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Tibet gir inspirasjon for undertrykte folk 
gjennom sin ikke-voldelige strategi

Vi har nylig vært vitne til at Kina er et av landene i verden med minst sivile 
friheter for sine egne innbyggere. De siste protestene i Tibet  er en indikasjon 
på tibetanere i Tibets frustrasjon over undertrykkelsen de siste 40 årene.  
Da gjør det sterkt inntrykk at det i Tibet er langt mindre sivile friheter enn i 
Kina forøvrig. 

Tibetanere som reiser fra Tibet til byer i Kina blir overrasket over den grad 
av “frihet” som eksisterer der. Dette er tilfellet fordi Tibet er et land under 
okkupasjon og kolonisering hvor komplett kontroll over befolkningen er 
første prioritet for staten. Ved siden av å være den fattigste provinsen i 
Kina, er Tibet et av få steder i verden som gir opptil flere års fengselsstraff 
for å være i besittelse av et portrettfoto (av Dalai Lama). Tibetanernes ikke-
voldelige frihetskamp har vært til inspirasjon for andre folk som lider under 
Beijings brutale undertrykkelse, bland andre burmesere i Burma, uigurer 
i Øst-Turkestan og mongoler i Indre Mongolia. Men også utenfor Kina har 
den ikke-voldelige kampen vært til inspirasjon for okkuperte folk.
 

Kinesere flest vet lite om Tibet
I motsetning til i vesten, hvor mange vet om uretten som blir gjort mot det 
tibetanske folket, vet svært få kinesere (både i og utenfor Kina) om hva 
som virkelig skjer i Tibet. I likhet med flere europeiske staters fremferd 
under kolonitiden, har flere tiår med kinesisk statsstyrt informasjon skapt et 
inntrykk blant kinesere flest av at Tibet var en slavestat styrt av lamaer og et 
overtroisk, skittent og tilbakestående folkeslag som trengte “hjelp” fra Kina 
til å utvikle seg og “frigjøre” seg. All verdens press fra vesten vedrørende 
Tibet vil møte lukkede dører så lenge kinesere flest ikke har tilgang til mer 
informasjon om hva som skjer i Tibet og til de historiske fakta. Nettopp derfor 
er det så viktig at det finnes tibetanske forfattere som Woeser, som mestrer 
mandarin, forstår kinesere (hun er gift med den kinesiske forfatteren Wang 
Lixiong) og som forklarer Tibet for kinesere på deres premisser. Hvis det har 
blitt mer forståelse for Tibet og sympati for det tibetanske folket blant enkelte 
intellektuelle miljøer i Kina de siste årene, så er det i stor grad Woesers 
fortjeneste, gjennom hennes bøker og personlige blogger på internett.

Jeg vil benytte denne anledning til å takke alle vår nye medlemmer som har 
meldt seg i Den norske Tibet-komité og andre som har støttet oss i denne 
meget triste tiden for Tibet.

Chungdak Koren
Leder

Leder Tibet inspirerer
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Av Pål Meland

Få journalister var til stede i Tibet da 
opptøyene brøt løs. Likevel kom det 
etter hvert både fotografier og fil-
mer som viste at opptøyene hadde et 
stort omfang. Bildene fra Lhasa viste 
en by i full unntakstil-
stand. De viste gater 
fulle av demonstranter, 
samt bygninger og biler 
som var satt i brann. 
Senere kom bilder av 
kinesisk politi og mi-
litærstyrker som ble satt inn for å 
tøyle demonstrantene. Sentrale deler 
av Lhasa by ble av enkelte øyenvit-
ner beskrevet som en krigssone. Ki-
nesiske myndigheter viste ingen tegn 
til forsoning, men snarere vilje til å 
gjøre alt som sto i deres makt for å 
beholde ro, orden og kontroll i Tibet. 
I følge flere kilder var demonstrasjo-
nene i utgangspunktet fredelige, men 
det kom etter hvert til sammenstøt 
mellom demonstranter og politi.

I følge kinesiske medier døde det 
noen titalls mennesker i opptøyene 
i Lhasa. Disse er beskrevet som si-
vile personer som ble angrepet av 

tibetanske opprørere. Det er også 
oppgitt at en polititjenestemann ble 
drept og at et høyt antall polititje-
nestemenn og sivile ble skadet under 
opptøyene.1 Kinesiske medier viste 
bilder av bygninger som i følge dem 
skulle være satt i brann av tibetanere 

og intervjuer med etniske kinesere 
som hadde blitt angrepet av tibeta-
nere. Tibetanske eksilmyndigheter 
mener mange menneskeliv gikk tapt 
i kamper mellom demonstranter og 
kinesisk politi og militærstyrker. Det 
seneste anslaget fra den tibetanske 
eksilregjeringen indikerer at flere 
hundre kan være drept. Samtidig sies 
det at det ikke er mulig å gi sikre an-
slag grunnet forholdene i Tibet. De 
har likevel anslått at nærmere 100 ble 
drept i opptøyene i Lhasa og at ca. 
50 døde kan bekreftes i tibetanske 
områder utenfor Den tibetanske au-
tonome regionen (TAR). Tallene kan 
vise seg å være høyere.

Beskyldninger mot Dalai Lama
Det tok ikke lang tid før Beijing gikk 
offentlig ut og beskyldte Dalai Lama 
og de tibetanske eksilmyndighetene 
for å ha stått bak opprøret i Tibet. 
Kinas statsminister, Wen Jiabao, gikk 
tirsdag 18. mars hardt ut mot det 
som fra kinesisk offisielt hold omta-
les som ”Dalai-klikken” og beskyldte 
disse for å stå bak volden i Tibet. På 
kinesisk fjernsyn sa han at det var ri-
kelig med bevis for at opptøyene var 
organisert, planlagt og oppfordret av 
”Dalai-klikken”. Videre avviste han 
alle anklager om at Kina er skyld i 
kulturelt folkemord i Tibet. Lederen 
for Tibets regionale styresmakter i 
TAR, Champa Phuntsok, gjentok de 
samme beskyldningene mot Dalai 
Lama.2

Fra eksiltibetansk hold gikk Dalai 
Lama ut og sa at han ikke kunne for-
svare bruk av vold eller skadeverk 
mot kinesere eller kinesisk eiendom. 
Han beskyldte samtidig kinesiske 
myndigheter for å være i ferd med 
å begå et kulturelt folkemord i Ti-
bet. De siste årene har det vært en 
økende tilstrømning av etniske kine-
sere til Tibet. Debatten om kinesifi-

Opptøyer i Tibet
I forbindelse med den årlige markeringen av oppstanden i Tibet i 1959 brøt det ut de-
monstrasjoner og opptøyer i hovedstaden Lhasa og en rekke andre steder i Tibet i mars 
2008. Demonstrasjonene spredte seg også til tibetanske områder utenfor Den tibe-
tanske autonome regionen, til naboprovinsene Qinghai, Gansu, Sichuan og Yunnan. 
Urolighetene i Tibet er de største siden 1989. Anslagene over døde og sårede varierer. 
Kinesiske myndigheter oppgir få døde. Tibetanske eksilmyndigheter sier at tallet på 
døde kan være flere hundre. Opptøyene utløste en politisk og diplomatisk krise for ki-
nesiske myndigheter, kun fem måneder før åpningen av De olympiske leker i Beijing.

Dalai Lama indikerte at kinesiske myn-
digheter måtte ta ansvar for den frustra-
sjonen som har bygget seg opp over svært 
lang tid i Tibet.
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seringen av Tibet har blitt ytterligere 
aktualisert etter åpningen av jernba-
nen til Lhasa. Eksiltibetanere frykter 
at jernbanen vil føre til at enda flere 
kinesere flytter til Tibet. Dalai Lama 
ba om at det internasjonale samfunn 
måtte kreve å få undersøke situasjo-
nen i Tibet.3

Dalai Lama benektet alle beskyld-
ninger om at han eller tibetanske 
eksilmyndigheter skulle stå bak å 
ha planlagt opprøret i de tibetanske 
områdene. Dalai Lama sa han arbei-
der for autonomi for Tibet innenfor 
rammen av Kina, snarere enn full 
selvstendighet. Han støttet videre de 
olympiske leker i Beijing og mente at 
boikott ikke var veien å gå. Han gikk 
også langt i å antyde at han ville trek-
ke seg dersom volden i de tibetanske 
områdene ikke stoppet. Dalai Lama 
uttrykte at det var lite han personlig 
kunne gjøre for å stoppe anti-kine-
sisk vold i Tibet. Med andre ord in-
dikerte han at kinesiske myndigheter 
måtte ta ansvar for den frustrasjonen 
som har bygget seg opp over svært 
lang tid i Tibet.

De olympiske leker og spørs-
målet om boikott
Søndag 23. mars gikk kinesiske 
myndigheter ut og beskyldte Dalai 
Lama for bevisst å bruke opptøyer 
i forkant av de olympiske leker for 
å skape støtte til krav om tibetansk 
uavhengighet fra Kina.4 Samtidig an-
grep myndighetene i Beijing muslim-
ske separatister i Xinjiang-provinsen 
for det samme. 

Beskyldingene mot Dalai Lama må 
sees som en del av en overordnet 
propagandastrategi fra kinesiske 
myndigheter. Tibets religiøse leder 
i eksil er pekt ut som syndebukk. 
Kommunistpartiets offisielle avis 
anklaget Dalai Lama for å oppfordre 
til vold og beskrev tibetanernes ikke-
voldslinje som en løgn. Videre ble 
Dalai Lama anklaget for å ha tatt de 
olympiske lekene som ”gissel” for å 
kunne presse kinesiske myndigheter 

 Opptøyer og demonstrasjoner i Tibet siden 10. mars 2008 (oppdatert 16/4)
Figur: Tibetan Solidarity Committee

 Opprørspoliti i Lhasa i etterkant av de voldelige opptøyene.  
De voldelige opptøyene som brøt ut den 14. mars, ble slått 
ned med store styrker og pansrede kjøretøy.
Foto: tibet.net

 Munker fra Drepung i en fredelig protest den 10. mars. 
Turister forteller at marsjen ble stoppet og de selv jaget bort. 
Senere samme dag forsegler politiet Drepung.
Foto: tibet.net
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til å gi innrømmelser overfor eksilti-
betanerne. 

Den sannsynlige målsetningen bak 
mediastrategien hvor Dalai Lama 
blir pekt ut som syndebukk er å få 
fokus vekk fra Kinas mislykkede Ti-
bet-politikk. Flere internasjonale me-
dier har kommentert at Kina i denne 
situasjonen synes å ha tatt i bruk en 
mediastrategi som likner den som 
ble brukt i etterkant av demonstra-
sjonene i Beijing i 1989. Flere 
kommentatorer har påpekt 
at det synes som om lite er 
lært siden massakren på Den 
himmelske freds plass.

Dalai Lama på sin side holdt 
en rekke pressekonferanser hvor han 
gjentok at han ikke på noen måte har 
oppfordret til opptøyer i forkant av 
de olympiske leker og at han ikke 
ønsker en boikott av OL i Beijing. 
Han uttrykte derimot at dette var et 
arrangement som det kinesiske folk 
fortjente å få arrangere. Kinesiske 
myndigheter burde, mente han, gripe 
anledningen og ta den internasjonale 
kritikken av landets politikk i Tibet 
innover seg og endre denne. 

Mediakontroll
I etterkant av opptøyene 14. mars 
fikk ingen utenlandske journalister 
slippe inn i Tibet. De få journalis-
tene som var i Lhasa måtte forlate 
byen. Deretter fikk ingen utenland-
ske journalister slippe inn før 27. 
mars. Da ble enkelte journalister in-
vitert på en organisert pressetur med 
kinesiske myndigheter rundt i Lhasa. 
De ble vist utbrente butikker, åsted 
for angrep og drap på etniske kine-
sere og vist sårede på sykehus. Alt 
tilsynelatende nøye regissert for å 
skape inntrykk av at opptøyene kun 
rammet kinesiske sivile. Under en 
omvisning i Jokhang-tempelet gikk 
det meste derimot galt for kinesiske 

myndigheter. En gruppe munker 
begynte å snakke til journalistene 
og ropte slagord som ”Tibet er ikke 
fritt”. De fortalte videre at det var en 
ren løgn når kinesiske myndigheter 
påsto at Dalai Lama sto bak opp-
tøyene i Tibet. Internasjonale men-
neskerettighetsorganisasjoner har i 
etterkant av denne hendelsen uttrykt 
frykt for at munkene som uttalte seg 
kan bli fengslet og torturert. 

Kinesiske myndigheter satte inn res-
surser på å sensurere og blokkere 
informasjon om hendelsene via in-
ternett.5 Gjennom statlige tv-kana-
ler kunne de vise hendelsene slik de 
ønsket det. Opptøyene ble beskrevet 
som angrep på kinesiske interesser 
og det ble sagt lite om bakgrunnen, 
med unntak av at det hele var regis-
sert fra eksiltibetansk hold. Kanalen 
CNN gikk i svart på kinesiske fjern-
synsapparater da de viste innslag fra 
demonstrasjonene i Tibet.

Kinesiske myndigheter angrep også 
vestlig presse for ikke å beskrive hen-
delsene i Tibet på en nøytral måte. 
Flere medier ble blant annet kritisert 
for å manipulere med bildene. En 
kontrovers handlet blant annet om 
et bilde som viste en militærkolonne 
som kjørte gjennom Lhasa, og hvor 
flere mente at man bevisst hadde 
klippet bildet for ikke å vise tibetan-
ske demonstranter som kastet stein 
mot bilene. Kritikken ble blant annet 
rettet mot tv-stasjonen CNN. Sel-
skapet gikk ut med en pressemelding 
hvor de avkreftet alle spekulasjoner i 
retning av manipulasjon.6 

Internasjonale reaksjoner
Beijing har gjentatt at Tibet er et in-
dre anliggende. De har protestert på 
at andre land tar opp situasjonen i 
Tibet. De var svært misfornøyd med 
at EUs utenriksministere tok opp 
spørsmålet på sin ministerkonfe-
ranse i slutten av mars. Derimot må 
de ha vært strålende fornøyd med at 
dette ikke ble et tema under møtene 
til FNs menneskerettighetsråd. Flere 
land reagerte på høyt nivå mot de 

kinesiske reaksjonene i Tibet. 
Fra mange hold ble det sagt 
at Kina må bruke denne an-
ledningen til å gå i dialog med 
Dalai Lama og tibetanske eksil-
myndigheter. Den amerikanske 
presidenten, George W. Bush, 

tok blant annet kontakt med den ki-
nesiske presidenten og argumenterte 
for å innlede reelle samtaler med Da-
lai Lama.7 Både Frankrikes president, 
Nicolas Sarkozy, og Storbritannias 
statsminister, Gordon Brown, har 
gått ut og kritisert forholdene i Tibet 
og anbefalt dialog med Dalai Lama. 
Det kom også sterke reaksjoner fra 
den tyske regjeringen. Frankrikes 
president gikk langt i å antyde at han 
vil vurdere å boikotte åpningssere-
monien under lekene i Beijing.

Reaksjoner fra norsk side
Utenriksminister Jonas Gahr Støre 
gikk etter påske ut med krass kritikk 
av Kinas oppførsel i Tibet. Han om-
talte volden i Tibet som uakseptabel. 
Fra norsk side ble det ytret ønske 
om innreise til Tibet for å overvåke 
forholdene.8 Dette ble avslått av ki-
nesiske myndigheter. Fra Tibet-be-
vegelsen ble det ytret at reaksjonene 
fra norsk offisielt hold kom sent og 
at det burde vært gitt en mer offisiell 
erklæring som avklarte Norges reak-
sjon. Den norske Tibet-komité holdt 
en markering utenfor Stortinget og 
Den kinesiske ambassaden i Oslo 18. 
mars. Mange møtte opp for å vise 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre gikk 
etter påske ut med krass kritikk av Kinas 
oppførsel i Tibet. Han omtalte volden i Ti-
bet som uakseptabel.
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sin motstand mot kinesiske myndig-
heters fremferd i Tibet. Senere ble 
det også holdt en markering utenfor 
Stortinget 31. mars, på dagen da den 
kinesiske OL-ilden ankom Beijing. 
Flere norske politikere holdt døren 
oppe for en mulig boikott av åp-
ningsseremonien, mens både stats-
ministeren og utenriksministeren 
avfeide dette.

Tiden fremover
Det er vanskelig å si hva som vil skje 
i tiden fremover. Motstanden i Tibet 
er ikke over. Det kommer meldinger 
om uro i tibetanske områder i flere 
regioner. Fokuset vil være stort på 
Kina i månedene fram mot åpningen 
av De olympiske leker i Beijing 8. 
august senere i år. Tibet-aktivister 
over hele verden vil bruke denne 
anledningen til å rette fokuset mot 
den urett som tibetanere er utsatt 
for. Den internasjonale Tibet-beve-
gelsen planla i samarbeid med andre 

menneskerettighetsorganisasjoner å 
vise sin motstand mot Kinas politikk 
under fakkelreisen til den olympis-
ke ild. Fakkelen skal være på reise i 
130 dager og i løpet av disse dagene 
kommer den innom 23 land fordelt 
på fem kontinenter.9 I skrivende 
stund har fakkelen vært innom vest-
lige byer som London, Paris og San 
Francisco. Alle stedene har det vært 
holdt store demonstrasjoner mot Ki-
nas menneskerettighetsbrudd og dets 
politikk i Tibet. I London klarte de-
monstranter nesten å stjele fakkelen, 
mens deler av fakkeltoget i Paris ble 
avlyst på grunn av de store demon-
strasjonene. Demonstranter klarte 
også å tiltrekke seg oppmerksomhet 
under tenningen av ilden i Hellas. 

