ ་མཉམ་ གས་ཐོག་བོད་དོན་

གསལ་བཤད་གནང་ བ་པ་ ང་སངོ  ིར་བཏང་ཚགས་འ ་འདིར་ ད་མེད་ཚགས་པ་ལ་ོ ར་མཉམ་ གས་
ེད་ ི་ཡོད། 

འཛམ་ ིང་ ད་མེད་ཉིན་མ།ོ 
ི་ ་ ༣ ཚས་ ༨ Schaffhausen མངའ་ ེའི་ཡེ་ འི་ ་ཁང་ནས་གོ་ ིག་ ས་པའི་ ད་མེད་སོ་སོའ་རིགས་

ག ང་བ ེ་རེས་ ི་ ས་ ོན་ཉིན་འདི་ག་ ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པ་ཡང་འ ལ་ གས་ ིས་བོད་ ི་
རིགས་ག ང་དང་ ་འཛམས་ཞལ་ལག་ ོར་ང་ོ ོད་འ ེམས་ ེལ་ ས་ཡོད། 
བདོ་ ི་ ད་མེད་ ེར་ལངས་ཉིན། 

ི་ ་ ༣ ཚས་ ༡༢ བོད་ ི་ ད་མེད་ ི་ ེར་ལངས་ཉིན་ཁལ་གི་ཡོད་རེད། ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་
ཚགས་པ་ནས་ ས་ ན་དེ་ལ་ོ ར་ ང་བ ི་ ་གི་ཡོད། འདི་ལོ་ཡང་འ ་རིགས་ ོང་འ ེར་ ་བོད་དོན་ བ་
གས་དང་ ་མིའི་ག ང་ཚབ་བར་ ་མར་མེ་ ོམ་ ོར་ལས་འ ལ་ ེལ་བ་ཡིན། 

༸གངོ་ས་མཆགོ་ནརོ་ ིང་ཕ་ོ ང་ནས་ བས་བཅལོ་ ་ཕེབས་པ། 
ི་ ་ ༣ ཚས་ ༡༧ ༸གོང་མཆོག་ནོར་ ་ ིང་ཁ་ནས་ ་གར་ ་བཙན་ ལོ་ལ་ཕེབས་པའི་ཉིན་མ་ོ ན་

གསོ་ཆེད་ག ་བ ལ་འབོད་ཚག་འ ེམས་ ེབས་ ས་ཡོད།  
ན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གི་འ ངས་ ར་ ང་བ ི། 

ི་ ་ ༤ ནང་ ན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་མཆགོ་གི་འ ངས་ ར་ ང་བ ི་ ས་པ་ཡིན། དེའི་ཉིན་
མོར་ ད་མེད་ཚགས་ ང་ཁག་ནས་ས་གནས་ ་སོར་ཡིག་ཆ་འ ེམས་ ེལ་ ས་པ་རེད། 
ད་མེད་ཚགས་པ་ནས་ལ་ོ ར་ ལ་བའི་ ་ཚའི་ཞབས་རིམ་ ིན་ བ་ ་གི་ཡོད། འདི་ལོ་ཡང་དེ་བཞིན་ ས་པ་

ཡིན། 
ཚགས་ ང་འག་ོ ིད་ མས་ལ་གཟབ་ ངོ  

ི་ ་ ༩ ནང་ལ་ Alison Reynolds ལ་ ིའི་བོད་དོན་ཚགས་པའི་འགན་འཛན་དང       

Mandie Mc Keown ལ་ ིའི་བོད་དོན་ཚགས་པའི་ ་འ ལ་འ ེལ་ལམ་མ་གཉིས་ ད་སིར་ཕེབས་པ་དང་
བ ན་འདི་གའི་ཚགས་མི་ཁག་གཅིག་ལ་ ད་ལམ་ཁག་ ་ ་འབོད་ ེད་ ངས་དང་ ་འབོད་ ་ ལ་ ོར་གཟབ་
ོང་གོ་ ིག་ ས་པ་ཡིན།  

ཁེ་ཕན་ ིང་ཁ་་འག་ོ ིག 

ཚགས་པའི་དཔལ་འ ོར་ཆེད་ ་ལ་ོདར་ཁེ་ཕན་ ིང་ཁ་ ་ ིག་ ་གི་ཡོད།  དེ་ཡང་ཚགས་པར་དཔལ་
འ ོར་ཡོངས་ ངས་གཅིག་པ་ོདེ་ཡིན་པ་དང  ལོ་ ར་ ན་མ ད་ནས་ ི་ ་༩ ནང་ ་རིག་ ་གོ་ ིག་ ་གི་ཡོད།  
ད་སི་ ལ་ཡངོས་ ད་མེད་ཚགས་པའི་ནང་འ ལ་ ེ་ལ་ོངི་ ༢༥ འཁརོ་བ། ད་སི་ ལ་ཡོངས་ ད་མེད་ཚགས་

པའི་ཚགས་མིར་འ ལ་ཏེ་ལོ་ ༢༠ འཁོར་བའི་ང་ཚ་ལ་གཟེངས་བ ོད་ ག་ ེར་ཞིག་གནང་ ང   ཁོང་ཚ་ ད་



