
GERMAN 
 
Liebe Landsleute 
Liebe Freunde S. H. des Dalai Lama 
 
Wir freuen uns sehr auf den Besuch S. H. des Dalai Lama in Basel. Diese Freude und unsere Solidarität und 
Sympathie für S. H. den Dalai Lama und seine Botschaft des Friedens, Harmonie und Toleranz wollen wir 
gemeinsam friedlich und positiv zum Ausdruck bringen.  
 
Deshalb kommt am Samstag, 7. Feb. und Sonntag, 8. Feb. bereits um 07.00 Uhr zum Werbeturm der St. 
Jakobshalle und bringt Khataks und tibetische Fahnen mit. Vor Ort werden dann die TGSL-Vertreterinnen 
und -Vertreter die weiteren Infos erteilen. 
 
Eine kleine Shugden-Gruppe wird vor der Halle auf der anderen Strassenseite protestieren. Lasst euch bitte 
nicht durch die Provokationen zu negativen Handlungen hinreissen. Wir wollen unsere Solidarität und 
Unterstützung für Seine Heiligkeit positiv und geschlossen zeigen. 
 
Kurz:  
1. Bringt Khatak und Tibet-Fahnen mit (Banner sind vorhanden) 
2. Sucht vor Ort den Kontakt zu den TGSL-Vertretern (tragen einen Badge) 
3. Lasst euch nicht provozieren. 
 
In der Hoffnung auf ein starkes und positives Zeichen der Solidarität. 
Die Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz & Liechtenstein 
 
 
ENGLISH 
 
Fellow Tibetans, 
Dear Friends of H. H. the Dalai Lama 
 
We are looking forward with great joy to welcome His Holiness the Dalai Lama in Basel this weekend. We 
would like to express positively and peacefully our great happiness and our solidarity with and sympathy for 
His Holiness the Dalai Lama and his message of peace, harmony and tolerance. 
 
We, therefore, would like you to join us in this celebration in front of the main entrance of St. Jakobshalle 
(promotion tower) Saturday, 7 Feb. and Sunday, 8. Feb. Please come by 07.00 hrs and bring Khataks and 
Tibetan flags with you. Representatives of Tibetan Community Switzerland & Liechtenstein will provide 
further information on the spot. 
 
A small Shugden group will protest in front of the hall across the road. Please do not act negatively by their 
provocation. We would like to show our solidarity with and support for His Holiness positively and united. 
 
Short: 
1. bring Khataks and Tibetan Flags (no banners needed) 
2. look for representatives of Tibetan Community Switzerland & Liechtenstein (wearing badges) 
3. Don’t let them provoke you. 
 
With hope for a strong and positive sign of solidarity. 
Tibetan Community in Switzerland & Liechtenstein 
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