Den internasjonale olympiske ko-
mité har uttrykt frykt for at fakkel-
stafetten skulle utvikle seg til en kon-
tinuerlig rekke av demonstrasjoner 
mot kinesiske myndigheter. Få stater 

har uttrykt ønske om å boikotte le-
kene, men flere har åpnet opp for 
å boikotte åpningsseremonien. Hva 
som skjer framover i Tibet vil være 
avgjørende for hva det internasjo-
nale samfunn vil gjøre. Det vil være 
interessant å se om Kinas politikk vil 
endre seg og ta høyde for den inter-
nasjonale kritikken. De olympiske 
leker i Beijing har vært planlagt som 
en storoffensiv for å vise fram det 
moderne Kina. Demonstrasjoner 
mot fremferden i Tibet truer med å 
ødelegge hele denne strategien. Ki-
nesiske myndigheter bør forberede 
seg på at protestene vil fortsette til 
uretten mot tibetanerne ender.

Kilder:
1 Aftenposten 22. mars 2008, - Kina skal 

knuse opprøret i Tibet. http://www.
aftenposten.no/nyheter/uriks/
article2323071.ece. 

2 CNN 18. mars 2008, China’s premier blames 
Dalai Lama ’clique’ for the violence in 
Tibet. http://edition.cnn.com/2008/
WORLD/asiapcf/03/17/tibet.unrest/
index.html. 

3 Aftenposten 16. mars 2008. Dalai Lama: 
Kulturelt folkemord i Tibet. http://www.
aftenposten.no/nyheter/uriks/
article2316143.ece. 

4 Reuters, China accuses Dalai Lama of  taking 
Olympics “hostage”. 23. mars 2008. http://
www.reuters.com/article/newsOne/
idUSPEK26733920080323. 

5 Aftenposten, 18. april 2008. 
Informasjonskrig om uroen i Tibet. http://
www.aftenposten.no/nyheter/uriks/
article2318625.ece. 

6 CNN 28. mars 2008. CNN statement 
on Tibet coverage. http://edition.cnn.
com/2008/US/03/28/tibet.statement/
index.html#cnnSTCText. 

7 CNN 26. mars 2008, Bush phones China’s 
president about Tibet protesters. http://
edition.cnn.com/2008/WORLD/
asiapcf/03/26/bush.tibet/index.
html#cnnSTCText. 

8 Aftenposten 23. april 2008. – Uakseptabel 
vold i Tibet. http://www.aftenposten.
no/nyheter/uriks/article2323944.ece. 

9 CNN 31. mars 2008, Olympic torch re-lit in 
Tiananmen Square. http://edition.cnn.
com/2008/WORLD/asiapcf/03/31/
olympics.torch/index.html. 

 Politiet intensiverer 
beredskapen i Amdo La-
brang, Gansu-provinsen, 
den 14. mars 2008
Foto: tibet.net

 En fredelig demonstra-
sjon i Amdo Labrang, 
Gansu provinsen, den 14. 
mars 2008
Foto: tibet.net
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I dag sender jeg dyptfølte hilsener 
til mine kinesiske brødre og søstre 
rundt i hele verden, og særlig dere 
i Folkerepublikken Kina. I lys av de 
siste hendelser i Tibet, vil jeg gjerne 
dele mine tanker angående forholdet 
mellom det tibetanske og det kine-
siske folk med dere, og appellere 
personlig til dere alle.

Jeg er dypt bedrøvet over tapet av liv 
i de tragiske begivenheter i Tibet ny-
lig. Jeg er klar over at noen kinesere 
også døde. Jeg føler med ofrene og 
deres familier og ber for dem. 
Den siste tids uro viser klart 
alvoret i situasjonen i Tibet og 
det presserende behovet for å 
søke en fredelig og gjensidig 
fordelaktig løsning gjennom 
dialog. Til og med ved denne 
korsvei har jeg uttrykt min 
villighet til de kinesiske myndighe-
ter om å jobbe sammen for å oppnå 
fred og stabilitet. 

Kinesiske brødre og søstre, jeg for-
sikrer dere om at jeg ikke har noe 
ønske om å søke å løsrive Tibet. Ei 
heller har jeg noe ønske om å skape 
en kløft mellom det tibetanske og 
det kinesiske folk. Tvert imot har 
mitt fortsett alltid vært å finne en 
reell løsning på Tibets problem som 
på langt sikt sikrer både kinesiske og 
tibetanske interesser. Mitt primære 
mål, som jeg gang på gang har gjen-
tatt, er å forsikre at det tibetanske 
folks unike kultur, språk og identitet 

overlever. Som en enkel munk som 
etter beste evne lever sitt daglige liv 
i henhold til buddhistiske retnings-
linjer, forsikrer jeg dere om at min 
motivasjon er ektefølt.

Jeg har appellert til lederne i Folke-
republikken Kina om forståelse for 
min posisjon og om å jobbe for å 
løse disse problemene ved ”å søke 
sannhet fra fakta.” Jeg oppfordrer de 
kinesiske ledere til å være kloke og 
å innlede en meningsfull dialog med 
det tibetanske folk. Jeg oppfordrer 

dem også til å virkelig anstrenge seg 
for å bidra til stabilitet og harmoni 
i Kina og å unngå å skape avstand 
mellom nasjonalitetene. Statsme-
dienes skildring av de siste hendelser 
i Tibet, med bruk av falske og for-
vrengte bilder, kan være spiren til 
spenninger mellom folkegruppene, 
med  uforutsigbare konsekvenser på 
sikt. Dette gjør meg alvorlig bekym-
ret. Videre, til tross for min gjentatte 
støtte til OL i Beijing, påstår de ki-
nesiske myndighetene, med inten-
sjon om å skape en kløft mellom 
det kinesiske folk og meg selv, at jeg 
prøver å sabotere de olympiske leke-
ne. Jeg blir likevel oppmuntret av at 

flere kinesiske intellektuelle og lærde 
også uttrykker sterk bekymring over 
de kinesiske ledernes handlinger og 
potensialet for uheldige langtids-
virkninger, særlig i forholdet mellom 
forskjellige nasjonaliteter. 

Siden oldtiden har tibetanere og ki-
nesere levd som naboer. I den 2000 
år lange nedskrevne historie om våre 
folk, har vi hatt perioder hvor vi ut-
viklet vennskapelige forhold, og til 
og med inngikk ekteskapsallianser, 
og vi har hatt perioder der vi sloss. 

Imidlertid, siden buddhismen 
blomstret i Kina før den an-
kom Tibet fra India, har vi 
tibetanere historisk sett tillagt 
det kinesiske folk respekt og 
sympati grunnet eldre dhar-
mabrødre og -søstre. Dette 
er velkjent for de som tilhø-

rer det kinesiske miljø bosatt uten-
for Kina, hvorav noen har deltatt 
på mine foredrag om buddhismen, 
likeså pilegrimer fra selve Kina, som 
jeg har hatt den glede av å møte. Jeg 
har lagt meg disse møtene på hjer-
tet og føler de medvirker til en bedre 
forståelse mellom våre to folk.

Det 20. århundre vitnet om enorme 
omveltninger i mange deler av ver-
den og også Tibet ble en del av den 
turbulensen. Like etter grunnleg-
gelsen av Folkerepublikken Kina i 
1949, gikk Folkets frigjøringshær inn 
i Tibet, noe som til slutt resulterte i 
at 17-punktsavtalen ble inngått mel-

En appell til det kinesiske folk
fra Hans Hellighet den 14. Dalai Lama

Kinesiske brødre og søstre – hvor dere enn 
befinner dere – jeg ber dere i dyp bekym-
ring, om å hjelpe til og utrydde misforstå-
elsene mellom våre to samfunn.
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lom Kina og Tibet i mai 1951. Da 
jeg var i Beijing i 1954-55, og deltok 
på Den nasjonale folkekongress, fikk 
jeg muligheten til å møte og utvikle 
personlig vennskap med flere lede-
re på høyt nivå, inkludert formann 
Mao. Faktisk gav formann Mao meg 
råd angående flere områder, og per-
sonlige forsikringer vedrørende Ti-
bets fremtid. Oppmuntret av disse 
forsikringer, og inspirert av kampå-
nden til mange av Kinas daværende 
revolusjonære ledere, returnerte jeg 
til Tibet full av selvtillit og optimis-
me. Noen tibetanske medlemmer av 
kommunistpartiet delte mitt håp. Et-
ter min retur til Lhasa, gjorde jeg alt 
jeg kunne for å søke ekte selvstyre 
for Tibet innenfor rammene til Fol-
kerepublikken Kina. Jeg mente at 
dette ville tjene både det kinesiske og 
det tibetanske folks interesser best.

Fra rundt 1956 økte spenningen i 
Tibet, noe som dessverre ledet til de 
fredelige protestene i Lhasa 10.mars 
1959 og til min flukt i eksil. Selv om 
det har skjedd en positiv utvikling på 
mange områder i Tibet under Kinas 
styre, har denne utviklingen, som den 
forrige Panchen Lama påpekte i ja-
nuar 1989, blitt overskygget av ufat-
telig lidelse og utstrakt ødeleggelse. 
Tibetanerne ble tvunget til å leve i 
konstant frykt, mens de kinesiske 
lederne forble mistenksomme mot 
dem. Likevel, istedenfor å utvikle 
forakt for de kinesiske lederne som 
var ansvarlige for den grusomme un-
dertrykkelsen av det tibetanske folk, 
ba jeg for at de skulle bli venner. 
Dette uttrykte jeg i følgende linjer i 
en bønn jeg skrev i 1960, ett år etter 
at jeg ankom India: ”Må de få åpnet 
visdommens øye som skiller rett fra 
galt, og må de få leve med gleden 
over vennskap og kjærlighet.” Man-
ge tibetanere, også skolebarn, gjentar 
disse linjene i deres daglige bønner.

I 1974, etter vanskelige samtaler 
med mitt Kashag (eksilregjeringen, 
red.anm.), samt presidenten og vi-
sepresidenten i den daværende tibe-
tanske nasjonalforsamlingen i eksil, 
bestemte vi oss for å finne en Mid-
delvei som ikke skulle søke å løsrive 
Tibet fra Kina, men som skulle legge 
til rette for en fredelig utvikling i Ti-
bet. Selv om vi på denne tiden ikke 
hadde noen kontakt med Kina, dette 
var midt under kulturrevolusjonen, 
hadde vi allerede forstått at vi før 
eller senere ville måtte løse Tibet-
spørsmålet gjennom forhandlinger. 
Vi erkjente også at det ville tjene Ti-
bet å forbli innen Kina, i hvert fall 
med hensyn til modernisering og 
økonomisk utvikling.. Selv om Tibet 
har en rik og gammel kulturarv, er 
landet lite utviklet materielt. 

Plassert på verdens tak, er Tibet kil-
den til mange av Asias store elver, 
og derfor er beskyttelse av miljøet 
på det tibetanske platå av ytterste 
betydning. Etter som vår fremste 
målsetting er å beskytte den tibetan-
ske buddhistiske kultur – forankret 

i troen på universell medfølelse – så 
vel som det tibetansk språket og den 
unike tibetanske identitet, har vi hel-
hjertet jobbet for å oppnå menings-
fylt selvstyre for alle tibetanere. Ki-
nas grunnlov gir nasjonaliteter som 
den tibetanske denne rettigheten. 

I 1979 forsikret den daværende øver-
ste kinesiske leder, Deng Xiaoping, 
min personlige utsending at ”bort-
sett fra Tibets uavhengighet, kan alle 
andre spørsmål forhandles.” Siden 
vi allerede hadde formulert vår til-
nærming til å løse Tibet-spørsmålet 
innenfor Kinas grunnlov, mente vi at 
vi lå godt an til å svare på denne nye 
muligheten.

Mine representanter møtte offisi-
elle representanter fra Kina mange 
ganger. Etter at vi gjenopptok våre 
forhandlinger i 2002, har vi hatt 
seks samtaler. Imidlertid har vi ikke 
sett noen konkrete resultater når 
det gjelder de mest grunnleggende 
spørsmålene. Uansett, som jeg så 
mange ganger har sagt, forblir jeg 
dypt forankret i Middelveistrategien 
og gjentar igjen at jeg er villig til å 
søke dialog.

I år venter det kinesiske folk stolt 
og ivrig på åpningen av de olym-
piske leker. Jeg har fra begynnelsen 
støttet utnevnelsen av Beijing som 
vertsland for lekene. Jeg har ikke for-
andret standpunkt. Kina er verdens 
mest folkerike land, har en lang his-
torie og en ekstremt rik sivilisasjon. I 
dag fremstår Kina som en stormakt, 
grunnet landets imponerende øko-
nomiske vekst. Dette ønsker vi vel-
kommen. Men Kina må også gjøre 
seg fortjent til respekt og anseelse 
i det globale samfunn, gjennom å 
etablere et åpent og harmonisk sam-
funn, basert på prinsipper om gjen-
nomsiktighet, frihet og lovens makt. 
For eksempel har ikke ofrene etter 

 Dalai Lama den 10. mars under mar-
keringen  av det tibetanske opprøret 
i 1959
Foto: Tenzin Dasel, Phayul.com
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tragedien på Den himmelske freds 
plass, som fikk en fryktelig innvirk-
ning på så mange kinesiske borgeres 
liv, verken mottatt rettferdig kom-
pensasjon eller noen som helst offi-
siell beklagelse. 

Likeledes blir  tusenvis av vanlige 
kineseres lovlige klager på urettfer-
digheter begått av korrupte lokale 
offisielle enten ignorert, eller møtt 
med aggresjon. Jeg utrykker bekym-
ring for dette både som menneske 
og som en person villig til å se på seg 
selv som et medlem av den store fa-
milien som utgjør Folkerepublikken 
Kina. I lys av dette, setter jeg pris på 
og støtter president Hu Jintaos po-
litikk som vil skape et ”harmonisk 
samfunn,” men dette kan kun opp-
nås ved gjensidig tillit og i en atmos-
fære av frihet, som også inkluderer 
ytringsfrihet og lovens makt. Jeg 
mener på det sterkeste at hvis disse 
verdier blir omfavnet, kan det løse 
mange av de viktige problemene an-
gående minoritetsnasjonaliteter, som 
Tibet, og likeså Øst-Turkestan og 
Indre Mongolia hvor lokalbefolknin-
gen nå utgjør kun 20 prosent av en 
total befolkning på 24 millioner.

Jeg hadde håpet at president Hu Jin-
taos utsagn nylig, om at stabiliteten 
og sikkerheten i Tibet angår stabili-
teten og sikkerheten i landet, kunne 
bety en ny epoke for løsningen på 
Tibet-spørsmålet. Det er uheldig at 
kinesiske ledere fortsetter å beskyl-
de meg for å være en ”separatist” 
til tross for mine forsøk på ikke å 
løsrive Tibet fra Kina. Videre, når 
tibetanere i Lhasa og mange andre 
områder spontant protesterte for 
å uttrykke sin dyptfølte misnøye, 
anklagde kinesiske myndigheter meg 
for å ha iscenesatt deres demonstra-
sjoner. Jeg har bedt om at en aner-
kjent instans gjør en grundig under-
søkelse av disse anklagene. 

Kinesiske brødre og søstre – hvor 
dere enn befinner dere – jeg ber dere 
i dyp bekymring, om å hjelpe til og 
utrydde misforståelsene mellom våre 
to samfunn. Videre ber jeg dere om 
å hjelpe oss og finne en fredelig og 
varig løsning på problemet i Tibet, 
gjennom dialog i forståelsens og 
enighetens ånd.

Med bønn,
Dalai Lama

28. mars 2008 

Kilde: www.tibet.net

Velkommen til nye 
Paramita  

meditasjonssenter  

Besøk oss i Strøget, i hjertet av 
Oslo! Her er noe av programmet:

Kurs med Khenpo  
Sangpo Rinpoche 

24.-25.mai:  Four immeasurables
31.mai-1.juni: Four correct views

4 torsdager kl 19 fra 15.mai:  
Four mindfullnesses 

Ashtanga Yoga 
4 tirsdager kl 19 fra 6.mai. 

Lørdagsfilmen  
Lørdager kl 14 viser vi filmer om 
interessante lærere og steder.  

Se nettsidene for detaljer. 

Det blir også  sommerkurs på Karma 
Shedrup Ling retreatsenter nær Ski og på 

Paramita meditasjonssenter. 

Se www.pilegrimsreiser.no om turer til 
Ladakh og andre steder. 

Paramita meditasjonssenter 
Storgt 13 i Strøget, 0155 Oslo. 

Tlf 2200 8998 

Arrangør: 
Karma Tashi Ling buddhistsamfunn 

Bjørnåsvn 124, 1272 Oslo. Tlf 2261 2884 

www.tibetansk-buddhisme.no  
blir løpende oppdatert. 
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Kjære president Hu Jintao,

I løpet av de siste to ukene har ver-
den vært vitne til at det har brutt ut 
protester over hele det tibetanske 
området, i de fleste tilfellene fulgt av 
hard, voldelig undertrykkelse. I de 
fleste tilfellene har disse protestene 
vært fredelige. Resultatet har vært et 
ukjent antall arrestasjoner og tapet 
av mange liv, de aller fleste tibetan-
ske. Det er forståelig at dette har ut-
løst bekymring og fortvilelse i vide 
kretser over hele verden. I egenskap 
av forskere med fokus på Tibet, gjør 
det som nå har skjedd oss spesielt 
urolig. Den sivilisasjonen vi studerer 
er ikke bare gjenstand for akademisk 
forskning: Det er selve grunnlaget 
for et levende folks samfunn og 
en stor kulturarv som tilhører hele 
verden. Vi uttrykker vår dype sorg 
ved den grusomme død som er blitt 
uskyldige mennesker til del, både ki-
nesere og tibetanere. Tilværelsen er 
blitt endret, og det til det verre, på 
steder som vi er fortrolige med; en 
tragedie har rammet et folk vi kjen-
ner godt. I samme stund som denne 
erklæringen skrives, meldes det at 
arrestasjoner fortsetter og at skyte-
våpen brukes selv mot de som gir 
uttrykk for fredelig protest; de som 
anklages underkastes standrett uten 
lov og dom og uten grunnleggende 
rettigheter, og utallige andre tvinges 
til å gjenta politiske slagord og til å 

fordømme sin religiøse leder.