 

 

 ༈ ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚོགསཔ་། 
 ནས་ ད་སི་ ི་ ིད་ ོན་ཆེན་ མ་ Evelyne Widmer-Schlumpf མཆོག་ལ་བོད་དོན་ ོར་ ་ ན་ ལ་ འི་
གོ་ བས་བཟང་པོ་ཐོབ་སངོ  

ན་ལས་དང་ཚགས་མི་ མས་ ་ོའཆམ་ ་ དོ་པ།  
ན་ལས་ བས་གཅིག་གི་ལས་ ན་རིང་ཐེངས་གཅིག་ཚགས་མི་ མས་ ་ོའཆམ་ ་འ ་ོ ོལ་ཡོད་པ་

བཞིན་ བས་འདིར་ Freilichtmuseum Ballenberg, Bern ིན་པ་ཡིན།  
རི་ཀནོ་ཆསོ་དགནོ་ ་ཞབས་བ ན་བ ་ོ ནོ་འག་ོ ིག 

རི་ཀོན་ཆསོ་འཁོར་དགོན་ ་ ལ་བའི་ཞབས་བ ེན་དང་ ད་མེད་ཚགས་པའི་ཚགས་ ང་ཁག་དང་ ན་
་དགོན་པ་གཙང་བཟོ། དེ་བཞིན་ ་རི་ཀོན་ཆོས་འཁོར་དགོན་ནས་རེ་འ ན་ ས་པ་ ར་ བས་བདེའི་ཁ་ཏགོ་

གསོལ་ཇ་ ་ ིག་ ས་པ་ཡིན། 
ད་སི་དང་ལིཀ་ཏེན་སིཊཡན་བདོ་རིགས་མི་མང་གི་ ིག་འ གས་ ན་ ་ལས་འ ལ་ལ་མཉམ་ གས། 

ད་སི་དང་ལིཀ་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ ིག་འ གས་ ིས་གོ་ ིག་ ས་པ་པའི་ལས་འ ལ་
དཔེརན། འི་འ ངས་ ར་དང   ཞི་བདེའི་གཟེངས་ གས། བ ོ་ ོན་ཞབས་བ ེན་དང   ངོ་ ལོ་ ོམས་ ོར་
སོགས་ལ་མཉམ་ གས་ ས་པ་ཡིན། དེ་ཙམ་མ་ཟད་མང་གཙའི་ ས་ ན་བ ང་བ ིའི་ཉིན་ ད་སི་བོད་ ི་ ད་
མེད་ཚགས་པའི་ལས་བ ོམས་ ན་ ོན་ ས་པ་དང  ཚགས་པ་ཁག་གིས་ལས་འ ལ་ ོར་ཚགས་འ ་གང་
ཚགས་ ང་མཉམ་ གས་ ས་ཡོད། 
ཚགས་པ་ཁག་ལ་རགོས་རམ་ ས་པ། 

ང་ཚའི་ ན་ལས་རིང་ཚགས་པ་དང་ ོབ་ ་ཁག་ལ་ཞལ་འདེབས་ ན་ ་ ལ་ བ་པ་ ང་ཡོད་ལ་དེའི་
ནང་ནས་ཆེ་བ་ག མ་ནི་། བོད་མདོ་ ད་ ལ་ ི་ ོབ་  འཇང་ད ན་ཆསོ། ་རམ་ས་ལ་ད ས་ ད་མེད་ཚགས་
པར་མོ་ཊ་དང་ཡིག་ཚང་། དེ་བཞིན་ ད་མེད་ཉམས་ཐག་རིགས་ལ་ཉལ་ཁང་སགོས་ ི་ཆེད་ཞལ་འདེབས་ ལ་
ཡོད།  
གས་ ེ་ཆེ་ ། 

མཐའ་དོན་དེར་རི་ཀོན་འཁོན་ཆོས་འཁོར་དགོན་ ི་མཁན་ ་དགེ་འ ན་ནས་ ལ་བའི་ ་ འི་ཞབས་
རིམ་ ིན་ བ་སོགས་ལ་ལམ་ ོན་རོགས་རམ་གནང་བ། ་ ང་ ིང་པ་པ ་ཚ་རིང་ལགས་ ིས་ཡིག་ཆ་ཁག་བོད་
ཡིག་ ་བ ར་གནང་བ། ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཆསོ་ བས་པ་ཚ་བ ན་བསམ་ བ་ལགས་ནས་ཇི་ནི་བར་ཚགས་
ཆེན་ བས་རོགས་རམ་བཀའ་ ོབ་གནང་བ་དང   ཨེམ་ ི་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས་ལ་ོ ར་ ིས་ཞིབ་གནང་བ་
དང་། ་བ་ཚ་རིང་མགོན་པོ་དང་ནེ་ ང་ད ངས་ ིད་ལགས་ནས་ ད་སི་ ད་མེད་ཚགས་པའི་ ་ འི་ད་ོདམ་
གནང་བ། ནང་མ་རོལ་ད ངས་ཚགས་པ་ནས་ ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པའི་ སོ་གར་ལ་རོགས་རམ་གནང་
བ། ཡེ་ཤེས་ ལོ་མ་ལགས་ནས་ཆེད་ ིག་Tibet; Ein Konflikt ohne Praesenz in den Medien ཞེས་
པའི་ ས་མོར་རོགས་རམ་གནང་བ། གང་གཞོན་ཚང་དཔལ་ ན་ལགས་ནས་ ད་མེད་ཚགས་པ་ལ་ོགཉི་ ་ ་ ་
འཁོར་བའི་ ས་ ན་ བས་འ ་པར་འ ེམས་ ེལ་གནང་བ། འ ་ ད་ཚང་ཚ་བ ན་ལགས་ནས་བོད་དོན་
དམིགས་བཀར་ ས་དེབ་ནང་ ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་ ི་ལས་དོན་ ོར་ ིས་གནང་བ། ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་
ཚགས་པའི་ ད་མེད་ཚགས་པའི་ཚགས་མི་ཡོངས་དང   ཚགས་ ང་འགོ་ ིད་ མ་པ། ན་ལས་ མ་པ། ཚགས་
གཞོན་བཅས་ཚང་མར་ ིང་ད ས་ནས་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ ་ཡིན། 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༄༅། ། ར་བཅས་ ིད་ཞིའི་ག ག་ ན་གངས་ཅན་ ་གཅིག་ ག་ན་པ ོའ་ཞབས་པད་སེང་ ི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་
ང་ །  

 

 ོ་ག མ་ ས་འབངས་ ད་སིར་གནས་འཁོད་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པའི་ ན་ལས་དང་ཚགས་མི་ ི་
མ ིན་ནས་ ོ་ག མ་ ས་ ག་དང་བཅས་ ་གསོལ་འདེབས་ ིང   

 བདག་ཅག་གངས་ཅན་པ་ མས་ ི་མགོན་ བས། འཛམ་ ིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན། ས་ ེང་ ལ་བ ན་ཡོངས་
ི་མངའ་བདག་༸གོང་ས་ ་མིའི་ མ་འ ེན་ བས་མགོན་༸ ལ་བ་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་མཆོག་གི་གསང་ག མ་ ི་

མཛད་འ ིན་ཉི་ ་ ར་ བ་ཅིང་། ་མཚ་ ར་ཟབ་པའི་ངང་འཛམ་ ིང་བ ན་འ ོའ་མགོན་ད ང་དམ་པར་ ་འཚ་འ ོད་
བཞེས་ངང་འཚ་ཞིང་གཞེས་ ར་ ས་འབངས་ ད་སིར་གནས་འཁོད་བོད་མི་ མས་ ང་གང་གི་ ་ ིན་ ི་ ིབ་བསིལ་
འོག་ ས་སེམས་གཉིས་ཀར་དཀའ་ ག་གི་ཚ་ག ང་དང་ ལ་ཞིང་། ས་བདེ་སེམས་ ིད་ངང་ བས་བབ་རང་རང་གི་
ལས་དོན་ཁག་ལ་གང་ ས་ཅི་ ོགས་ངང་འབད་འ ངས་ ེད་ ས་ ་མཆིས།  
 མཚམས་ ། ི་ནོར་༸གོང་ས་༸ བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ད ེལ་ཡངས་ གས་བ ེའི་འོ་ ན་ལ་བ ེན་
ངེད་འདིར་འཁོད་ས་གནས་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པའི་ ན་ལས་དང་ཚགས་མི་ མས་ ིས་གཙས་འདིར་ཡོད་བོད་མི་
མས་འཚ་གོས་གནས་མལ་གང་ཅིར་དཀའ་ངལ་མེད་ཅིང་། གནས་ ལ་ ལ་ཁབ་འདིའི་ནང་བོད་མི་རིགས་ ི་ ལ་
གོམས་གཤིས་ གས་དང་། བོད་མིའི་ངོ་བོ་ ང་ཐབས། བོད་ ི་ཆོས་དང་རིག་ག ང་བཅས་ལ་རང་འགན་རང་ ར་དང་། 
རང་ངོ་རང་ཤེས་ཐོག་ནས་གང་ ས་ཅི་ ས་ ི་འབད་ ོལ་ ་ འི་བ ལ་བཟང་གི་གོ་ བས་འདི་ ་ ་ཐོབ་པ་ནི། མགོན་
པོ་གང་ཉིད་ ི་ ་ ིན་ཉག་ཅིག་ཡིན་པས་གང་གི་བཀའ་ ིན་བ ལ་པའི་མཐར་ཡང་གཞལ་བར་དཀའ།  
 འདི་ལོར་ ས་འབངས་ མས་ ི་བ ལ་པ་ ེང་བར་བསགས་པའི་བསོད་ནམས་ ི་ ིན་མ ་ལ་བ ེན་ནས་
མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཞལ་མཇལ་ག ང་ཐོས་ ི་བ ལ་བཟང་གོ་ བས་ཐོབ་པ་དང་བ ན། ངེད་ ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་
ཚགས་པ་ནས་མེ་ཏོག་ ང་ཡང་མཆོད་པའི་ ས་ ི་དཔེ་ ་བཞིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ལ་ འི་ན་བཟའ་ཉེར་ ོད་ཆ་ཚང་
ཞིག་དང་། ད་ ོར་ ི་གཅིག་འ ལ་ལམ་ ས་ཡོད་པ་ལགས་ན། གས་བ ེ་དོར་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ད ེས་བཞེས་
ཡོད་པ་ ་ ་དང་། ད་མར་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་འཛམ་ ིང་བ ན་འ ོའ་མགོན་ད ང་དམ་པར་ ་ཚ་ཞབས་པད་
བ ལ་བ ར་བ ན་པ་དང་། ས་འབངས་གངས་ཅན་པ་ མས་ཇི་ ིད་བ ལ་པ་མ་ ོངས་བར་ ་ གས་ ེའི་ བས་
འོག་ནས་ནམ་ཡང་དོར་བ་མེད་པ་མ ེན་མ ེན་མ ེན་ཞེས་གསོལ་བ་འདེབས་ ེན་ ི་མེད་ ་རེག་དང་། མ ལ་ ེན་དོད་
བཅས།  