Taushet er ikke lenger mulig når vi 
konfronteres med det som skjer i 
Tibet. I øyeblikket ser det ut til at 
myndighetenes fremste mål i alle de 
tibetanske områdene i Kina er å slå 
ned på politisk protest. Disse områ-
dene er blitt isolert fra resten av Kina 
og fra omverdenen. Men slike tiltak 
vil ikke fjerne den underliggende fø-
lelsen av urett som tibetanerne nå 
gir uttrykk for. Som forskere har vi 
en ubetinget interesse av ytringsfri-
het. Å krenke denne grunnleggende 
friheten og å kriminalisere de syns-
punkter som den kinesiske regjering 
nødig vil høre, virker bare mot sin 
hensikt. Dette vil bidra til å øke, ikke 
redusere, uro og konflikt.

Problemet består ikke i at tibetanerne 
nekter å avfinne seg med begrensnin-
ger i sin ytringsfrihet, begrensninger 
som ingen av oss ville godta i våre 
egne liv. Spørsmålet er ikke hva tibe-
tanerne sier: Spørsmålet er hvordan 
de blir hørt og hvordan de blir svart. 
Å gi Dalai Lama skylden for uroen 
viser bare at den kinesiske regjering 
er uvillig til å erkjenne og ta tak i sin 
feilslåtte politikk, en politikk som 
uten tvil er den virkelige årsaken til 
folkets misnøye. Regjeringens fort-
satte demonisering av Dalai Lama 
ligger langt under enhver form for 
språkbruk som aksepteres av ver-

denssamfunnet, og tjener bare til å 
øke tibetanernes sinne og motstand. 
Det er skapt en situasjon som bare 
kan møtes av den sterkeste protest 
fra de av oss som har viet våre yrkes-
liv til å forstå Tibets fortid og samtid, 
dets kultur og samfunn. Situasjonen 
har faktisk utløst en utbredt følelse 
av sjokk både i Kina og utenfor, og 
vi skriver dette i full sympati med 
erklæringen i tolv punkter fremlagt 
av en gruppe kinesiske forfattere og 
intellektuelle den 22. mars.

Vi oppfordrer derfor til at bruk av 
makt mot tibetanere i Kina må opp-
høre umiddelbart. Vi ber om en slutt 
på undetrykkelsen av tibetanernes 
synspunkter, uansett hvilken form 
den undertrykkelsen tar. Og vi ber 
om en klar anerkjennelse av at tibe-
tanerne, i likhet med alle borgere i 
Kina, har rett til uavkortet tale- og 
ytringsfrihet slik dette er garantert 
i internasjonale traktater og alment 
anerkjente normer for menneskeret-
tigheter.

27. mars 2008

Undertegnet 75 tibetologer fra hele 
verden (unntatt Kina)

Åpent brev
En erklæring fra bekymrede Tibet-forskere angående kri-
sen i Tibet, rettet til president Hu Jintao og regjeringen i 
Folkerepublikken Kina.

Dette er et historisk doku-
ment, og muligheten for at 
de som har undertegnet opp-
ropet kan bli svartelistet av 
Kina, gjør at det ikke er en 
tom gest, for  mange har byg-
get sin forskning på mulighe-
ten til å reise til Tibet.

Se www.tibetopenletter.org 

hvor det pr. dags dato er hele 
605 som har undertegnet 
oppropet.

Åpent brev til Kinas president og regjering
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I mars var den kinesiske 
forfatteren Wang Lixiong 
i Oslo for å ta imot Den 
norske Forfatterforenings 
ytringsfrihet på vegne av 
sin tibetanske kone Tse-
ring Woeser. Under sitt 
opphold holdt han også et 
foredrag for medlemmer 
av Den norske Tibet-komi-
té og andre interesserte på 
Menneskerettighetshuset.

Av redaksjonen i Verdens Tak

Wang åpnet sitt foredrag med å si at 
Kina har lykkes i å sekularisere tibe-
tanerne, og forme dem til det mo-
derne samfunn. Tibetanerne har blitt 
mer opptatt av materielle goder nå 
enn før, som følge av denne påvirk-
ningen. Det har rett og slett blitt en 
mer materialistisk orientering i Tibet, 
enn det man har vært vant til tidlige-
re. Wang hevdet videre at Kina også 
vil omforme tibetanerne politisk. 

– De ønsker å gjøre Tibet til en se-
verdighet for utenforstående og ut-
nytter derfor den tibetanske kulturen 
til business. Media har en stor rolle 
i denne prosessen, fordi de hele ti-
den streber etter å finne noe unikt og 
særegent som selger. 

Tibetanerne lytter fortsatt til 
Dalai Lama
I følge Wang er lojaliteten til Dalai 
Lama ekstremt sterk i Tibet, til tross 
for Kinas gjentatte forsøk på å svek-
ke den. Tibetanerne lytter fortsatt til 
Dalai Lama, og ikke til kinesiske sty-
resmakter. Kina har ikke den samme 
effekten på tibetanerne som det Da-
lai Lama har. Eksempelet Wang ga 
er at da Dalai Lama ba tibetanerne 
kaste og brenne pelsene sine så gjor-
de folk det, men at de aldri ville ha 
gjort det om kinesiske styresmakter 
ba dem om det samme. For Kina er 
Tibet-spørsmålet knyttet til Dalai 
Lama som person, mens for Dalai 
Lama handler det derimot om livene 
til seks millioner tibetanere inne i Ti-
bet og ikke om ham personlig, hev-

det Wang.

– Selv om Kina bruker alle midler de 
har til rådighet, er det i nesten hvert 
tempel i Tibet bilder av Dalai Lama, 
som lett kan gjemmes om det kom-
mer kontroll, fortalte Wang og viste 
frem bilder som illustrerer dette. Han 
understreket videre at Dalai Lama er 
nøkkelen til forandringer i Tibet, og 
at hvis man ikke har løst spørsmå-
let før han dør har man ikke lenger 
denne nøkkelen. 

– Men Kina ser det ikke slik. De reg-
ner med at det løser seg den dagen 
Dalai Lama dør og er borte for godt. 
Dette er dog en farlig tankegang og 
om Tibet-spørsmålet er uløst den 
dagen Dalai Lama dør, kan konflik-

 Wang Lixiong på Det norske Menneskerettighetshuset
Foto: Den norske Tibet-komité

Wang Lixiong besøker Det norske  
Menneskerettighetshuset
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ten intensiveres kraftig. 
Unge tibetanere uten-
for Tibet er veldig utål-
modige også eksempli-
fisert med marsjen til 
Tibet som startet 10 
mars.

80 000 opprør 
hvert år i Kina
Wang kunne fortelle 
tilhørerne at det er 80 
000 større og mindre 
opprør i Kina hvert 
år. Han mente også at 
for å unngå voldelige 
oppgjør må de etniske 
problemene løses.

– Om Kina skal foran-
dre retning vil det skje 
uavhengig av myndig-
hetene og deres beslut-
ninger. Landet vil for-
andres av protester, fra 
grasrotbevegelser som 
vil ha forandring. Det 
kinesiske samfunn er 
fylt av motsetninger som er skjult av 
den økonomiske veksten. Men fordi 
man holder fast på ettpartisystemet 
blir det vanskelig å løse disse konflik-
tene

Kina behandler folkegrupper 
forskjellig
Wang Lixiong tror at grunnen til at 
han fikk visum til Norge, og ikke hans 
kone Woeser, er at han er hankineser, 
mens Woeser er tibetaner og define-
res av kinesiske myndigheter som en 
minoritet. Kina behandler folkegrup-
per forskjellig ut fra etnisitet. Wang 
fortalte også at han aldri har opplevd 
kritikk fra andre hankinesere, fra fa-
milie og venner, i forhold til at han er 
gift med en tibetaner. 

Wang argumenterte for at den tibe-
tanske eksilregjeringen ikke skal ta så 

mye hensyn til Kina, fordi de ikke får 
noe ut av å gi enda mer etter. 

– De har å gjøre med en motpart, 
som ikke kommer til gi dem noe til-
bake.

Lederne i Kina i dag, tilhører alle 
samme parti, og derfor vil det ikke 
bli noen forandring med nye ledere 
innenfor dagens system. Han tror 
heller ikke fremtidens kinesiske le-
dere kommer til å føre en noe annen 
politikk enn det som gjøres i dag.

– Det var et visst håp til Hu Jintao 
siden han har vært i Tibet, som øver-
ste leder i kommunistpartiet, men 
samtidig var han ansvarlig for unn-
takstilstanden i Tibet i 1989, sa Wang 
Lixiong.

Kina og kinesere
Wang påpekte at det er viktig å skille 
kinesere fra kinesiske myndigheter, 
men at folks holdninger allikevel er 
styrt av myndighetene. 

– Mange demokratiforkjempere står 
for eksempel på linje med myndighe-
tene i spørsmålet om Tibet: De bryr 
seg ikke så mye om etniske grupper. 
Men katastrofen ser man ikke før 
den er der – og da er det for sent. 

Wang Lixiong mente det er viktig at 
den sino-tibetanske dialogen fortset-
ter fordi:

– Man må prøve alt man kan for å få 
til en løsning.
– Man må opprettholde en kanal inn 
til kinesiske myndigheter.

 Wang Lixiong
Foto: Den norske Tibet-komité
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Oversatt av Halvor Eifring

Kjære styreleder, ærede medlemmer 
av Den norske Forfatterforening, 
mine damer og herrer, og tibetanske 
landsmenn: 

Dette er en begivenhet som gjør et 
dypt inntrykk på meg, og jeg vil få 
lov til å uttrykke min takk til Den 
norske Forfatterforening som har 

tildelt meg ytringsfrihetsprisen 2007. 
Jeg er også takknemlig overfor Den 
norske Tibet-komité for all dens 
hjelp og helhjertede støtte. Og til 
mine tibetanske landsmenn i Norge, 
gir jeg de tradisjonelle tibetanske lyk-
keønskninger: Tashi Delek. 

At Den norske Forfatterforening har 
tildelt meg sin ytringsfrihetspris be-
krefter det jeg har skrevet om i mine 

tekster om Tibet, i tillegg reflekterer 
også prisen dagens virkelighet, nem-
lig at Tibet ikke er fritt. I Tibet un-
dertrykkes både tale og religion. Å 
snakke åpenhjertig blir sett på som 
en forbrytelse, og for tibetanere er 
frykt en del av livet, som jeg skrev i 
et dikt: Luften har lenge vært full av 
frykt, virkelig frykt. 
Frihet er en ufravikelig rett. Den in-
kluderer ytringsfrihet, religionsfrihet, 
frihet fra å mangle det man trenger, 
og fravær av frykt. Alle burde nyte 
godt av dette. Men i ganske mange 
deler av verden, finnes det mennes-
ker som ikke har noen mulighet til å 
gjøre det. Hos de menneskene som 
ikke har denne friheten oppstår det 
en naturlig lengsel og jakt etter den. 
Samtidig som samvittigheten til de 
menneskene som er velsignet med 
frihet gjør at de føler sympati og so-
lidariserer seg med dem som ikke har 
det. At dette perspektivet gjentar seg 
i all menneskelig historie er fortrøst-
ningsfullt. 

Jeg tror at en skjebnetråd knytter 
meg til Norge. For noen få år siden, 
skrev jeg en sann historie som fant 
sted i deres land. ”Nyima Tsering’s 
Tears”. Den handlet om en munk 
fra Lhasa som de kinesiske myndig-
hetene hadde sendt til Norge for at 
han skulle delta på en internasjonal 
konferanse om menneskerettigheter. 
De ba ham om å støtte den kinesis-
ke regjerings Tibet-politikk. I Oslo 
hvor Dalai Lama hadde mottatt No-
bels fredspris, møtte han motstand 
og ubehag ved hver eneste korsvei. 

Takketale av Tsering Woeser

 Wang Lixiong (podiet) mottar ytringsfrihetsprisen på vegne av sin kone Tsering 
Woeser (projisert på lerretet) under Forfatterforeningens årsmøte 8. mars 2008
Foto: Den norske Tibet-komité

Forfatterforeningens ytringsfrihetspris for 2007 ble delt 
ut 8. mars 2008. Prisvinner Tsering Woeser fikk ikke utrei-
setillatelse fra Kina og kunne ikke motta prisen person-
lig. Woesers mann, Wang Lixiong mottok prisen i hennes 
sted og takketalen til Den norske Forfatterforening ble 
opplest av leder i Den norske Tibet-komité, Chungdak 
Koren.
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Han ble avvist av tibetanere i eksil; 
han kunne ikke gi ærlige svar på jour-
nalistenes spørsmål. Da han støtte 
på en landsmann som tårevått tagg 
han om å bli, kunne han bare stotre: 
” Hvordan er det mulig å ikke dra til-
bake? Det er vårt hjemland. Hvis alle 
reiser ut, hvem overlater vi da landet 
til?” Til slutt, da han reiste fra det 
frie landet Norge, klarte han ikke å 
holde tilbake tårene som steg opp i 
øynene på ham av alle følelsene. Jeg 
har hørt at denne historien ble over-
satt og kringkastet i Norge. Jeg kan 
tenke meg hvordan denne tibetanske 
historien som fant sted i Norge, har 
rørt norske hjerter. Norge er et land 
fullt av menneskelig omsorg, av sym-
pati og humanitet. Norge har skaffet 
seg et omdømme som handler om 
rettferdighet og fred. Ved å etablere 
sin ytringsfrihetspris har Den nor-
ske Forfatterforening vist at et fritt 
samfunn bryr seg om og verdsetter 
frihet. 

Det er ganske ironisk, at selv om jeg 
har mottatt en ytringsfrihetspris, er 
jeg ikke fri til å komme til Norge og 
ta imot prisen. Fordi jeg har uttrykt 
meg fritt, har jeg blitt fratatt min 
frihet. Slik er virkeligheten i Kina. 
Uansett, som jeg sa da boken min 
ble forbudt, jeg vil ikke underlegge 
meg den offisielle versjonen av hva 
som skjer i Tibet, og enda mindre vil 
jeg oppgi min buddhistiske tro. Og 
som jeg sa da myndighetene stengte 
bloggen min, dette er en medial tids-
alder, som flyter over av informa-
sjon, så det vil finnes andre måter å 
gjøre sin stemme hørt på. Så lenge 
man har mot til å jakte på friheten til 
å se sannheten i øynene, friheten til 
å opprettholde rettferdighet, friheten 
til å avdekke ondskap, og friheten til 
å stå i mot tilfeldig maktutøvelse, så 
kan ingen myndighet noe sted få et 
menneske til å tie stille. 

Igjen min hjerteligste takk, og en 
særlig takk til Anne Oterholm, og jeg 
ønsker alle ”Tashi Delek.” 

Tsering Woeser
8 mars 2008
Beijing

 Wang Lixiong og Chungdak Koren
Foto: Den norske Tibet-komité

Den norske Tibet-komité ønsker 
å takke alle bidragsytere for 

verdifull støtte. Organisasjonen er 
avhengig av medlemmer og indivi-
duelle bidragsytere. Økt aktivitet på 
grunn av vårens uroligheter i Tibet 
og  fram mot OL senere i år, gjør 
behovet ekstra stort. 

Komitéen satser på et høyt aktivitetsnivå framover og 
ønsker alle bidrag velkommen. Du kan støtte oss 

på konto 7874.05.27699.



16 VERDENS TAK     NR. 1 2008

Av redaksjonen i Verdens Tak

I 2004 mistet Woeser jobben og ble 
satt under overvåkning etter at boka 
hennes “Notes from Tibet” (xizang 
biji) ble forbudt i Kina. Novellesam-
lingen tar for seg sitasjonen til tibe-
tanerne i dagens Tibet og deres van-
skelige situasjon i et land som nå har 
vært okkupert av Kina i snart 60 år. 
I boka referer Woeser også positivt 
til Dalai Lama, tibetanernes tidligere 
religiøse og politiske overhode som 
flyktet til eksil i India i 1959.

Etter at Woeser mistet jobben startet 
hun en blogg på internett som fikk 
over 300 000 besøkende. Bloggen 
ble flere ganger stengt av kinesiske 
myndigheter.

Woeser er en liten og nett kvinne. 
Hun sitter og venter på meg med et 
stort iskrembeger framfor seg. Alt 
virker tilsynelatende normalt. Is-
kremsjappa er inne i et av Beijings 
hippeste kjøpesenter og kineserne 
strømmer inn og ut av butikkdøra. 
Personligheten til Woeser er lys og 
positiv og det er vanskelig å opp-
fatte noe av det voldsomme presset 
hun daglig lever med når man snak-
ker med henne. Hun er daglig under 
overvåkning av det kinesiske politiet 
og vet at alt hun sier muligens blir 
notert ned av kinesiske myndigheter. 
Det stopper ikke denne sterke kvin-
nen fra å snakke. Hun starter med 
å fortelle meg at som forfatter eller 
journalist har man et ansvar for å lete 
etter sannheten. I Kina jobber alle 
journalister automatisk for de kine-

siske myndighetene. I en slik posisjon 
vil man aldri kunne skrive sannheten 
om hva som foregår i verken Tibet 
eller Kina. Det var derfor nesten en 
lettelse å bli fratatt arbeidet sitt hvor 
hun ikke hadde frihet til å skrive om 
det virkelige Kina. Nå lever hun dag-
lig under press, med avlytting av te-
lefon og datamaskin. Utenfor huset 
hennes trasker folk som venter på at 
hun skal forlate huset for så å følge 
henne hvis hun skal i et viktig møte. 
Men hun har frihet til å skrive det 
hun selv ønsker, og den frihetsfølel-
sen er kanskje enda viktigere.