ད་སི་བོད་ ི་ ད་མེད་ཚགས་པ་ ི་མ ིན་ནས།  
ི་ལོ་ ༢༠༡༥ ་ ༢ ཚས་ ༧བཟང་པོར་ ས་ ག་དང་བཅས།  

 



 ༈"ད་སི་བོད་)ི་*ད་མེད་ཚོགསཔ་། 

Rechenschaftsbericht Februar 2013  - Februar 2015 

Geneva Summit  

Unter der Leitung von UN Watch findet jährlich ein Gipfeltreffen mit Menschenrechtsaktivisten, 

Diplomaten, Experten und ehem. politischen Gefangenen aus verschiedenen Ländern statt. Da 

dieses Treffen jeweils kurz vor der UN Menschenrechtskonferenz durchgeführt wird, ist dies eine 

optimale Gelegenheit unser Anliegen auf internationaler Bühne zu erläutern und einen Aufruf an 

die UN Mitgliedsstaaten zu machen. Die letzten beiden Male waren wir mit zwei bemerkenswerten 

Rednerinnen präsent und beide haben die Wichtigkeit zur Einhaltung der international 

anerkannten Standards, der UN Vereinbarungen sowie auf die akute Situation in Tibet 

aufmerksam gemacht.  

Weltfrauentag 

Die Evang.-Ref. Kirche des Kantons Schaffhausen organisiert am 8. März ein interkulturelles Fest 

mit verschiedenen Frauengruppen. Dieser Anlass beinhaltet Musik und Spezialitäten aus 

verschiedenen Ländern und wir haben mit einem Infostand und Tibetischen Spezialitäten 

teilgenommen. 

Nationaler Frauenaufstand 

An diesem Tag erinnern wir an die vielen Tibetischen Frauen, die am 12. März 1959 auf die 

Strassen von Lhasa gingen und gegen die rechtswidrige Besetzung Tibets durch China 

demonstrierten. Wir gedenken tagsüber mit einem Infostand an der Zürcher Bahnhofstrasse und 

am Abend mit einem Fackelumzug durch die Zürcher Innenstadt bis zum Chinesischen Konsulat.  

Flucht S.H. aus dem Norbulingka  

Am 17. März gedenken wir mit einer Flyer-Aktion an die Flucht S.H. dem Dalai Lama aus dem 

Norbulingka (Sommerpalast in Lhasa, Tibet) im Jahre 1959.  

Geburtstag vom 11. Panchen Lama  

Am 25. April appelieren wir alljährlich an die Weltöffentlichkeit und erinnern an den immer noch 

vermissten 11. Panchen Lama. Im 2014 haben wir anlässlich seines 25. Geburtstags eine Flyer-

Aktion in Bern organisiert und einen Kurzfilm „Missing the Tibetan Panchen Lama“ über das 

Internet (youtube)  lanciert. 

Weiterbildung für Mitglieder - Training Day mit ‚International Tibet Network’ (ITN)  

Im September 2013 haben wir zusammen mit Alison Reynolds (Executive Director ITN) und 

Mandie Mc Keown (Campaigns Coordinator ITN) ein Workshop zum Thema ‘Kommunikation mit 

Öffentlichkeit und Medien sowie Kampagnen’ durchgeführt. Es war für alle Teilnehmer ein 

spannender und lehrreicher Tag, und wir sind überzeugt, dass wir einiges im Alltag umsetzen 

konnten. 
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Benefitparty  

Ebenfalls im September findet unsere Benefizparty in der Zürcher Kanzlei statt. Diese Partynacht 

ist unsere einzige regelmässige Einnahmequelle, weshalb wir auch immer über die zahlreiche 

Teilnahme aller Landsleute und Freunde Tibets dankbar sind.  

Jubiläumsfest – 25 Jahre TFOS  

Am 8. November 2013 haben wir zusammen mit rund 250 Gästen das 25-jährige Bestehen der 

TFOS gefeiert. Mit einer traditionellen Eröffnungszeremonie sowie Apéro für alle Gäste wurde das 

Fest mit Begrüssungslied der Tanzgruppe und Ansprache des Präsidiums eröffnet. Danach 

durften wir Gratulationswünsche von den Ehrengästen entgegennehmen. Die Gäste haben bei 

einem Jubiläumsmenü (Momo, Salat und Cupcakes), einer abwechslungsreichen 

Abendunterhaltung durch die Tanzgruppe, Sektionen und der Musikgruppe Nangma und dem 

traditionellen Gorsche das Fest gemütlich ausklingen lassen. Wir blicken auf ein unvergesslich 

schönes und gemütliches Fest zurück. 

TFOS Mitgliederausflug 

Fast schon eine Tradition ist der TFOS Mitgliederausflug, welches einmal während der Amtszeit 

unternommen wird. Dieser Ausflug ist ein Dank an die immer fleissigen Mitglieder, welche unsere 

Aktionen überhaupt möglich machen und den Vorstand dabei tatkräftig unterstützen. Diesmal ging 

es ins Freilichtmuseum Ballenberg im schönen Berner Oberland.  

Tibet Institut Rikon – Kloster in Rikon 

Zu unserem Jahresprogramm gehört auch ein Gebetstag, ein Langlebe Puja, das wir im Kloster 

Rikon mit der Unterstützung vom ehrwürdigen Abt und der Mönchsgemeinschaft durchführen. 

Zudem steht meist auch ein Klosterputztag zusammen mit den Sektionen auf dem Programm. 

Ebenfalls haben wir auf Anfrage des Tibet Instituts zweimal ein Apéro organisiert. 

Tibeter-Gemeinschaft Schweiz und Lichtenstein (TGSL) 

Wir nehmen jeweils an den offiziellen Anlässen wie bspw. dem Geburtstagsfest S.H. dem Dalai 

Lama am 6. Juli, der Friedensnobelpreisfeier im Dezember, aber auch an den Gebetsanlässen im 

Kloster Rikon sowie den Kundgebungen vom 10. März und 10. Dezember teil. Des Weiteren 

nehmen wir die Gelegenheit wahr, um am Verfassungstag im September ein kurzer Rückblick 

über die Organisationsaktivitäten zu berichten. Nicht zuletzt arbeiten wir auch an den 

Koordinationssitzungen zusammen mit der TGSL. 

Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen  

Mit der Gesellschaft Schweiz-Tibetische Freundschaft (GSTF) und der Verein Tibeter Jugend in 

Europa (VTJE) pflegen wir ebenfalls regelmässigen Kontakt. Sei es durch Koordinationssitzungen 

zu Themen wie dem ‚Freihandelsabkommen Schweiz-China’ oder auch der neuen 

Arbeitsgemeinschaft: ‚Kerngruppe Flüchtlinge’. Die Einladungen zu den jeweiligen 

Generalversammlungen sowie Jubiläumsfest der GSTF haben wir dankend angenommen. 
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Weitere Kontakte  

Ebenfalls präsent waren wir an den Gebetstagen und Festlichkeiten der drei Provinzen: ,Ü-Tsang 

Cholkhar, Dhokam Chushi Gangdrug Europe und Dhomey Cholkhar’, und haben zudem zweimal 

an der Podiumsdiskussion von Mirap Sawa teilgenommen. Nicht zuletzt waren wir auch an der 

Mitgliederversammlung vom Tibet-Songtsen House anwesend. 

Engagements – finanzielle Unterstützung 

Nebst kleineren Spenden für Gebetsanlässen wie bspw. dem ‚Guruk Bumtsok’, haben wir während 

unserer Amtszeit vor allem folgende Projekte & Anfragen finanziell unterstützt: 

• Eine Schule für Kinder im Alter von 5-12 in der Provinz Amdo (Tibet) 

• Ein Projekt zugunsten der Weiterbildung von Nonnen in Indien ‚Nuns Empowerment Project’  

• Den Dachverband ‘Tibetan Women’s Association’ in Dharamsala: mit der Teilfinanzierung eines 

Geschäftsautos sowie Spende für den Neubau der Büroliegenschaft mit integriertem Frauenhaus 

(Ausbildungs- und Wohnstätte für Frauen in Not).  