I begynnelsen, for 20 år siden, var det 
mest for sin egen del at Woeser skrev 
poesi. Etter hvert vokste ønsket om 
å dele følelsene sine rundt situasjo-
nen i Tibet med andre gjennom ut-
givelse av dikt og betraktninger. Hun 

møtte mannen sin, Wang, som også 
er en anerkjent forfatter med utgi-
velser med handling i Tibet og Xin-
jiang (uigurenes hjemland) som også 
er okkupert av Kina. Sammen skrev 
de boka ”Notes from Tibet” hvor vi 
møter tibetanere i dagens Tibet som 
strever med sin egen identitet etter 
50 år med kinesisk diskriminering og 
vestlig påvirkning. Woeser mener at 
hvis man skal være en god forfatter 
må man se lengre enn sitt eget liv og 
forstå hvordan verden påvirker an-
dre. 

På spørsmål om hun ikke noen gan-
ger angrer på utgivelsene av bøkene 
sine og om hun ikke noen ganger er 
redd trenger hun ingen tenkepause. I 
dagens Tibet er alle tibetanerne un-
der stadig press og lever en hverdag 
hvor de ofte må være redde for kon-
sekvensene av det de gjør. Siden hun 
er i samme situasjon som resten av 
sine landsvenner har hun ingen ting 
å angre på. I tillegg mener Woeser at 
hun selv har makt gjennom bøkene 
hun har skrevet.

Woeser ser situasjonen i Tibet i dag 
som todelt. I Den tibetanske autono-
me region er hele befolkningen un-
der stadig overvåkning og det er der-
for ingen som kan gjøre annet enn 
å prøve å leve livene sine på en best 
mulig måte. Hvis man prøver seg på 
protester i dette området, som er 
hjertet av Tibet, vil man med en gang 
bli kastet i fengsel og få straff  opp 
til 20 år. I andre områder av Tibet 
som i dag er underlagt de kinesiske 
provinsene Qinghai, Gansu, Sichuan 

Portrett: Tsering Woeser

 Tsering Woeser
Foto: www.tibetwrites.org
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og Yunnan er det mer aktivitet blant 
tibetanerne i form av protester mot 
den ikke-eksisterende religiøse fri-
heten og andre brudd på mennes-
kerettighetene. Felles for hele Tibet 
er at det blir mer og mer kinifisert. 
Forskjellen mellom fattig og rik blir 
større, det finnes ingen religiøs frihet 
og det er stadig brudd på menneske-
rettighetene.

Framtiden er veldig usikker for Ti-
bet, men Woeser mener at tibetanere 
nå blir mer og mer opplyst og opp-
tatt av situasjonen de befinner seg i. 
Årsaken er alle de kinesiske innflyt-
terne til Tibet. De kinesiske myndig-
hetene gir subsidier og andre forde-
ler til kinesere som ønsker å arbeide 
i Tibet. I dagens Tibet er dette kan-
skje den største trusselen mot tibe-
tanernes kultur og identitet. I Lhasa 
er størstedelen av byen nå bosatt av 
kinesiske innflyttere. Da jeg spør om 
Tibets framtid trekker Woeser fram 
denne situasjonen som et eksempel 
på hvordan Tibets framtid er langt fra 
satt. På den ene siden kan man tenke 
seg at så mange kinesere er med på å 
undergrave tibetanernes kultur, men 
samtidig er det nå så mange kinesere 
i Lhasa at tibetanerne selv begynner 
å forstå de store forskjellene mellom 
dem selv og kineserne. En slik intens 
følelse av forskjell i identitet og ver-
dier var ikke tilstede da Woeser vok-
ste opp. Hun mener det finnes håp i 
at dagens ungdom forstår hva som 
skjer i landet deres og vil gjøre noe 
med den vanskelige sitasjonen. Moti-
vasjonen for forandring er større enn 
tidligere, sier Woeser. 

Woeser er selv gift med en kineser og 
etter å ha diskutert hvor viktig det er 
å beholde den tibetanske identiteten 
smetter jeg inn et spørsmål om det 
ikke da er litt kontroversielt å gifte 
seg med en kineser. Woeser fniser. 
Da de først møttes skrev han også 

på en bok om Tibet og han har alltid 
støttet Woeser i hennes arbeid. Hun 
tror nok han må ha vært en tibeta-
ner i sitt tidligere liv. I tillegg sier hun 
mens hun ler at de kinesiske myndig-
hetene ikke liker ham heller!

Avslutningsvis spør jeg henne hva 
hun har for framtidsdrømmer. Som 
de aller fleste tibetanerne i dagens 
Tibet svarer hun at drømmen er en 
dag å få møte Dalai Lama, tibetaner-
nes religiøse overhode. I tillegg øn-
sker hun å skrive flere bøker om og 
for tibetanere for å synliggjøre tibe-
tanernes kamp for rettferdighet.

Tibetansk kunst og kultur-
formidling
Tara Media, Aase-Hilde Brekke

Tara Media formidler film, foto 
og billedkunst fra den tibetanske 
kultur. Foredrag, filmvisning, ut-
stillinger. Tara Media driver Ta-
rasenter, som tilbyr meditasjons-
kvelder, kurs og konsultasjoner 
innenfor Tsa Lung, tibetansk ener-
gihealing, og Lu Jong, tibetansk 
yoga! 

Kurs: 
• Tulku Lama Lobsang: Lu Jong, 
Tsa Long, 24-29 aug., Geilo, 
og Oslo 21.aug: Dream Meditation, 
Tibetan Medicine.

Kunstformidling:
• ”Bardo”, foto og lydinstalla-
sjon, m. opptak bla. av HH.Dalai 
Lama.
• Fotoutstillingen ”Stemninger”, 
dokumentar og kunstfoto fra Ti-
bet i eksil. 

Film:
• ”Shangri-La, tapt for alltid?”, 
dokumentarfilm og tibetanere i 
eksil i India. 
• ”Noe kan bare danses”, kunst-
dokumentar om tibetansk rituell 
maskedans Garcham. 

Kontakt:
Aase-Hilde Brekke
0047- 97648791
post alfakrøll taramedia.no
www.taramedia.no
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Det var en av disse varme sommer-
dagene vi hadde det året, i 1999. 
Som vanlig var Tsuglakhang-kloste-
ret stappfullt av pilegrimer og turis-
ter. Og som vanlig var Nyima Tse-
ring ved inngangen, der han solgte 
billetter og alltid var klar til å gi en 
omvisning på kinesisk eller engelsk 
til besøkende som kom langveisfra. 
Dette var hans oppgave, forskjellig 
fra de andre munkenes, og derfor ble 
han referert til i aviser og på TV som 
”turistguidelamaen”. Men han var 
ikke bare en turistguide, han hadde 
også andre titler, den mest 
spesielle av dem: ”Medlem av 
Folkeforsamlingen i Lhasas 
permanente komité”. Derfor 
ser vi ofte en ung munk i sin 
rødbrune drakt sitte blant sti-
ve og alvorlige funksjonærer 
på nyhetene til TV-Xizang og TV-
Lhasa. Han ser alltid rolig, fornuftig 
og selvsikker ut.

Den dagen ga noen ham plutselig 
beskjed om å levere inn to bilder til 
kontoret som var ansvarlig for søk-
nader om pass. Nyima Tsering skulle 
fly til Beijing noen dager senere. Der 
skulle han møte andre tjenestemenn 
fra diverse statlige direktorater, og så 
reise for å delta på en internasjonal 
kongress om menneskerettigheter i 
Norge. Norge? Er ikke det landet der 
Dalai Lama mottok Nobels freds-
pris i 1989? Nyima Tsering følte seg 
spent, og litt urolig. Da han gikk for 

å levere fotografiene sine, var det en 
der som ga ham et utall råd og for-
maninger. Men da mannen så Nyima 
Tserings bekymrede uttrykk sa han: 
”Slapp av, de du skal reise sammen 
med er alle fra de høyere nivåene, 
ikke som funksjonærene her i Lhasa 
som ikke vet eller kan noen ting”.

Kort etter gikk Nyima Tsering alene 
ombord på et fly til Beijing. Selvsagt 
var det folk som fulgte ham og som 
tok i mot ham. Han kunne ikke helt 
huske hvem han hadde møtt eller 

hva han hadde sagt. To dager senere 
var han på et fly igjen, med ti-tyve 
andre delegasjonsmedlemmer, på vei 
til Norge. Det er lite Nyima Tsering 
husker av turen. Han burde imidler-
tid hatt klare minner om reisen, det 
var jo første gang han reiste til utlan-
det. Men ordet ”menneskerettighe-
ter” gjorde at andre ting ikke var så 
viktige for ham. Hva annet enn kon-
gressen kunne ha tatt all hans opp-
merksomhet? Han var den eneste 
tibetaneren fra Tibet, og den eneste 
lamaen i munkeklær.

Men disse menneskene var virkelig 
annerledes. De var eldre enn ham, og 

til forskjell fra funksjonærene i Lhasa 
virket de velutdannede og var høf-
lige, de var ikke høylydte eller brau-
tende. Helt til nå kan Nyima Tsering 
huske hvordan en tjenestemann fra 
Direktoratet for nasjonale og religiø-
se spørsmål stille spurte ham: ”Føler 
du deg dårlig?” da han etter en pinlig 
hendelse ikke greide å holde tårene 
tilbake. Etterpå sa han ikke mer. Selv 
da Nyima Tsering gråt var det ingen 
som forlangte en forklaring, og det 
var en type forståelse som han satte 
stor pris på.

Når noen nevner kongressen 
nå om dagen, pleier Nyima 
Tsering å unngå å si noe sær-
lig om enkelthetene, temaene 
kongressen tok opp, deltager-
ne, diskusjonen, omgivelsene, 

atmosfæren og ekskursjonene på 
fritiden. Faktisk virker det som om 
de to episodene Nyima Tsering nev-
ner ikke er forbundet med noenting. 
De bare dukker opp, plutselig, som 
om de har vært stengt inne i hjertet 
hans så lenge at de bare må slippe fri. 
Han stopper praten rundt seg, brått, 
og lar hendelsene som skjedde for så 
lenge siden strømme ut av munnen.

Den første fant sted etter at møtene 
den første formiddagen var over, på 
vei til en lunch-mottagelse ved am-
bassaden, den kinesiske, selvsagt. 
Bekymringene Nyima Tsering hadde 
hatt holdt på å forsvinne, for ingen 

Nyima Tserings tårer

En novelle av Tsering Woeser, oversatt av Jon Kværne

Han skulle reise for å delta på en interna-
sjonal kongress om menneskerettigheter i 
Norge. Norge? Er ikke det landet der Dalai 
Lama mottok Nobels fredspris i 1989?
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hadde plaget ham eller spurt ham 
vanskelige spørsmål. Det kjentes 
godt å betrakte de elegante skandi-
naviske gatene gli sakte forbi bilen, 
og Nyima Tsering begynte å prate 
med utlendingene som satt ved siden 
av ham. Gradvis virket det som han 
igjen ble sitt gamle selvsikre jeg, som 
var vant til å vise utlendinger rundt 
Tsuglakhang-klosteret. Så, da bilen 
plutselig stoppet og døren ble åpnet, 
var lyden av mennesker der, åh, den 
lyden av mennesker, lyden av mange 
mennesker, som et plutselig torden-
skrall, rett i ansiktet på Nyima Tse-
ring. Han følte han var truffet hardt, 
han var nummen i hodet som etter 
en enorm eksplosjon. Han mistet 
nesten bevisstheten, klarte bare så 
vidt å bevege seg.

     ”Gyami”... ”Gyami lama”…
     “Kommunist lama” 

Utenfor ambassaden var det titalls 
sinte ansikter med trekk som ikke 
kunne være mer kjente for Nyima 
Tsering; titalls munner skrek på 
et språk som ikke kunne være mer 
kjent. Det var menn og kvinner på 
hans alder, og disse menneskene var 
av samme blod som Nyima Tsering. 
Den eneste forskjellen var at de var 
tibetanere i eksil utenfor Tibet; han 
og han alene var en av de ”frigjor-
te tibetanerne” som bodde i Tibet. 
Men, der og da, i byen der Dalai 
Lama hadde mottatt Nobels Freds-
pris, var de og han som fra forskjel-
lige verdener.

De hadde også med seg en rekke 
banner der de hadde skrevet ”Kine-
sere, gi oss tilbake hjemmet vårt” på 
tibetansk, engelsk og kinesisk.

Alle de andre gikk ut av bilen, igno-
rerte det de så, gikk rett frem. Men 
han klarte det ikke. Hvordan kunne 
Nyima Tsering ha klart det? Senere 

kunne han ikke, uansett hvor hardt 
han forsøkte, huske hvordan han 
hadde unnagjort den korte distansen 
mellom bilen og bygningen. Selv om 
det ganske sikkert hadde vært den 
lengste og vanskeligste turen han 
hadde gjort i løpet av de to og tredve 
årene han hadde levd. De tibetanske 
munkeklærne hans brant som en klar 
flamme, demonstrantenes foraktfulle 
blikk var som oljedråper, som varmt, 
sprutende smør, som gjorde ilden 
enda voldsommere. De kokende drå-
pene traff  det bøyde hodet hans, den 
lutede ryggen og bena som skyndte 
seg så fort de kunne.

Her ble Nyima Tserings stemme all-
tid skarpere, når han sa, ”Hva kunne 
jeg gjøre, hva kunne jeg gjøre, jeg 
hadde jo på meg denne...” Han dro 
i den burgunderrøde kappen, som 
glødet intenst i solskinnet, og fort-
satte å gjenta setningen, som om han 
snakket til seg selv.

”Etter det,” fortsatte Nyima Tsering, 
”klarte jeg aldri å føle meg lett til 
sinns. I fire dager lærte jeg hva det vil 
si å være en maur i en stekepanne”. 
For en virkelig maur er ikke dette 
noe problem, for en liten maur er 
ikke stekepannen noe uoverkomme-
lig. Alt den trenger å gjøre er ett mo-
dig hopp og så er den fri. Problemet 
er når de glovarme stekepannene er 
rundt deg på alle sider, og det ikke 
finnes noe kjølig sted der man kan 
gjemme seg.

Innen Nyima Tsering hadde gjort 
unna den korte spissrotgangen var 
han blitt alvorlig såret. Han kjente 
smerten stikke skarpt, merkene fra 
brennjernet gikk dypt. Det glødende 
brennjernet gjorde så vondt at han 
ville gråte, men han hadde ingen tå-
rer. Folkene inne i ambassaden lot 
som om ingenting hadde skjedd, el-
ler kanskje man kunne si at de var 
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vant til å betrakte, men ikke til å se. 
Ingen nevnte det lille dramaet. Alle 
snakket om noe annet. De andre 
konverserte høflig og spiste, det var 
bare Nyima Tsering som ikke klart å 
svelge en eneste bit, som om et fis-
keben hadde satt seg på tvers i hal-
sen hans. Dette var første gang han 
hadde sett så mange tibetanere, hans 
eget kjøtt og blod, i et fremmed land, 
så mange tibetanere som var drevet 
i eksil, for å være nøyaktig. Selv om 
de bare hadde vært noen få meter fra 
hverandre var det som om høye fjell-
kjeder hadde skilt dem.

Det var sikkert mange som hadde 
sagt ting til Nyima Tsering. Men 
ikke noe av det betydde noe eller var 
viktig. Han hørte uoppmerksomt på 
dem, hørte, og glemte, siden hans 
hjerte var skadet og sjelen hans bor-
te. Likevel husker han noe: ved siden 
av de medfølende blikkene fra utlen-
dingene i bilen, var det en funksjonær 
fra Beijing som spurte stille, ”Føler 
du deg ikke bra?” Nyima Tsering 
hadde nesten nikket. Mannen så snill 
og høflig ut. Og siden han var den 
offisielle talsmannen for landets mi-
noriteter og religiøse saker ved en in-
ternasjonal menneskerettighetskon-
feranse var også han nødvendigvis i 
sentrum for oppmerksomheten.

Ikke før hadde bekymringene som 
hadde forfulgt ham i dagevis for-
svunnet, så dukket de opp igjen. Be-
kymringene som hadde vokst inne i 
ham siden han forlot Lhasa var van-
skelige å roe, og nå hadde nye kom-
met til. ”Hva hvis jeg går ut døren 
og møter dem igjen? Vil de forakte 
meg, gjøre narr av meg, synes synd 
på meg? Å nei! For dem er jeg nå en 
”Gyami lama”, en kommunist lama.” 
Nyima Tsering smilte bittert.

Så da han tvang seg selv til å gå for-
siktig ut av ambassaden, fortsatt 

urolig, slapp han et lettelsens sukk. 
Likevel følte han seg på en eller an-
nen måte fortapt. Der borte, hvor de 
demonstrerende tibetanerne hadde 
samlet seg tidligere, var det nå ingen. 
Området var tomt. Hvor hadde de 
gått?

Dag nummer to gikk greit.

Den tredje dagen holdt Nyima 
Tsering talen sin, som var den virke-
lige grunnen til at han var sendt til 
konferansen. Siden Tibets stemme 
hadde manglet ved tidligere møter, 
hadde argumentasjonen fra kinesisk 
side om menneskerettighetssituasjo-
nen i Tibet alltid virket svak. Nyima 
Tserings nærvær og vitnesbyrd skulle 
bevise at tibetanere hadde mennes-
kerettigheter og at menneskeret-
tighetene deres var beskyttet. Men 
hvem kunne vel vite hvilke dilem-
maer Nyima Tsering bar i sitt hjerte. 
Hvordan skulle han uttale seg? Hva 
skulle han si? Hva burde han si noe 
om… og om hva burde han tie? Han 
var virkelig plaget. Selv om han var 
klar over at han, i sin burgunderfar-
gede kappe, knapt var ment å være 
mer enn dekorasjon, ønsket han ikke 
å si noe upassende, eller å høres ut 
som han ikke hadde greie på noen 
ting. Diskré spurte han seg for hos 
en utlending han hadde begynt å 
stole på. Utlendingen rådet ham til 
å utale seg i generelle vendinger og å 
unngå å nevne konkrete tilfeller.

Nyima Tsering leste dermed opp ta-
len han hadde forberedt – helt ”et-
ter boken”, eller mer nøyaktig, etter 
”teksten” fra aviser, radio og TV-sta-
sjoner. Talen var helt i overensstem-
melse med ideer som ofte dukket 
opp i de lokale mediene – som at den 
tibetanske nasjon er fullt ut beskyt-
tet, og har gjort fremskritt, at tibeta-
nerne har religiøs frihet, at ”de brede 
lag av munker” er patriotiske.