 
Danksagungen  

Unser Dank geht an den Ehrw. Abt vom Kloster Rikon, Khen Rinpoche, für die Beratung und 

Unterweisung bei den von uns organisierten religiösen Pujas. An Chhoekyapa Tseten Samdup 

vom Tibetoffice für die Unterstützung während des Geneva Summits. An Lhaning Pema für die 

vielen Tibetischen schriftlichen und mündlichen  Übersetzungsarbeiten. An Emjee Choenpel für 

die alljährlich anfallende Revisionsarbeit.  An Tsawa Tsering Gompo  und Nelung Yangkyi für die 

Unterstützung und Wartung unserer Internetseite. An die Musikgruppe Nangma für die 

musikalische  Unterstützung unserer Tanzgruppe. An Yeshi Dolma für die Mitarbeit beim 

Dokumentarfilm ‚Tibet: Ein Konflikt ohne Präsenz in den Medien’. An Gangshontsang Palden für 

die Fotoserie während des Jubiläumsfestes. An Bhusetshang Tseten für die redaktionelle Arbeit 

beim TibetFocus. An alle Mitglieder, die das Bestehen der TFOS überhaupt ermöglichen. An die 

Sektionsleiterinnen für die Zusammenarbeit während der zwei Jahren. An die Vorstandskollegen 

für die Unterstützung und Mitarbeit bei all unseren Zielen und Aufgaben. An die Vizepräsidentin für 

den regen Gedankenaustausch und die interessanten Gespräche, welche eine angenehme und 

konstruktive Zusammenarbeit ermöglichten. 

Vielen herzlichen Dank!  

Das Präsidium            
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Tanzgruppe 
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Rechenschaftsbericht der TFOS Tanzgruppe für 2013-2014 

Am 23. und 30. Juni 2013 haben wir für den Auftritt zur Geburtstagsfeier S.H. des Dalai Lama 
geübt und am 6. Juli 2013 mit grosser Freude einen Tanz vorgeführt. Am 27. Oktober und 3. 
November 2013 haben wir für das 25-jährige Jubiläum der TFOS und das 30-jährige Jubiläum der 
GSTF Übungen durchgeführt. Die Tanzvorführungen fanden dann am 9. November (TFOS 
Jubiläumsfest) und am 23. November 2013 (GSTF Jubiläumsfest) statt. Die GSTF hat uns Fr. 400 
Gage überreicht, wovon wir 50% an die Hauptkasse überwiesen haben. Die Nobelpreisfeier für 
S.H. des Dalai Lama fand am 15. Dezember 2013 statt, dafür haben wir am 8. Dezember einen 
Tanz eingeübt.Im Jahre 2014 hat die Tanzgruppe der TFOS, wie schon während den letzten 23 
Jahren, bei den grossen Anlässen, Geburtstag S.H. des Dalai Lama und Nobelpreisfeier, die 
TFOS mit einem kulturellen Beitrag vertreten.  

Im September 2014   Lhakpa Sigrist 
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Sektion Dhonden 
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Sektion Gangchen Lothün 
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{üÅÞh-ÅÛ-zôh-ˆÛ-zÞïh-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-VßP-GPÅ-Tm-„Àô-¤fÞm-HÛ-                
2014 ¾ôºÛ-¾ô-ºDô¼-¾Å-zÇkô¤Å-Ç‰ÛP-zÇkÝÅüü 

2014ü3ü8  º²¤-JÀÛP-zÞïh-ZÛm-¤ô¼-±ôGÅ-qºÛ-Mãm-¾Å-¿Ëm- Schaffhausen 
  hÝ-Ç+Ý-¤Iôm-n¤Å-¾-GÅô¾-±ÛGÅ-z¸ô-Ç+zÅ-xG-¼ôGÅ-ŸÝÅü 

2014ü3ü12  zÞïh-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-ZÛm-¤ô¼-ÇS-iô-µâ-¼ÛG-hÝ-GÅ¾-zOGÅ-»ÛG-V-ºIï¤-
Çtï¾-hP-xÛ-iôô-¤¼-¤ïºÛ-Fô¤-Ç+ô¼-hÝ-±ôGÅ-¤Û-DG-mÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-
GmP.ü  

2014ü3ü17  uÛ-mô¼-GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mô¼-zÞ-JÀÛP-D-mÅ-ƒôÅ-
‚ô¾-hÝ-wïzÅ-qºÛ-ZÛm-¤ôºÛ-im-dïm-HÛ-GÅ¾-zOGÅ-»ÛG-V-µâ-¼ÛG-IôP-
Eï¼-mP-ºIï¤-Çtï¾-ŸÝÅü 

2014ü4-22 »ô-¼ôz-GŸôm-mÝ-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-Ç+zÅ-GÅô¾-±ÛGÅ-z¸ô-
¤Dm-±ôGÅ-¤Û-GZÛÅ-mÅ-xG-¼ôGÅ-ŸÝÅü 

2014ü4ü25  qm-Vïm-VßP-ÆÛh-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hGÝP-¾ô- 25 ¾-wïzÅ-ˆP-hÝÅ-h-
¿eºP-DôP-G¼-zŸÝGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-¤ïh-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-»ÛG-V-hP-Ç+Ý-
q¼-zTÅ-¡ïm-IôP-Eï¼-hÝ-±ôGÅ-qºÛ-Mãm-¾Å-¿Ëm-hÝ-ºIï¤-Çtï¾-ŸÝÅü 

2014ü5ü1  ¼Û-;ôm-VôÅ-ºDô¼-hGôm-qºÛ-x-ÛmP-G®P-¤-z¸ô-Ç+zÅ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-
mÅ-¤Z¤-¼Þz-GmP.ü 

2014ü6ü14  ¼Û-;ôm-VôÅ-ºDô¼-hGôm-hÝ-zôh-zÇem-ÆÛh-ŸzÅ-¼Û¤-Vïh-±ôGÅ-ºzÞ¾-
fôG-7M¾-zºÛŸzÅ-dïm-ÅôGÅ-zÅG-zOæzÅ-Ç+zÅ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-
mÅ-GÅô¾-fz-¾-xG-¼ôGÅ-hP-±ôGÅ-ŸÝGÅ-GmPü 

2014ü8ü30 ±ôGÅ-qºÛ-Mãm-¾Å-hP-±ôGÅ-VßP-ºGô-FÛh-n¤Å-mÅ-Gô-OÛG-GmP-z-
¿e¼-vô-ºV¤-Ç+zÅ-±ôGÅ-¤Û-GP-¤P-¤Z¤-wïzÅ-GmP.ü 

2014ü9ü27  Beats for Tibet ¤±m-º±ôGÅ-ŸzÅ-ƒôºÛ-Ç+zÅ-±ôGÅ-¤Û-DG-
mÅ-xG-¼ôGÅ-GmP.ü  

¾ô-ºhÛ¼-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-fïPÅ-GTÛG-±ôGÅ-q-»Ûmü    
h-Ç+zÅ-±ôGÅ-¤Û-IPÅ- 23 »ôhü 

±ôGÅ-VßP-ºGô-FÛh-½‰ÛP-¤hº-±P-z=ÛÅ-hzP-¤ôü             
ºGô-FÛh-±z-ÅÛ-JËÛ-¼Û-ÅÛ-=Û-¿ËG-q-zÞ-FÛhü             -  
hPÞ¾-GZï¼-¼ôP-qô-lô-Xï-VôÅ-Oômü      

{ü ¤Û-»Þ¾-G-±ôh-BÛh-ˆP-¼P-»Þ¾-m¤-»P-¤-zXïhü 
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Sektion Pema 

17.02.2013 25. GV im Freizeit- und Jugendzentrum, Uster 

02.03.2013 Grossratsitzung in Zürich, Migros Genossenschaft 

08.03.2013 Weltfrauentag in Schaffhausen 

10.03.2013 Volksaufstandstag in Brüssel 

12.03.2013 Frauenaufstandstag in Zürich 

17.03.2013 Flucht S.H. den 14. Dalai Lama 

27.03.2013 1. Vorstandssitzung R. Labrangnyinpa (Vertretung für T. Bhusetshang Tibetfocus) 

25.04.2013 Geburtstag Panchen Lama/ Gedenktag 

01.05.2013 Grossratsitzung und Workshop Centrum 66, Zürich 

21.06.2013 Grossratsitzung 

28.08.2013 Grossratsitzung 

26.09.2013 ITN Tibet Network Kommunikationstraining  

28.09.2013 Benefizparty Kanzlei Zürich 

19.10.2013 Klosterputztag  

30.10.2013 Grossratsitzung 

09.11.2013 25. TFOS-Jubiläumsfest 

10.12.2013 Human Rights Day/ Menschenrechtstag 

--------------- 

29.01.2014 Grossratsitzung 

15.02.2014 26. GV im  Freizeit- und Jugendzentrum, Uster 

10.03.2014 Volksaufstandstag in Bern 

12.03.2014 Tibetischer Frauenaufstandstag in Zürich 

17.03.2014 Flucht S.H. von Norbulingka 

26.03.2014 Grossratsitzung 

20.04.2014 Abendessen GV- VTJE, Einsiedeln 

25.04.2014 25. Geburtstag Panchen Lama / Gedenktag in Bern 

01.05.2014 Klosterputztag 

28.05.2014 Grossratsitzung 

05.06.2014 Freilassung von Dhondup Wangchen Viadukt in Zürich 

29.06.2014 Gyawä Shabten in Rikon 

20.08.2014 Grossratsitzung 

30.08.2014 TFOS-Sommerausflug Ballenberg Museum 

27.09.2014 Benefizparty Kanzlei in Zürich 

22.10.2014 Grossratssitzung Centrum 66, Zürich 

 

Ich danke allen Sektionsmitgliederinnen für ihre alljährliche Mithilfe bei den TFOS - Aktionen und Anlässen. 

 

Boe Gyalo 

 

Sektionsleiterin:  Tseten Bhusetshang 

Stellvertreterin:  Rigzin Labrangnyinpa 
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Sektion Yumtso 

Die Sektion Yumtso besteht aktuell aus 21 Mitgliederinnen und lässt sich in drei Altersklassen aufteilen: 

Sechs Mitgliederinnen sind unter 30 Jahre, weitere acht zwischen 30 und 40 Jahre und sieben 

Mitgliederinnen sind über 50. Doch genau dieser Altersunterschied macht die Zusammenarbeit so 

spannend und wertvoll.  