Alle på kongressen lyttet taust til 
ham. Bare en person fra publikum, 
en amerikaner, spurte på engelsk: 
”Hvis det er slik, har ikke du da full 
rett til å møte Dalai Lama?” Nyima 
Tsering var lamslått. Selv om han al-
lerede hadde forberedt seg på den-
ne type spørsmål. Han hadde tenkt 
på det den første dagen, da noen 
hadde pekt ut for ham stedet der 
Dalai Lama hadde mottatt Nobels 
Fredspris, likevel var han lamslått. 
Men han gjenvant fort fatningen, 
og svarte smart: ”Det er et politisk 
spørsmål som jeg nekter å svare på.” 
”Hva slags politisk spørsmål er det? 
Kan en tibetansk lama som ønsker å 
møte sin Dalai Lama være et politisk 
spørsmål?” Ingen andre stilte spørs-
mål, som om alle på kongressen for-
stod hans situasjon og hans følelser. 
Nyima Tsering tror det er slik.

Den fjerde dagen kom endelig. 
Nyima Tsering trodde til å begynne 
med at hans prøvelser var over. Men 
helt uventet falt det hardeste slaget 
den fjerde dagen.

Siden det var den siste dagen, hadde 
man arrangert en utflukt for kon-
gressdeltagerne til en av landets mest 
berømte parker. Parkene i Norge er 
vakre og sjarmerende, de utstrå-
ler harmoni og enhet med naturen. 
Dette gjorde den unge munken som 
hadde vokst opp på verdens tak let-
tere til sinns. Mens han gikk og så seg 
rundt, kom en ung kvinne mot ham. 
Selv om hun var kledd i T-skjorte og 
jeans, ikke på noen måte forskjel-
lig fra de andre utlendingene rundt 
dem, skjønte Nyima Tsering fra før-
ste øyeblikk at hun var tibetaner, med 
typisk tibetansk ansikt, tibetansk ut-
stråling og tibetansk lynne.

Kvinnen kom mot Nyima Tsering 
med utstrakte armer og med et ut-
trykk som om hun tilfeldigvis møtte 
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en venn hun ikke hadde sett på len-
ge. Med ett var det som om Nyima 
Tsering var i transe, overveldet av 
følelsen av at han hadde møtt og 
kjent denne kvinnen før. Han klarte 
ikke la være å ta kvinnens hender i 
sine. Men plutselig nektet kvinnen 
å slippe hendene hans, og begynte å 
rope høyt. Mens tårene rant sa hun 
til ham på tibetansk: ”Kusho, hva 
gjør du her? Hva gjør du sammen 
med disse kineserne? Du er tibeta-
ner, husk at du er tibetaner, ikke vær 
sammen med dem…”

Nyima Tsering var pinlig berørt, ner-
vøs, og følte seg veldig trist, men han 
klarte ikke å trekke hendene tilbake, 
og han fant ikke de rette ordene å 
si. Folk begynte å stimle sammen, 
utlendinger alle sammen, nys-
gjerrige på hvorfor en kvinne 
klamret seg til en munk i rød 
kappe. Ingen av kongressdelta-
gerne grep inn, men gikk fort 
videre i stedet, og lot som om 
det ikke hadde noe med dem å 
gjøre, noe som på én måte kanskje 
var uttrykk for sympati og forståelse. 
Mannen som var sendt fra ambassa-
den for å følge Nyima Tsering – og 
bare Nyima Tsering – disse fire da-
gene, åpnet til slutt munnen: ”Kom 
igjen Nyima Tsering. Slipp henne.”

Den tibetanske kvinnen kunne selv-
sagt ikke forstå kinesisk, men hun 
kunne gjette hva det betød. Hun ble 
sint og prøvde å skrike til ham på en-
gelsk. Nyima Tsering prøvde å stop-
pe henne og gjentok og gjentok: ”Jeg 
vet det, jeg vet det, jeg vet det…” 
Den tibetanske kvinnen fortsatte å 
gråte og sa, ”hvis du virkelig vet det, 
så ikke reis tilbake.” Men nå, endelig, 
klarte Nyima Tsering å presse frem 
det han ønsket å si. ”Hvordan kan jeg 
la være å dra tilbake? Det er hjemmet 
vårt. Hvis vi alle drar, hvem er det 
vi da etterlater Tibet til?” Og mens 

han sa dette, klarte han ikke lenger 
å holde tårene tilbake. De strømmet 
frem.

Til sist kom det noen som kunne 
hjelpe dem ut av vanskelighetene de-
res. Det var tibetanere som var sendt 
fra sine arbeidsplasser i Lhasa – slik 
som Tibets Universitet, Nasjonalbi-
blioteket og Den Autonome Regio-
nen Tibets Samfunnsvitenskapelige 
Akademi – for å ta avanserte kort-
tidskurs i Norge. Nyima Tsering 
kjente dem ikke, men han visste at de 
var tibetanere akkurat som han selv 
– tibetanere fra Tibet. Men selv den 
dag i dag spør Nyima Tsering seg 
hvorfor det var så mange tibetanere 
med forskjellig bakgrunn samlet der 
den dagen. Men dette tenkte han 

selvsagt ikke på mens alt foregikk. 
Hurtig slet han seg løs fra kvinnens 
grep, hun gråt fortsatt, og mens han 
tørket tårene med en flik av kappen 
sin skyndte han seg av sted for å 
slutte seg til resten av kongressdel-
tagerne.

”Kusho,” en av de kinesiske delta-
gerne stoppet ham, vennlig, og ga 
ham et råd: ”Hvis noen spør deg hva 
som skjedde, bare si at en i familien 
hennes hadde gått bort, og at hun 
ba deg tenne noen smørlamper for 
slektningen hennes og si noen bøn-
ner i Jokhang når du kommer tilbake 
til Lhasa.” Nyima Tsering nikket fort, 
og kjente på ny den skjærende smer-
ten i hjertet. Det var ingen som så på 
ham eller sa noe da han kom bort til 
dem. Som om alle synes det var greit, 
som om ingenting var skjedd, ingen-
ting det var verdt å snakke om.

Til slutt var det på tide å forlate 
Norge. Men ikke med en gang. De-
legasjonen måtte vente lenge på fly-
plassen, mer enn to timer. Diploma-
tene og de ansatte fra ambassaden 
– deriblant mannen som ikke hadde 
veket et øyeblikk fra Nyima Tserings 
side de fire dagene han hadde vært i 
Norge – hadde dratt etter å ha fulgt 
delegasjonen til flyplassen. Disse 
lange timene i den lyse, åpne og 
komfortable avgangshallen gikk folk 
rundt, eller satt, eller stod. Uavhen-
gig av hvilket land de var borgere av 
virket alle frie og avslappede. Nyima 
Tsering gikk også fritt rundt. Det vir-
ket ikke som om noen holdt spesielt 
øye med ham, og det ga ham følelsen 
av at han kunne dra hvor han ville. 
I et plutselig glimt slo tanken ned i 

hodet hans: ”Hva hvis jeg 
ikke blir med dem? Passet 
har jeg jo på meg, og jeg har 
nok penger. Hva hvis jeg går 
og kjøper billett til et annet 
sted…”

Ideen var selvsagt ikke mer enn bare 
et glimt. Som jeg nevnte tidligere var 
Nyima Tsering alltid rolig, fornuf-
tig og selvsikker. Så til sist ble han 
– mauren i den hete pannen – med 
tilbake sammen med delegasjonen. Å 
vende tilbake dit han kom fra virket 
som den beste ordningen. Likevel, 
mens flyet sakte fjernet seg fra Oslo 
Lufthavn, mens Norge – symbolet 
på den frie verden – ble liggende bak 
dem, rant to striper av tårer sakte 
ned Nyima Tserings magre kinn.

”Kusho, hva gjør du her? Hva gjør du 
sammen med disse kineserne? Du er ti-
betaner, husk at du er tibetaner, ikke vær 
sammen med dem…”



23VERDENS TAK     NR. 1 2008

Av Øystein Alme, daglig leder i 
Voice of Tibet
voti alfakrøll online.no

Radiosendingene til Voice of  Tibet 
(VOT) har siden starten i 1996 blitt 
utsatt for systematiske støysendin-
ger fra kinesiske myndigheter. Siden 
2001 er det blitt investert massivt i 
utstyr for å støye utenlandske radio-
sendinger rettet mot Tibet og Kina. 
Prosjektet er kalt Xi-Xing og mange 
hundre millioner dollar er investert 
i utbygging av så vel konvensjonelle 
som lokale støysendere. Store ressur-
ser er også benyttet til opplæring av 
tibetansk og kinesisk personell samt 
koordinering og kommunikasjon 
mellom de ulike enhetene. I 2006 
ble det fra informerte kilder opplyst 
at fire ulike sendestasjoner i Kina, 
Beijing, Xian, Nanjing og Linhe, ble 
benyttet for å støye Voice of  Tibet 
sine sendinger, hvorav to av stedene 
til enhver tid sender støy mot VOT 
sine frekvenser. 

Parallelt med dette er et samlet nett-
verk av lokale støysendere, bestående 
av anslagsvis 90 enheter sentralt plas-
sert på høyder over byer og landsby-
er, rettet inn mot Voice of  Tibet sine 
internasjonalt registrerte frekvenser 
(som er eksklusivt reservert for VOT 
sine sendinger). Det har over lang tid 
blitt rapportert om at de lokale støy-
sendingene har vært effektive, om 
enn i en begrenset radius på opp til 

en mil i radius rundt støysenderen. 
Derfor har mange rapportert om 
brukbare mottaksforhold for VOT 
sine sendinger utenfor byene, mens 
det i tettere befolkede byer og daler 
er vanskelig å høre. 

Under møter i etterkant av hendel-
sene og opptøyene i Lithang/Kham 
i høst ble det fra myndighetshold 
henvist til betydningen av å ytterlige-
re intensivere arbeidet med å hindre 
tilgang til radiosendinger utenfra. 
Dette bekrefter langt på vei at sen-
dingene høres på og tillegges stor 
betydning og ikke minst myndighe-
tenes frykt for at faktabasert infor-
masjon skal nå befolkningen. 

De kinesiske støysendingene mot 
VOT og andre utenlandsbaserte ra-
diostasjoner, som av myndighetene 
betegnes som fiendtlige, er grove 
brudd på grunnleggende rettigheter 
som myndighetene i Kina selv har 
garantert for. Dette både gjennom 
egen konstitusjon og ikke minst 
gjennom internasjonalt forpliktende 
resolusjoner og konvensjoner i FN. 
VOT har den senere tid søkt støtte 
for en protest mot Kinas støysendin-
ger og har forhåpninger om at presse 
og politikere vil løfte saken frem med 
krav om umiddelbar stans. 

Rundt 25.000 utenlandske journa-
lister er ventet til Beijing bare i for-

Kinas støysendinger  
intensivert

 Antenner for støysendinger like utenfor Lhasa
Foto: Vincent Metten, ICT
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Av Eva Therese Næss
naess alfakrøll psykologassistanse.no

Første gang jeg besøkte India var i 
forbindelse med en personlig pile-
grimsreise i 2003. Reisen tok meg til 
Dharamsala og McLeod Ganj hvor 
jeg kom i kontakt med bl.a. Det Ti-
betanske Senteret for Konfliktløs-
ning (Tibetan Centre for Conflict 
Resolutions - TCCR, www.tccrinfo.
org). Jeg reiste også i forhold til mitt 
arbeid som psykolog og har vært, og 
er, opptatt av å respektere andre kul-
turers forståelse av menneskesinnet, 
hjertelaget, psykisk helbredelse og 
forståelse. Som buddhist er jeg selv-
sagt interessert i hvordan buddhis-
men forholder seg til konflikter, til 
psykiske plager og hva som kan være 
helbredende. 
 
På turen møtte jeg et sjarmerende par 
som hadde startet på et bokprosjekt 
der de skrev ned de ulike historiene 
til eksiltibetanerne. Jeg var interes-
sert i å drøfte med dem hvordan de 
håndterte at det å starte å snakke om 
sine opplevelser i seg selv kan være 
retraumatiserende, samt også hvor-
dan de selv kunne unngå å bli trau-
matisert av de historiene de hørte og 
skrev ned (såkalt sekundær trauma-
tisering). Det var tøft for dette paret 
å høre på de sterke historiene, og å 
møte det sterke savnet etter familie-
medlemmer og slekt, og sorgen over 
å ikke har hørt nytt hjemmefra på 
mange år. Og det var også svært tøft 
for meg å høre på deres fortellinger. 

Den buddhistiske meditasjonspraksi-

sen Tonglen er viktig når man møter 
mennesker med sterke lidelser: Det 
er viktig å kunne tåle lidelsene man 
møter uten å lukke sitt eget hjerte, 
noe som kan skje dersom man ikke 
vet hvordan man skal regulere sine 
egne reaksjoner og følelser. Vestlige 
reisende kan lett bli svært løsningso-
rienterte som svar på den smerten de 
føler i eget hjerte. Det er vanskelig å 
høre på historier uten å vite hvordan 
man kan bidra. Det er lett å bidra på 
feil måte, og gjøre vondt verre. Jeg 
opplevde mange ganger å bli nær-
mest lammet av den massive lidelsen 
jeg møtte.

Dette paret opplevde at tibetanerne 
ønsket sterkt å fortelle sine histori-
er, de ville at verden skulle få høre 
om dem og de var redde for at in-
gen skulle vite hva de gikk gjennom. 
Det var helende å kunne fortelle og 
i det å vite at noen ville lese og for-
stå smerten. Å vite at deres historier 
ikke ble stilnet, men hørt, var svært 
viktig. 

En viktig del av den psykologiske 
bearbeidelsen etter politisk trauma-
tisering er vitnefortellinger (bearing 
witness). Man kan si at det er det 
første steget i forhold til bearbei-
delse av traumer. Det å begynne å 
fortelle, å erfare at man ikke trenger 
å være taus, at noen er interessert i 
den smerten man har vært gjennom 
og fremdeles opplever er i seg selv 
enormt viktig. Neste steg er selve be-
arbeidelsen. Jeg har ikke kjennskap 
til hvor godt tilbudet om psykolog-
hjelp til tibetanerne i Dharamsala er, 

bindelse med OL og mange andre 
vil forhåpentligvis reise dit og skrive 
om manglende ytrings- og pressefri-
het i Kina før den tid. VOT vil ar-
beide hardt for at Kinas støysendin-
ger skal settes på agendaen og mener 
at dette systematiske overgrepet mot 
egne forpliktelser er godt egnet som 
et målbart og visuelt eksempel på 
regimets sanne ansikt. VOT håper 
at idrettsutøvere og deres organisa-
sjoner, politikere og ikke minst pres-
sen vil gripe tak i saken og bidra til 
å presse kinesiske myndigheter til å 
stanse støysendingene. 

Det faktum at de kinesiske støysen-
dingene ikke bare er rettet mot Kina 
og Tibet, men også påvirker lytter-
forholdene og rettighetene til lyttere 
i land som India, Nepal – òg Euro-
pa/Norge, bør gjøre saken spesielt 
aktuell internasjonalt. VOT ønsker i 
tiden fremover å utfordre flest mulig 
til å bidra med synspunkter og ideer 
til hvordan saken kan løftes frem fra 
”skyggenes dal”. 

Undertegnede kan kontaktes på: 
voti alfakrøll online.no

Vitnefortellinger
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men det er mange tibetanere som tar 
høyere utdannelse innen sosiale fag, 
og det er også ansatt tibetansk psy-
kolog ved TCCR. Om senteret har 
mulighet til å yte psykologisk bistand 
vet jeg ikke. 

Etter at jeg kom hjem i 2003, startet 
jeg på en master i Peace and Conflict 
Transformation ved Universitetet i 
Tromsø. I den forbindelse foretok 
jeg en studiereise til India i 2006 med 
det formål å intervjue eksiltibetanere 
i forhold til hvordan buddhismen 
kan være konfliktløsende. Oppsum-
mering av denne reisen kan leses 
på hjemmesiden til Universitetet i 
Tromsø, Senter for miljø- og utvi-
klingsstudier (SEMUT): “Exploring 
the ways the Tibetans have used 
their Buddhist teachings as a guide 
for solving co-existence challenges” 
(http://uit.no/semut/6303/14). Jeg 
holder fremdeles på med master-
oppgaven og planlegger å ha den 
klar i 2008. 

Etter at jeg kom hjem fra India, fikk 
jeg en henvendelse fra en ung tibeta-
ner. Han ønsker så gjerne at jeg skal 

få publisert hans historie i et tidskrift 
i Norge. Det er historien om hans 
første forsøk på å flykte fra Tibet til 
India. Det er ingenting jeg ønsker 
mer enn å oppfylle hans ønske. 

Jeg har oversatt historien så godt som 
mulig og ingen av opplysningene er 
utelatt eller redigert på annen måte 
enn å gjøre fortellingen forståelig. 
Lobsang gjør med sin historie sine 
vanskelige opplevelser kjent for an-
dre. Dette er svært viktig for at ikke 
opplevelsene skal glemmes, noe som 
dessverre er så vanlig i et mediebilde 
som i dag slåss om hvilke kriser som 
skal dekkes og som hindres av myn-
digheters strenge sensur.

Jeg møtte Lobsang i India og lidel-
sen var tydelig å lese i ansiktet hans. 
Det er likevel gledelig at han til slutt 
klarte å flykte over grensen. Hans 
smerte deles også av mange, mange 
andre eksiltibetanere som ikke har 
sett sin familie siden flukten mange 
år tilbake. Det siste jeg hørte fra ham 
var at han forsøkte å skaffe penger 
til en datautdannelse. Dette ville ha 
hjulpet ham til å få en jobb. Jeg opp-

fordrer alle som har muligheten til å 
støtte tibetanske organisasjoner som 
er opprettet for å hjelpe tibetanere til 
utdannelse og arbeid. Se blant annet 
Karma Tashi Lings hjemmeside og 
les om ShenPhen humanitære fond 
(www.ktl.no). 