Der alljährliche Momoverkauf an der Glarus Chilbi wurde auch die letzten zwei Jahre erfolgreich 

durchgeführt. Wenn wir uns an unseren ersten Versuch, an der Chilbi Momo zu verkaufen, zurück erinnern 

und es mit heute vergleichen, sind wir sehr stolz darauf, dass wir jedes Jahr organisierter und 

professioneller auftreten. Sogar das Wetter lobte uns mit Sonne. Von unserem Gewinn werden CHF 500.- 

an die TFOS überwiesen.  

Weiter haben wir den Gebetstag „Gyalwe Shabten“ in Luchsingen (2013) und Linthal (2014) organisiert, 

was ebenfalls sehr erfolgreich verlief. Hier erhielten wir gute Unterstützung von den neuen Tibetern und 

Tibeterinnen in Kanton Glarus bei der Vorbereitung des Altars und in der Küche.  

Auch haben wir die Tibeter Gemeinschaft in Glarus bei der alljährlichen Feier „Geschön Drönlam“ in der 

Küche unterstützt und im 2014 diverse Spiele für Gross und Klein vorbereitet und durchgeführt. 

Beats for Tibet hiess es auch dieses Mal in der Kanzlei. Zusammen mit Vize-Präsidentin Tashi 

Gangshongtsang haben wir wieder den Lead übernommen und vor allem an der Bar tatkräftig mitgewirkt.  

Des Weiteren wirkten wir auch an folgenden Aktivitäten mit:  
• Tibetischer Frauenaufstand, Teilnahme an Demo  

• Aktion Panchen Lama  

• GV VTJE, Zubereitung Mittagessen 

• Putztag im Kloster Rikon 

• Gyalwe Shabten in Rikon  

 

Wir blicken auf zwei erfolgreiche, lehrreiche und spannende Jahre zurück und danken allen Mitgliederinnen 

und weiteren Unterstützern für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen. Einen besonderen Dank geht 

an die neuen Tibeter und Tibeterinnen in Kanton Glarus, die uns bei diversen Aktivitäten tatkräftig 

mitgeholfen haben. 

Für die nächsten zwei Jahre 2015 und 2016 wurde von der Sektion Tenchoe Dochenchog als 

Sektionsleiterin und Tenzing Youdon Samling als Stellvertreterin Sektionsleiterin gewählt. Als Kassiererin 

wurde Künsel Chuponpa wiedergewählt. Wir wünschen der neuen Sektionsleitung eine spannende und 

erfolgreiche Amtszeit.  

Dolma Chothutsang, Tsering Manee, Kelsang Meier, Künsel Chuponpa 
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Neue Sektionsleitung (v.l.n.r.) 

Künsel Chuponpa (Kasse), Tenchoe Dochenchog (Sektionsleiterin), Tenzing Youdon Samling(Stv. 

Sektionsleiterin) 

  

  

Gruppenfoto an der Glarus Chilbi, 2014 (v.l.n.r.) 

Hinten: Tenzing Youdon Samling, Tenzing Chogye, Lhanze Dachen, Dolma Chothutsang, Kunsang 
Changten, Tenzing Shola, Künsel Chuponpa, Tsering Dolma Sara, Dolma Manee. 

Vorne: Dechen Rabsel, Kunga Sara, Tsering Manee, Tenchoe Dochenchog, Kelsang Meier, Pema Dolma 
Kamba, Sonam Youdon Lhaning.  

Nicht auf dem Foto: Kunsang Sara, Londen Changte, Dikey Chogye, Tsamla Tersey 
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Bilanz/Erfolgsrechnung/Revisionsbericht 2013 
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Vorschlag Budget 2014 
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Impressionen 2013/2014 

 

Generalversammlung 2013 mit Ehrengast Kalon Dicki Chhoyang la 

 

   

 

 

5th Geneva Summit Februar 2013 

 

  

 

 

 

 

 



 ༈"ད་སི་བོད་)ི་*ད་མེད་ཚོགསཔ་། 

 

54. Nationaler Tibetischer Frauenaufstand, 12.03.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ༈"ད་སི་བོད་)ི་*ད་མེད་ཚོགསཔ་། 

 

Workshop, 01.05.2013 

       

 

     

 

Kommunikationstraining mit International Tibet Network (ITN), 
26.09.2013 
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Jubiläumsfeier – 25 Jahre TFOS, 09.11.2013 
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Generalversammlung 2014 mit Ehrengast Chitue Sharling Dhardon la 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

6th Geneva Summit Februar 2014 
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55. Nationaler Tibetischer Frauenaufstand, 12.03.2014 
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Panchen Lama Aktion, 25.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Video on YouTube: "Missing the Tibetan Panchen Lama" 

 Antwortbrief vom Bundespräsidenten Didier Burkhalter auf der nachfolgenden Seite 

 

TFOS Ausflug 30.08.2014  
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Beats for Tibet – TFOS Benefizparty, 27.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

Gebetstag ‚Gyalwe Shapten’ im Kloster Rikon, 2013 & 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse Anlässe  
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Klosterputztag 2013 & 2014 

  