—

Jeg håper virkelig Lobsang har øy-
eblikk hvor han finner hvile. 

Kommentarer eller reaksjoner på ar-
tikkelen kan rettes til:

Eva Therese Næss
Psykolog/psykologassistanse.no
Kontakt: naess alfakrøll psykologas-
sistanse.no 

 Skolen Sera Je i Bylakuppe der noen av intervjuene ble utført
Foto: Eva Therese Næss
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Dette er min fortelling fra 
reisen til India da jeg var 12 år 
gammel.

Av Lobsang Tsultrim
Oversatt av Eva Therese Næss

De siste nyhetene fra den kinesiske 
grensen som forteller om grensevak-
ter som dreper tibetanere som prøver 
å komme seg til India, var i realiteten 
et politisk motivert folkemord. Det 
skjedde på Kommunistpartiets na-
sjonaldag og de ønsket den tragiske 
hendelsen velkommen. Folk 
ellers rundt om i verden som 
er vant til å følge lov og or-
den, må ha blitt sjokkert over 
Kinas nådeløse brutalitet. 
Hendelsen var et klart bevis 
på deres aggressive og systematiske 
linje for å undertrykke et uskyldig 
folk som ikke ønsker å leve under et 
kommunistisk regime. 

Folk over alt i verden må nå ha våk-
net opp av Ngapa la-skuddene. Selv 
om kinesiske myndigheter vanligvis 
legger mye krefter i å opprettholde 
sitt internasjonale image ved å dekke 
over selv små hendelser, klarte de 
ikke dette så godt denne tidlige mor-
genen og ofrenes blod kunne ikke så 
lett bli vasket vekk som under massa-
kren på Den himmelske freds plass. 

Internasjonale fjellklatrere gjorde en 
fantasisk jobb i det de klarte å filme 
hendelsen med sine videokameraer 
og de hadde selv blitt forsøkt truet 

av den kinesiske ambassaden i Kath-
mandu til å holde tett om hendel-
sen. 

Ngapa la er en av rutene tibetanske 
flyktninger tar når de håper på å se 
en ny verden – og de tar store risiko-
er. Den siste skyteepsioden var ikke 
den første som tok livet av uskyldige 
mennesker, og det blir ikke den siste 
vi blir vitne til. Det å drepe mennes-
ker er en svært vanlig oppgave for 
kinesiske soldater, som å jakte harer. 
Men i vår tidsalder er det ulovlig å 
skyte selv små harer, mens hundrevis 
av tibetanere hvert år blir drept i det 

stille av en liten patron i Tibet og i 
grenseområdene. Akk og ve!

Vi ønsker ikke at dette skal skje 
igjen, men kan vi bringe disse gjer-
ningsmennene inn for FNs dom-
stoler? Det er kanskje ikke mulig da 
rettferdigheten overskygges av den 
overmektige forbryteren. Hvordan 
kan rettferdighet ytes til ofrene for 
folkemord?

En nattlig skyteepisode som 
ikke kom i overskriftene
Det var i 1998. Den kalde vinteren 
var i anmarsj. Det tradisjonelle far-
velskjerfet var lagt rundt halsen på 
meg og mine brødre. Min lillesøster 
var i ferd med å gå på skolen som ny-
lig var oppført av en tibetansk lama 

i landsbyen vår og hun var ikke klar 
over min forestående reise.

Min mor gråt ukontrollert. Hun 
snudde seg igjen og vinket til meg. 
Jeg følte at hun aldri ønsket å sende 
meg så langt bort fra seg, men hva om 
også jeg forble uskolert som henne. 
Tårene strømmet også ned min be-
stefars kinn, han som jeg nesten ikke 
hadde opplevd gråte siden jeg lærte å 
gå. Mine søstre hylte da de kom for 
å ta farvel. Jeg tenkte at det nå ville 
bli lenge til jeg fikk se dem igjen. Min 
far forsøkte å trøste dem, men også 
han ble grepet av følelser og gråt litt. 

Lastebilen kjørte og Karzi-dis-
triktet (mitt fødested) forsvant 
etter hvert av syne.

Det tok oss flere dager å nå 
Lhasa, Tibets hovedstad. En 

måned gikk som et øyeblikk og dato-
en for avreisen til India var bestemt.

Klokken var kvart over ni da vi star-
tet på den forferdelige og risikofylte 
turen til India. En overfylt lastebil var 
klar til å kjøre da vi kom til det hem-
melige avreisestedet. Min tante, som 
hadde kommet for en pilegrimstur til 
Lhasa, kom for å ta farvel og dette 
var en påminnelse om farvelscenen 
hjemme hos meg selv tidligere. 

Vi kjørte en annen rute enn man 
vanligvis gjorde. Lastebilen var helt 
tildekket av tunge lerretsduker og å 
puste var vanskelig da alle sammen 
satt veldig tett. Senere fikk vi vite 
at vår lastebil kjørte mot Namtso-
innsjøen langt øst for Lhasa, hvor 

En blodig skyteepisode

Min mor gråt ukontrollert. Hun snudde 
seg igjen og vinket til meg. Jeg følte at hun 
aldri ønsket å sende meg så langt bort.
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det var mindre risiko for å bli tatt 
av politiet. Men vi møtte tibetan-
ske handelsmenn nå og da. Vår sjå-
før fortalte dem at vi skulle gjøre en 
pilegrimstur til fjellet Kailash og de 
trodde på denne løgnen siden veien 
ledet mot dette fjellet.

Etter syv dagers reise kjørte laste-
bilen vår inn på hovedveien. Men, 
dessverre kunne ikke lastebilen kjøre 
videre da en viktig del var skadet. 
Alle gikk ned fra bilen og tok en hvil 
på den snødekte sletten. Plutselig 
kom en jeep mot oss og vår 
guide fikk panikk og ropte 
at vi måtte komme oss på 
lastebilen. Det var mulig det 
var en politikonvoi og at de 
hadde mistanke til oss. Et-
ter en lang stund var lastebilen repa-
rert og vi kunne kjøre videre. Men 
vår skjebne var kanskje å ikke lykkes 
med å nå vår destinasjon siden vi 
for første gang opplevde at bilen ble 
stående fast på en svært utsatt plass. 
Det var en halv kilometer fra Dhiri 
der en stor militærbase var etablert. 
Guiden vår var nå svært forsiktig og 
nær grensen til panikk. 

Ha ba alle gå av bilen og fortsette 
videre til et gjemmested. Vi gikk 
ned en bakke og tok dekning bak en 
enorm sten.

Klokken var kvart på tolv da en øre-
døvende lyd vekket meg. Munkene i 
vår gruppe begynte å be for vårt hell 
på den forestående turen. Guiden 
kom tilbake etter en lang periode 
med vakthold for å forsikre oss mot 
fare på den videre turen. 

Lastebilen kunne ikke reparereres 
siden sjåføren manglet det nød-
vendige verktøyet. Vi dro tilbake til 
lastebilen for å hente tingene som 
vi hadde lagt igjen der. Nå måtte vi 
motvillig gå videre med tung bagasje 

over skuldrene. Min bror hjalp meg 
med å bære bagasjen som inneholdt 
klær. Plutselig kom en politibil mot 
oss etterfulgt av en lastebil. En horde 
med politimenn i grønne uniformer 
hoppet ned av bilen som store ulver 
og hver av dem holdt en lommelykt i 
en hånd og viftet med et automatge-
vær i den andre. Da vi alle forsøkte å 
rømme i ulike retninger begynte de å 
skyte tilfeldig mot oss, som i en Hol-
lywood-film. Min bror holdt meg i 
håndleddet og prøvde å trekke meg 
med seg, men jeg klarte ikke å løpe. 

De skjøt mot oss kontinuerlig og jeg 
besvimte nesten siden jeg aldri had-
de sett slik skyting før. De fanget oss 
som små lam og en av dem sparket 
oss nådeløst. De tok oss med opp til 
lastebilen der et dusin fra følget vårt 
ble holdt fanget. En av dem ba meg 
ikke om å rømme, da to barn nettopp 
hadde blitt alvorlig skadet. Jeg antok 
at de måtte gråte ukontrollerbart, 
men til min overraskelse så gråt ikke 
det ene barnet selv om det hadde 
fått en kule i høyre fot. Jeg spurte av 
nysgjerrighet hvordan han følte seg. 
Han fortalte at foten var nummen og 
følelsesløs. Men det andre barnet var 
skutt i magen og hadde fått skadet 
urinveiene. Han var alvorlig skadet 
og sloss for livet. Han ynket og gråt. 
Politiet så ikke etter de skadede. Han 
trengte øyeblikkelig hjelp, men ble 
oversett. Senere fikk jeg vite at han 
døde den etterfølgende morgenen. 

De beordret alle barna og kvinnene 
ombord på lastebilen. Jeg var den før-
ste som kom bak på lastebilen, men 
plutselig fikk jeg ideen til å stikke av 
siden ingen fulgte med meg. Jeg be-
vegde meg raskt til en påle og lente 

meg mot den. Ingen så at jeg sprang 
vekk siden det var helt mørkt. 

Jeg klarte med nød og neppe å flyk-
te ved å krype på fire en kilometer. 
Jakken og buksen min ble opprevet 
som om jeg hadde møtt en men-
neskeetende tiger. Klokken tre på 
morgenen nådde jeg et totalt isolert 
fjell. Jeg var alene der hele natten og 
var ikke redd for såkalte spøkelser da 
politiet var mye mer skremmende. 
Neste dag møtte jeg tre personer 
som også hadde klart å flykte fra den 

infernalske skytingen. De had-
de med seg litt mat og det var 
tilstrekkelig for oss alle. Deret-
ter tigget vi i all hemmelighet 
mat i noen landsbyer. Vi sov på 
dagtid og gikk om natten siden 

vi nå gikk tilbake til Lhasa. Vi hadde 
gått i omtrent seks dager siden det 
var for risikofylt å bruke bil. Etter 
en halv måneds tid kunne vi igjen 
skimte det gedigne Potala-palasset 
og Buddha Sakyamuni i Jokhang-
tempelet. 

Den brutale drepingen av tibeta-
nerne den stille fryktelige natten kan 
ikke ses på som noe annet enn den 
aggressive politikken kommunistene 
fører mot den tibetanske minorite-
ten. Men den menneskelige sjelen 
kan ikke undertrykkes så lenge men-
neskeheten ikke utryddes. 

Ngapa la-skuddene nylig gjorde at jeg 
gjenopplevde den fryktelige turen og 
lyden av skuddene lager livaktig ekko 
i sinnet mitt.

Da vi alle forsøkte å rømme i ulike retnin-
ger begynte de å skyte tilfeldig mot oss, 
som i en Hollywood-film.
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Av Elin Kraakmo

Høsten 2006 besøkte jeg for første 
gang Tibet. I motsetning til de fleste 
som reiser til Tibet, hadde ikke jeg 
på forhånd noe spesielt ønske om å 
reise dit. En brosjyre heftet til Na-
tional Geographic med tilbud om tur 
til Kina og Tibet fanget imidlertid 
oppmerksomheten til min mann og 
meg. Billetten ble bestilt, og vi dro 
sammen med 28 andre forventnings-
fulle for å oppleve eventyret – og et 
eventyr ble det, i hvert fall for meg.

Etter å ha opplevd Beijing, med tu-
ristattraksjoner som Den forbudte 
by, Den himmelske freds plass og 
Den kinesiske mur, gikk turen til 
Xian for i hovedsak å se terracotta-
hæren som er gravd fram i løpet av 
de siste 35 år. Dette er hva kineserne 
kaller verdens 8. underverk. De reg-
ner med at det vil ta enda 50 år før 
alt er utgravd.

Den 12. september tok China Air-
lines oss fra Xian i Kina til Lhasa i 
Tibet. Forventningene var store et-
ter at vår kunnskapsrike guide Kas-
per hadde informert oss litt om hva 
som skulle skje. Til tross for at min 
mann og jeg hadde tatt høydesyke-
tabletter, fikk jeg både hodepine og 
oppkast den første kvelden. Vann er 
nok det viktigste å få i seg mengder 
av, da går det som regel bra, og et-
ter hvert følte vi oss alle i fin form. 
Da vi ankom hotellet ble vi møtt av 

tibetansk dans i bakgården. Hotellet 
het Yak Hotel, så det var naturligvis 
“yakokser” med i oppvisningen.

Vi skulle tilbringe ni dager i Tibet, og 
de fleste av dagene var vi på reise. I 
Lhasa opplevde vi å gå inne i Potala-
palasset, H.H. Dalai Lamas residens 
og Tibets helligste tempel Jokhang, 
hvor tusener av pilegrimer kom for å 
be. Vi fikk se Mt. Everest i strålende 
solskinn og lå i telt ved Base Camp 
på 5200 m.o.h. Det var ganske tøft, 
men det gikk bra med alle, og ingen 
behøvde ekstra surstoff. Turen til og 
fra Mt. Everest er en historie for seg 
selv. Helt fantastisk!!

Vel tilbake fra Mt. Everest skulle vi 
tilbringe en hel dag på egenhånd i 
Lhasa, men de som ville kunne være 
med og besøke Dickey barnehjem 
som Kasper kjente til. Hans kjæ-
reste, Kitty, som er kinesisk, hadde 
arbeidet der frivillig 1 måned før hun 
ble med vår gruppe til Mt. Everest.

Etter å ha sett mange barn tigge 
rundt omkring der turistene befant 
seg, var det fint å kunne dra til et bar-
nehjem hvor barna ble tatt vare på, 
så vi ble selvsagt med. Selv har jeg 
sett barnehjem kun på TV, så jeg var 
veldig spent. Nesten hele vår gruppe 
ble med, og da vi ankom Dickey ble 
vi møtt av glade barn som sang “you 
are my sunshine” for oss. Det var 
mange av oss som ble blanke i øy-
nene da. Vi kvitterte med “Pål sine 

høner”, som vi mente “alle” kunne.

Etterpå informerte Rabten, søn-
nen til barnehjemmets grunnlegger, 
Tandrim “mama” Dadhorn, oss om 
barnehjemmet og litt om hvorfor og 
hvordan barna hadde kommet dit. 
Den yngste var åtte måneder. Han 
hadde blitt funnet utenfor Potalapa-
lasset av en eldre mann, som hadde 
henvendt seg til Dickey. De tok selv-
sagt imot han.

De fleste av barna er foreldreløse, 
men enkelte har enten mor eller far 
som ikke har mulighet til å forsørge 
seg selv, langt mindre et barn.

De fleste vet ikke når eller hvor de 
er født, så alle barna feirer bursdag 
på åpningsdagen for barnehjemmet, 
som er 10. september. Da feirer de 
med en liten kake til hver, gitt av lo-
kale forretninger (se bildealbum på 
min hjemmeside www.tibaid.com).

Barna tok oss i hendene og viste oss 
rommene sine, hvor de lå to eller tre 
i hver seng. Noen holdt armene opp 
for å bli klemt og holdt rundt. Det 
var helt ubeskrivelig å få oppleve 
dette.

Etter å ha vært der i ca. to timer 
samlet vi inn penger som ble gitt i en 
konvolutt. Barna skulle ikke se dette, 
så innsamlingen ble gjort i bussen 
før vi dro videre. Beløpet dekket en 
måneds husleie fikk vi vite.

Dickey barnehjem
Mitt møte med noen av ”de heldige” barna i Tibet
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Før vi forlot bussen fikk alle visitt-
kortet til Dickey, hvor barnehjem-
mets adresse sto. Jeg la det i lomme-
boken og tenkte at jeg skulle sende 
dem en hilsen når jeg kom hjem. Det 
skulle bli annerledes!!

Da vi ankom hotellet etter barne-
hjemsbesøket, satt ei ung mor på 
fortauet med sin lille baby på fanget, 
og ei lita, ca. to år gammel jente som 
sto og ba om penger. Vi skulle spise 
middag på en restaurant ved siden av 
hotellet rett etter ankomst, men jeg 
gikk direkte opp på rommet og gråt. 
For en urettferdig verden vi lever i. 
Jeg har selv et barnebarn på samme 
alder som har alt og alle muligheter. 
Hva vil fremtiden bringe for den lille 
jenta utenfor vårt hotell i Lhasa?

Jeg har angret så mange ganger på at 
jeg ikke tok kontakt med vår lokale 
guide, Thupten, så jeg kunne fått 
snakket med henne. Kanskje kunne 
jeg ha gjort noe for henne der og da? 
Selv om vi så mange tiggere på vår 
reise, er det denne lille familien som 
sitter sterkest i mitt minne.

Turen varte enda en uke med mange 
fine opplevelser, både med cruise 
på Yangtse-elven og et par dager i 
Shanghai før vi vendte nesen hjem-
over. 

Julen nærmet seg raskt da vi kom 
hjem og noe av det første jeg gjorde 
var å ta kontakt med vår lokale kina-
restaurant for å få hjelp til å skrive, 
på et ark “brukte barneklær” på kine-
sisk. Dette ble kopiert for å settes på 
pakker som skulle sendes til Lhasa. 
Jeg hadde kjøpt inn fire “øvrige ver-
den”-esker på posten, og samlet inn 
klær og sko samt noe godt til barna. 
Visittkortet fra Dickey ble kopiert i 
større format; den siden det var ki-
nesisk skrift på, slik at det ikke var 
noen tvil om hvor eskene skulle.

Jeg sendte ut ca. 60 julekort til “reise-
venner” samt til de jeg vanligvis sen-
der til. Med denne julehilsenen fulgte 
det et brev hvor jeg fortalte om mitt 
møte med Dickey, samt at det var lov 
å gi en liten eller stor pengegave til 
en opprettet konto for Dickey.

Det kom inn en del penger så jeg ble 
i stand til å sende 1000 dollar den 28. 
desesember 2006. Siden da har jeg 
sendt 1000 dollar hver måned frem 
til nå. I løpet av 2007 har jeg sendt 
mange pakker med klær og sko, og 
også leker. Noe av frakten er blitt 
sponset. Mye av klærne og skoene er 
nye fra butikker her på stedet. Det 
som ikke er nytt, blir vasket og strø-
ket før det sendes, og mye ser helt 
nytt ut.

Er det noen som leser dette som 
kunne tenke seg å hjelpe, er konto-
nummeret 8601.18.02232 og abso-
lutt alt går til Dickey. Det som er så 
bra med alt dette, er at jeg vet at alt 
kommer dit det skal. Jeg får e-post 
fra dem hver gang de mottar penger 
eller esker fra meg.

Vår guide, Kasper har ved flere an-
ledninger vært hos Dickey i løpet av 

året, og han sender bilder og infor-
masjon om hvordan ting er.

Nybygg
På barnehjemmet bor det fortsatt 
bare 86 barn, men de håper å kunne 
ta i mot flere nå etter at de har fått 
bygd nytt hjem. De har kapasitet til 
250 (egne senger til hvert barn), men 
det trengs finansiell støtte til å drive 
det. Min hensikt med å sende penger 
var i utgangspunktet å kunne gi bar-
na noe ekstra i hverdagen, men alt 
har nå gått med til byggingen. Mitt 
håp er fra nå av å kunne doble belø-
pet som jeg sender, men da trenger 
jeg flere faste givere.

Høsten 2008 tar jeg turen til Dickey 
Barnehjem i Lhasa igjen, og jeg er 
invitert til å bo på barnehjemmet, 
noe jeg selvsagt vil gjøre. Dette ser 
jeg virkelig frem til, – og jeg skal ta 
en tur utenfor Yak Hotel for å se om 
“min” lille familie fortsatt er der. Da 
skal jeg ikke bare gå forbi.

 Foto: tibaid.com
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Av Inge Bjart Torkildsen

”Fantomet fra Flekkefjord” tok seg 
en tur rundt planeten høsten 2007 
med fly og sykkel, og landet omsider 
på flyplassen utenfor Lhasa (3500 
moh) lørdag den 27. oktober. Jeg 
tenkte at det som vanlig ville bli mye 
sjekking av sykkelbagen, men ble 
faktisk viftet forbi av tolleren, mens 
alle de andre ble holdt tilbake. Mer-
kelig....

Det tok tre uker å få Tibet permit i 
Kathmandu ettersom permitkom-
misjonen tok en ukes ferie under 
solfestivalen. Samtidig var det visst-
nok unntakstilstand i Lhasa da Da-
lai Lama fikk sin utmerkelse fra den 
amerikanske kongressen 17. oktober, 
i tillegg til at den femårlige folke-
kongressen ble avholdt. Men hvem 
kunne vite det? Det sto ingenting i 
Agder om det.

Ethvert sted har, i likhet med det 
norske byråkratiet, sitt system, og 
man blir bokstavelig talt høy av å 
være i Lhasa. Jeg prøvde å finne 
en minibank den første kvelden og 
surret meg bort mot en kø. Men så 
overhørte jeg en som sa: ”Det må 
være en bønpo” og da skjønte jeg at 
jeg kanskje hadde havnet i feil ret-
ning av køen rundt Jokhang. Som 
en eksemplarisk syklist snudde jeg 
og gikk noen runder sammen med 
flere tusen tibetanere. Det var litt 
av en opplevelse. Jeg fant til slutt en 
minibank på et hjørne tilbake mot 
hotellet og den fungerte også der. 
Imponerende.

Det er milevis med flate veier så vel 
som noen bakker i Tibet, altså noe 
for enhver smak. Høyden er selvsagt 
et problem for de fleste de første da-
gene, men jeg opplevde ingen nev-
neverdige problemer, tok det med ro 
og bygde opp blodet. Men klar luft, 
og i den høyden blir det klart nok 
mindre luftmotstand og mindre ok-
sygen så kanskje oksygenflasker blir 
like populære som vannflasker i et 
Tour de Tibet? Det er også en fare 
for at blodet blir så tykt at man ikke 
får stille til start... uten å bli tatt for å 
være dopet... (tykt blod er en indika-
tor på doping, red.anm.)

Søndag 28. oktober: 40 km, 60 høy-
demeter og to punkteringer. Det må 
bokstavelig talt sies å være ganske 
flatt! Satte på 32 mm crossdekk som 
synes å passe bedre til veidekket i 
Lhasa sentrum (som er omtrent som 
i Oslo). Utenom gamlebyen ligner 
Lhasa på en kombinasjon av et kine-
sisk shoppingsenter og souvenirsjap-
per, med en del originale barer og 
restauranter i mellom, alle skiltet på 
både tibetansk og kinesisk. Potala-
palasset er selvsagt en åpenbaring 
og flott å sykle foran. Eksosreglene 
er ikke like strenge som i Europa og 
USA, men det er ikke så mye trafikk, 
enda... Et kullkraftverk forurenser 
også på vestkanten av byen.

Mandag 29. oktober: 58,5 km, 271 
høydemeter, en liten runde i nord-
østlige del av Lhasa-dalen, inklusive 
et lite fjellpass (Drak Yerpa) på 3888 
m (ny pers på sykkel som ble slått 
senere av en klatring til Mauna Kea 

4200 m på Hawaii) der en buss med 
pilegrimmer drysset små bønneflagg 
på meg (eller på passet?). Ikke akku-
rat hva man opplever på sykkeltre-
ning i Norge... En fantastisk natur 
og nok en del som lurte på hva slags 
romvesen som kom syklende. En 
gammel viking i Tibet! Changlam 
nyingma vikingpa! Pøke Yakpodo!

Tirsdag 30. oktober: 62,5 km, 208 
høydemeter. En liten tur halvveis 
mot flyplassen og tilbake, mye vind 
med sand og trafikk med dertil hø-
rende eksos, så snudde lenge før 
jeg kom til tunnelen mot flyplassen. 
Noen fine drag i medvinden på tilba-
keveien. Godt med mat på Snowland 
om kvelden og fant min stamplass 
foran Mt. Kailashmaleriet. Kanskje 
det blir en tur til det fascinerende 
fjellet neste gang?

Onsdag 31. oktober: 400 m svøm-
ming i Lhasa Spa og det er jo også en 
interessant opplevelse. Oppdriften er 
den samme i vannet som ved havo-
verflaten. God lunsj med en bekjent 
og lokal sightseeing uten sykkel. 

Torsdag 1. november: 16 km. Liten 
tur til Sera-klosteret nord for byen, 
men når jeg ser ”Ticket Office” i et 
kloster da gidder jeg ikke å gå inn. 
Åtte km spasertur til/fra Tibetan 
Museum som virkelig er innholds-
rikt og noe av det beste jeg har sett. 
Dessverre er det vel akkurat det den 
tibetanske kulturen er i ferd med å 
bli, nemlig et museum? Begynte å 
bli kaldt også på ettermiddagene, 16 
grader etter noen dager med godt 

Sykkeltur rundt Lhasa
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over 20 grader. På tide med lue og 
langbukser. 

Fredag 2. november: Litt kjølig, så 
tenkte å klatre opp på en liten hellig 
topp (4000 moh?) i nærheten, men 
det må man også ha en permit til (og 
det må vel kanskje kinesiske turister 
som skal til Holmenkollen også?). 
Var ikke noe politi der da jeg syklet 
forbi foten på mandagen, kanskje 
veien egentlig var stengt for enslige 
syklister? Avspasert....det var faktisk 
det eneste stedet på 97 dager rundt 
planeten hvor jeg ble nektet adgang.

Samye klosteret i Yarlung dalen
Lørdag 3. november: 120 km til/fra 
Samye. Ferjestedet som var litt mer 
enn et par mil fra flyplasshotellet, 
men milene er vel litt lengre i Tibet 
enn i Norge. Ferje mellom sandban-
kene i Yarlung Tsangpo (Brahmapu-
tra) og jeep til/fra Samye som er det 
første tempel Guru Padmasambhava 
fra Odiyana bygde i vikingtiden (ca. 
775) og han var kanskje en gam-
mel viking? Odi=Odin? Fikk se den 
berømte ”gye deb nga” (”ligner på 
meg”, altså ikke meg, men Guru 
Padmasambhava)-statuen. Den ble 
visstnok ødelagt under kulturrevo-
lusjonen og bygd opp igjen. Han 
var noe gyllen i huden, så kanskje 
originalen har flyttet til Manhattan? 
Hvem vet? Overveldende natur og 
lite trafikk, kun en lang motgående 
militærkolonne på tilbakeveien. De 
siste kilometerne gikk i stummende 
mørke og det gikk på årvåkenheten 
løs. Holdt ironisk nok på å tryne på 
en fartsdump like før flyplasshotel-
let. Det var en såkalt sterk lørdag og 
en overveldende opplevelse. 

Søndag 4.november: 60 km i øvre 
delen av Yarlung-dalen, vest for fly-
plassen på gamleveien til Lhasa og 
mot Gyantse. Igjen blir man bare 
bokstavelig himmelfallen av de bre-

de dalene og de høye fjellene.

Mandag 5.november: Fly til Beijing på 
ettermiddagen/kvelden. Vi fløy over 
massive fjellmasser som får Alaska, 
Rocky Mountains, Jotunheimen, Py-
reneene og Alpene til å blekne helt 
til sletten før Chengdu, så her er det 
mer å utforske,. Beijing var derimot 
en skuffelse, tett tåke og smog, så jeg 
gadd ikke en gang pakke ut sykkelen 
for å se på severdighetene neste dag. 
Stakkars OL-deltakere dersom det 
er slik også i sommer. Kanskje man 
burde legge sykkelturene til Tibet? 
Tempo i Yarlung-dalen og fellesstart 
Gyangtse – Lhasa? Der er i hvert fall 
luften ren, men tynn...

Tirsdag 6.november: 14:00 Tok av 
fra Beijing, 22:00 fra Osaka/Kansai. 
Ankom Honolulu 10:00.

En languke og 360 km i Tibet er i 
minste laget og knapt nok til å bli 
akklimatisert og full av røde blod-
legemer, men det var hva tiden og 
temperaturen tillot denne gang. 
Himalayan Mouintain Bikes arran-
gerer noen fine turer, men man må 

bestille minst to måneder i forveien 
for å slippe å vente i Kathmandu på 
diverse tillatelser som trenges i dis-
triktene. De beste tidene å sykle på 
er normalt mars-mai, september-no-
vember da det ellers lett blir for kaldt 
eller varmt og vått. Sommeren 2007 
var det unormal lang monsun og 
t.o.m. flom i Lhasa og der folk vasset 
til knes i vann. Tibetanerne merker 
også forandringene i klimaet og en 
kampanje er i gang for å ta vare på 
skogen, lede vannet og dyrke jorden 
på en fornuftig måte slik at de som er 
avhengige av de store elvene får sitt, 
i den grad nabolandene følger opp 
med en tilsvarende klimapolitikk.

Jeg kan ikke uttale meg så mye om 
den politiske situasjon ellers, men 
ungdommen synes å integrere som 
andre deler i verden uavhengig av 
fortiden, og det er vel fare for at 
Tibet blir et sekulært samfunn uten 
noen annen religionsutøvelse enn ka-
pitalkommunismen, de to systemer 
av hva nå det er. Sheraton bygger 
hotell og det blir vel et Casino Pre-
sidente i Lhasa også etter hvert i den 
grad det har noen betydning for den 

 Munk på Samye kloster
Foto: Conor og Kellee Brennan
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Av Martin Solholm og Edvard 
Sjøblom

Vi er to ungdomsskoleelever som he-
ter Edvard og Martin og vi har hatt 
arbeidsuke på Den norske Tibet-ko-
miteen på Menneskerettighetshuset. 
Vi går i niende klasse på Steinersko-
len i Oslo, og 11-15 februar 2008 
hadde vi arbeidsuke, der vi skulle få 
et inntrykk av hvordan arbeidslivet 
er ved å jobbe en uke under en ar-
beidsgiver. Vi ville gjerne jobbe på 
en arbeidsplass som jobber for men-
neskerettigheter og vi spurte derfor 
om vi kunne få jobbe på Den nor-
ske Tibet–komité. Chungdak Koren, 
som er leder for organisasjonen, ga 
oss lov til det. Under oppholdet lær-
te vi masse nyttig om hva som skjer 
i Tibet. Etter hvert som vi fikk høre 
mer og mer om situasjonen i Tibet, 
ble vi mer og mer interessert. Vi skal 
prøve å engasjere klassen vår i det-
te, og vi håper at flere ungdommer 
åpner øynene i den retningen. Vårt 
synspunkt på saken er at Kina burde 
trekke seg tilbake fra Tibet og la ti-
betanerne leve fritt med sine egne 
meninger. 

Det var veldig spennende å jobbe på 
Den norske Tibet-komité. Vi fikk di-
verse småjobber og noen litt større. 
F. eks oppdaterte vi medlemsregiste-
ret til organisasjonen, og ryddet/sor-
terte litt rundt omkring.

Det var først etter et spennende in-

tervju vi hadde med Chungdak Ko-
ren at vi ordentlig skjønte alvoret i 
saken om Tibet, og vi synes det er 
rart at det er så få i verden som kjen-
ner til situasjonen. 

Vi er veldig glade for at vi valgte å 
jobbe i Den norske Tibet-komité, og 
vi kommer ikke til å glemme denne 
uken. Senere i livet vårt kommer vi 
til å gjøre en del frivillig arbeid for 
denne organisasjonen. 

Vi ønsker Den norske Tibet-komité 
lykke til med deres arbeid for Tibet. 

Arbeidsuke på Den 
norske Tibet-komité

naturlige tilstand. Det norsk-tibetan-
ske universitetssamarbeidet fungerer 
visstnok veldig godt og det er veien 
å gå; hjelp intelligent ungdom til en 
grundig og god utdanning i Norge, 
så vil det tibetanske samfunn etter 
hvert løfte seg i integrasjonsproses-
sen med kineserne og alle få pass når 
de har funnet sin plass i et fritt sam-
funn...

Tibet har et enormt potensiale som 
turistland med de vakre fjell og daler. 
Infrastrukturen må naturligvis byg-
ges ut med flere hotell og herberger. 
Kineserne har naturlig nok kontroll 
over hvor mange utlendinger som 
kommer og går, noe a la den bhu-
tanske modellen så det ikke blir for 
mange uteliggere som i Nepal.
Opplever også kinesere som vennli-
ge mennesker og man må i hvert fall 
berømme dem for å lage veier som 
er relativt gode å sykle på, men det 
kan da ikke koste all verden å invitere 
H.H. Dalai Lama til å møte sin gam-
le hjemby? Det vil ikke bare glede en 
usedvanlig person før han dør, men 
også være en håndsrekning som vil 
bli godt mottatt over hele planeten 
og gi kineserne økt anseelse som de 
kan trenge i OL-året.

Ta turen, Tibet for alle!

 Tibet-komitéens kontor med leder 
Chungdak Koren på plass
Foto: Harald Askestad
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Åpent brev med ut-
fordring til Gerhard 
Heiberg og IOK

Av Øystein Alme, daglig leder i 
Stiftelsen Voice of Tibet

Den olympiske ild er tent og på vei 
til Beijing. På veien skal symbolet for 
de olympiske idealer bringes over alle 
verdens kontinenter, med budskap 
om internasjonal forbrødring og so-
lidaritet. Verdens atleter skal kappes 
om heder og ære mens statsledere og 
prominente gjester er invitert for å 
kaste glans over begivenhetene. Helt 
siden tildelingen i 2001 har vertsna-
sjonen og den Internasjonale olym-
piske komité (IOK) ivrig fortalt oss 
hvor bra det står til i arrangørlandet, 
også når det gjelder de menneskelige 
rettighetene. Og skal vi tro IOK sin 
representant Gerhard Heiberg, så 
skal det visst bli enda bedre. 

Forhåpentligvis vil verden ikke la seg 
bedra. For det står nemlig ikke bra 
til med de menneskelige rettighetene 
i Kina. Og slettes ikke i Tibet, noe 
de siste ukers tragiske hendelser har 
synliggjort for en hel verden. Åre-
lang oppdemmet avmakt og frustra-
sjon over det kulturelle folkemor-
det som har funnet sted på verdens 
tak fikk tibetanerne til å samle seg i 
protest. Nå som turister og kritiske 
journalister er skysset avgårde på 
betryggende avstand, synes situasjo-
nen normalisert. Det har titusener 
av soldater, massearrestasjoner av 
mistenkte demonstranter og avsper-
rede klostre sørget for. ”Kampen 
mot Dalai-klikken og splittistene er 
en kamp på liv og død”, lyder det 
fra Beijing. Av erfaring innebærer 

dette bruk av maktmidler og meto-
der som definitivt ikke er pensum 
på Politihøgskolen her hjemme. At 
ytrings-, religions- og demonstra-
sjonsfrihet er rettigheter nedfelt i Ki-
nas grunnlov ignoreres. Likeledes en 
rekke signerte FN-resolusjoner og 
-konvensjoner som forplikter Kinas 
myndigheter internasjonalt og sikrer 
innbyggerne tilsvarende rettigheter. 
Å straffe de som ikke går i takt hardt, 
er en velprøvd strategi, for at frykten 
og selvsensuren skal holde misnøyen 
i sjakk. 

At kinesiske myndigheter er kom-
fortable med situasjonen og fraber 
seg innblanding i egne indre anlig-
gender, som menneskerettigheter 
og Tibet, er en kjent sak. Men at 
Gerhard Heiberg og IOK for åpen 
skjerm forteller det norske folk at 
også de er tilfreds med situasjonen 
kan simpelthen ikke stå uimotsagt. 
Heibergs oppfordring til idrettsutø-
verne ”våre” om å avstå fra å vise 
solidaritet med eller engasjement for 
ofrene for maktmisbruket i Kina og 
Tibet synes for meg respektløst. Sær-
lig sett i lys av at IOK fraskriver seg 
ansvar og myndighet til å fremme de 
undertryktes interesser. Dette var 
ikke det som ble lovet i 2001, verken 
fra kinesiske myndigheter eller IOK 
sin side.

Den olympiske bevegelsens tals-
menn står nå i fare for å bli oppfattet 
som forsvarere av og talerør for et 
undertrykkende og totalitært regime. 
Det er ikke idrettsbevegelsen tjent 
med. I disse dager møtes de olym-
piske beslutningstakere og myndig-
hetsrepresentanter i Beijing. Da bør 
tiden være inne for IOK til å vise 
solidaritet. Ikke overfor makteliten, 
men overfor folket og særlig de ut-

satte og undertrykte. For solidaritet 
betyr innsats for et tryggere og mer 
rettferdig samfunn. 

På veien mot åpningsseremonien 
i Beijing den 8.8.08 er den olym-
piske ild planlagt å skulle tas med til 
Mount Everest og gjennom Tibet, 
for derigjennom å kunne vise verden 
en sterkt krydret og glanset versjon 
av en ellers tragisk virkelighet. I so-
lidaritet med det tibetanske folket 
bør Heiberg og hans kolleger kreve 
at ilden holdes unna Tibet, hvilket 
samstemmer med tibetanernes øn-
ske. Dette ikke minst på bakgrunn 
av siste tids hendelser og det faktum 
at vi ikke vil få vite hva som foregår 
bak lukkede dører og sprinkler mens 
ilden triumferende paraderes over 
verdens tak. Hvis Kina vil fremstå 
som en pålitelig og troverdig rettsstat 
i verdenssamfunnet må de vise det i 
handling. Det bør Heiberg og hans 
kolleger fortelle beslutningstakerne i 
Beijing. For eksempel kan de presse 
på for at kinesiske myndigheter in-
viterer Dalai Lama og tibetanerne til 
reell dialog om en fredelig og rettfer-
dig løsning. 

Videre kan de presse på for at Kina 
skal ratifisere og respektere FN-kon-
vensjonen om sosiale og kulturelle 
rettigheter. I solidaritetens tegn ville 
det være et mer betydningsfullt trofé 
enn alle medaljene som skal deles ut 
i Beijing til sammen, ikke minst for 
IOK og og de olympiske lekers om-
dømme såvel i Kina som internasjo-
nalt. 

Kronikk
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Kinas stengte 
dører

”We want freedom!”, ”Release Panchen 
Lama!”, ”Long live Dalai Lama!”

Ropene utenfor den kinesiske 
ambassaden i Oslo 18. mars, 
var høye nok til at ambassadens 
personell skulle kunne høre det, 
men ingen kom og tok imot 
brevet som Den norske Tibet-
komité, ville overlevere. Brevet 
inneholdt krav om en uavhengig 
FN- gransking av demonstrasjo-
nene vi nå ser i Tibet. 

Av Aase-Hilde Brekke

Amnesty Internationals leder i Nor-
ge, John Peder Egenæs, holdt appell 
foran Stortinget under demonstrasjo-
nen: - Når Kina stenger dørene, vet 
vi av erfaring at de har noe å skjule!, 
- og la frem kravet om en uavhengig 
FN-gransking til Tibet. - Det er en 
demokratisk rettighet å demonstrere, 
fortsatte han og la heller ikke skjul på 
sin mening om Kinas brutalitet over-
for Tibet, også i forhold til kulturell 
og økonomisk undertrykking.

Presseoppslagene har gått verden 
over med nyheter fra Tibet, og viser 
blant annet at demonstrasjoner opp-
løses ved hjelp av tåregass og kuler 
fra kinesisk militære. Det uvisse er 
hvor mange som er drept og såret, 
og som nå opplever tortur i fengs-
lene.

Mediene i Norge har også fulgt opp 
med mange innslag på riksdekkende 
medier. Professor Per Kværne ble 
spurt på NRK2, om han trodde en 

FN-gransking vil føre til forandrin-
ger: – Hvis det blir en gransking, vil 
Kina bare gjøre det de har gjort før, 
nemlig unngå å vise frem fengslene 
og hva som egentlig foregår der. Og 

tilføyde: – Med et så ressurssterkt 
land som Kina er, er det forunder-
lig at de ikke har utviklet èn eneste 
metode for dialog, og at deres eneste 
motsvar til uenighet er vold.

 Foto: Aase-Hilde Brekke
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Hvor lenge skal Kina lukke dørene 
og ørene for sannheten? 

Sannheten er at landet er et brutalt 
diktatur, som fortsatt skyter og dre-
per barn og flyktninger ved grenseo-
vergangene. Grov tortur i fengslene 
er velkjent kost. Kinesere i Tibet for-
fordeles med hensyn til skolegang, 
jobber og helsestell. Tibetanere er 
omgjort til en “minoritet”, uten poli-
tisk innflytelse, og religionsutøvelsen 
og ytrings- og pressefriheten kon-
trolleres på alle plan. Dette er noe av 
bakgrunnen for demonstrasjonene 
nå.

Sannheten er at Tibet aldri blir en del 
av Kina, så lenge de ekstreme sank-
sjonene mot Tibet fortsetter. Det 
tibetanske nasjonalflagg som vaier i 
vinden i demonstrasjonene i Tibet 
og verden over, forteller sitt tydelige 
språk: Tibetanere føler ikke at de er 
en del av Kina. 

Sannheten er at om Tibet er en au-
tonom del av Kina, som H.H.Dalai 
Lama ønsker det, så forsvinner ikke 
kulturforskjellene, og det faktum at 
Tibet var selvstendig før 1950. Kra-
vet til at menneskerettigheter skal 
respekteres, forsvinner heller ikke, 
“selv om” Kina har okkupert nabo-
landet. Det er denne friheten tibeta-
nernes kamp handler om, ikke løsri-
velse fra Kina. 

Demonstrasjonene har spredt seg 
til store deler av Tibet, mens pan-
servognene ruller inn over landet! 
Norske politikere har i årevis lukket 
øynene for Kinas brutalitet, uten re-
alpolitiske krav til Kina. Hvor høyt 
må man rope før våre politikere set-
ter konkrete krav til Kina? Ett av 
kravene fra Norge må være at Kina 

går i dialog med H.H. Dalai Lama!

Kan oljefondets gigantinvesteringer 
i Kina ha noe med våre folkevalgtes 
døvhet og feighet å gjøre? Vårt eget 
demokrati står i fare, når økonomiske 
lenker omkring beina går foran prin-
sippene om menneskeverd og likhet. 
Paradokset er, at det er disse prinsip-
per, og fortidens opposisjonelle, våre 
politikere kan takke for at de selv sit-
ter i maktposisjoner i dag. 

Kina er et styresett som for mange 
nærmest blir renvasket på grunn av 
økt turisme og økonomiske investe-
ringer fra vestlige land. Det er på høy 
tid at også næringslivet fremmer krav 
om at menneskerettigheter respekte-
res for landets innbyggere neste gang 
en gullkantet kontrakt underskrives. 
Samfunnsansvar kalles det. Å lukke 
øynene for mulighetene som ligger i 
samhandling, også gjennom handel 
og kulturutveksling, til å påvirke ett 
mektig diktatur, er å bidra til elendig-
heten. 

Kinas stengte dører og overflatebe-
handling av uenigheter, likner mis-
tenkelig på våre egne taktikker når 
sannheten blir for ubehagelig. 

 Den 18. mars utenfor den kinesiske ambassaden i Oslo
Foto: Aase-Hilde Brekke
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Olympiske leker 
er ingen lek 

av Frank Hansen

Hva er egentlig olympiske leker? Og er 
det en ære å få arrangere OL i byen 
sin?

Pierre de Coubertin (1863-1937) blir 
regnet som grunnleggeren av de mo-
derne olympiske leker. Han vokste 
opp i en periode med mye politisk 
og sosial uro. Pierre ville gjøre ver-
den til et bedre sted og hentet idealer 
fra engelske kostskoler der idretten 
var sentral. Med sporten som verk-
tøy ville han bidra til en moralsk 
oppdragelse, harmoni i samfunnet, 
internasjonal fred og fordragelighet. 
Det var disse tankene han ønsket 
skulle prege fremtidens samfunn. 
Han kalte det olympisme:

– Olympismen er en livsfilosofi som forster-
ker og kombinerer kvalitetene i kropp, vilje 
og sjel til et balansert hele. Ved å blande 
sport med kultur og utdanning søker olym-
pismen å skape en livsform som er basert 
på gleden i anstrengelsen, dannelsesverdien i 
det gode eksempel og respekt for universelle, 
fundamentale etiske prinsipper

– Olympismens mål er at idretten overalt 
skal tjene den harmoniske utviklingen av 
mennesket og underbygge utviklingen av et 
fredelig samfunn som er opptatt av å iva-
reta menneskelig verdighet.

– Olympismens mål er å bidra til å bygge 
en fredelig og bedre verden gjennom å ut-
danne ungdom gjennom idrett som prak-
tiseres uten diskriminering av noe slag, og 
i den olympiske ånd som krever gjensidig 
forståelse og vennskap, solidaritet og fair 

play.
Fra Det Olympiske Charter

Beijing 2008. Kina er vert for de 
olympiske leker. Et land der bilder 
av fredsprisvinner Dalai Lama er 
strengt forbudt, et land der fredelige 
protester for menneskerettighetene 
blir belønnet med tortur, et land der 
nonner blir skutt i ryggen av staten, 
et land som setter penger over men-
neskeliv. 

Tibet og Kina
Visste du at Tibet har vært okkupert 
av Kina i snart 60 år? Visste du at 
Kina hugger ned enorme areal skog 
i Tibet? Visste du at tibetanernes 
tømmer, vann og mineraler blir frak-
tet inn i Kina, mens radioaktivt av-
fall blir dumpet i Tibet? Visste du at 
Kina har plassert atombomber flere 
steder i Tibet? Visste du at Kina har 
verdens yngste politiske fange på 
samvittigheten? Gutten var bare seks 
år gammel da han ble tatt av kine-
siske myndigheter og er en av Tibets 
høyeste religiøse skikkelser. Visste 
du at tibetanere som snakker med 
utlendinger om menneskerettighets-
situasjonen i Tibet risikerer lange 
fengselsstraffer? 

Hvis du ikke visste dette har Kina 
lykkes med å undergrave sine mør-
ke hemmeligheter. Og dette er bare 
toppen av isfjellet. 

La meg fortelle en liten historie:

Yulo Dawa Tsering, tidligere lærer i 
filosofi ved universitetet i Lhasa, ble 
arrestert for å ha snakket med utlen-
dinger. Han spiste kvelds sammen 
med to turister. Kinesisk politi mente 
han den kvelden kritiserte det kine-

siske nærværet i Tibet og beskyldte 
ham for å spre “kontrarevolusjonær 
propaganda”. Yulo Dawa Tsering 
ble idømt 14 års fengsel for samtalen 
med turistene.

Barn helt ned i 12-årsalderen blir ar-
restert i fredelige demonstrasjoner. 
Tibetanske barn som blir tiltalt for 
politisk aktivitet blir torturert og satt 
i tvangsarbeid.

Et vitneutsagn fra en gutt som hadde 
sunget nasjonalistiske sanger i gatene 
forteller hvordan han ble arrestert i 
hjemmet. I bilen på vei til politista-
sjonen ble han slått. Da de kom frem 
ble han alvorlig mishandlet. Gutten 
som var 13 år ble først slått med et 
strykejern, og deretter ble han gitt 
elektrisk sjokk. Politiet ba ham ta 
av seg alle klærne, deretter ble han 
sparket i munnen. Politiet stakk vi-
dere en elektrisk batong inn i mun-
nen på gutten mens han var bakbun-
det. Han ble holdt i forvaring i flere 
dager uten mat. Da han etter noen 
dager ble sluppet fri, fikk han vite at 
han og flere av hans venner hadde 
blitt utvist fra skolen. 

Er situasjonen så forferdelig som jeg 
skal ha det til? Nei, dessverre, det er 
mye verre. Rapportene fra Amnesty 
International viser heller ingen for-
bedringer. Og dette er vertene for 
olympiske leker, basert på tanken 
om en verden i fred og harmoni. 
Hvordan i all verden gikk dette til? 
Penger, penger, penger. Det er kun 
et spørsmål om å ha nok av dem, og 
Kina har plenty.

Den internasjonale olympiske komi-
té (IOK) vet selvfølgelig om Kinas 
brudd på menneskers rettigheter og 
forholdet til Tibet. Hva sier de om 
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saken?

Da IOK tildelte Beijing lekene i 
2001, sa IOK-representant Gerhard 
Heiberg at IOK har makt til å presse 
igjennom hva IOK mener bør skje. 
Han viste spesielt til menneskerettig-
heter og Tibet. Seks år etter sier Hei-
berg i en kronikk i Aftenposten at ”å 
tro at vi som organisasjon kan eller 
bør prøve å presse et lands regjering 
i innenriks- eller utenrikspolitiske 
spørsmål, blir feil.”

Slik jeg ser det, hviler det et stort an-
svar hos IOK når de tildeler olym-
piske leker. Burde ikke landet som 
er vert for lekene representere olym-
pismen? Burde ikke et fredselskende 
land få OL og ikke motsatt? Hvilke 
signaler sender man ut når man gir 
OL til en versting på menneskeret-
tighetene? 

At OL arrangeres i Kina har skapt 
sterke reaksjoner verden over. All 
ære til tibetanere og kinesere som 
kjemper fredelig for sitt land og en 
rettferdig verden:

– Samvittighetsfangen Yang Chun-
lin ble arrestert 6. juli 2007, høyst 
sannsynlig for sin fredelige kritikk av 
OL. Yang Chunlin holdes isolert, og 
nyere rapporter viser at han har blitt 
torturert. Jeg er glad jeg ikke bor i 
Kina.

– Den 19. november i 2007 fikk 
Rongye Adak åtte års fengsel for å 
ha gått opp på scenen under heste-
løpsfestivalen i Lithang 1. august og 
anmodet om at Dalai Lama må få 
komme tilbake til Tibet. Tre andre 
tibetanere ble domfelt samme dag 
anklaget for å ha formidlet bilder og 
dokumentasjon til fiendtlige uten-

landske organisasjoner i forbindelse 
med protester og opptøyer etter ar-
restasjonen av Rongye Adak. De fikk 
henholdsvis ti, ni og fire års fengsel.

Disse modige mennene har for meg 
blitt et symbol på kampen som ut-
spiller seg i Kina og i verden forøv-
rig: Vold mot ikkevold, med penger 
og våpen i det ene hjørnet og frede-
lige virkemidler i det andre. Tibeta-
nerne har vist verden baksiden av 
OL-medaljen.

OL startet som et arrangement for 
å fremme fundamentale etiske prin-
sipper, underbygge utviklingen av et 
fredelig samfunn som er opptatt av 
å ivareta menneskelig verdighet og 
bidra til å bygge en fredelig og bedre 
verden gjennom å utdanne ungdom 
gjennom idrett som praktiseres uten 

diskriminering av noe slag. Hvor er 
vi på vei når Kina får æren av et slikt 
mesterskap? 

OL er et fantastisk mesterskap for 
idretten, men verdiene det ble byg-
get opp på er dessverre sporløst for-
svunnet. Olympiske leker i Beijing 
skulle bli et symbol menneskelig 
enhet gjennom slagordet “one world, 
one dream”. Istedet ble det et symbol 
på splittelse og brudd på grunnleg-
gende menneskers rettigheter. 

De olympiske leker er ingen lek 
– lengre.

Kilder:
 Amnesty International
 Den norske Tibet-komité

 Gatebilde fra Dharamsala, India
Foto: Frank Hansen
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Derfor må vi bry 
oss om Tibet

Av Elisabeth Kværne, leder i 
Den norske Tibet-komité Opp-
land

Siden de første tibetanske flyktning-
barna kom til Norge i 1964, har det 
norske folk fulgt skjebnen til fjellan-
det Tibet. Tibetanerne er i dag en av 
minoritetene i Kina som lider under 
landets regime. Tibetanernes hver-
dag er preget av overgrep, kulturell 
og religiøs undertrykkelse. Målet er 
klart: Den tibetanske kulturen skal 
utslettes. 

Hvorfor skal vi bry oss spesielt om 
Tibet?

1) I motsetning til de fleste konflik-
ter i verden har tibetanerne søkt en 
ikkevoldelig kamp for sine rettighe-
ter. Dette er èn av forklaringene på 
hvorfor verden overser Tibet, og 
hvorfor media ikke viser større in-
teresse for landet. Ønsker vi å opp-
muntre til mindre voldsbruk er det 
myndighetene og media sitt ansvar å 
gi Tibets fredelige protester like mye 
oppmerksomhet som voldelige kon-
flikter ellers i verden.

2) Kinas kolonialisering av Tibet har 
påført den sårbare høgfjellsøkologien 
store skader. I 1985 var over 40 pro-
sent av de tibetanske skogene hogd 
ned. Dette har påført landet store 
erosjonsproblemer og reduksjon av 
artsmangfoldet. Tibet har i tillegg 
vært dumpingområde for usikret ki-
nesisk atomavfall siden 1960-tallet. 
Klimaendringer og naturkatastrofer i 
store deler av Asia er resultatet.

3) Norge ønsker å spille en rolle i 
internasjonal miljøpolitikk og freds-
bevarende arbeid. Landet som gav 
Dalai Lama Nobels fredspris i 1989 
har en særlig plass i tibetanernes 
hjerter. Dersom vi unnlater å reagere 
på Kinas overgrep i Tibet står vi i 
fare for å miste integritet og moralsk 
troverdighet. ”Når det gjelder men-
neskerettigheter er Norge et stort, og 
Kina et lite land i verden”, har Dalai 
Lama uttalt.

4) Siden 1980-tallet har det vært flere 
fredelige tibetanske protester mot 
Kina. De involverte har blitt straf-
fet med fengsel i opptil 20 år. Poli-
tiske fanger forteller om grov tortur. 
Dette skjer i betydelig omfang. Vi 
kan være med å begrense overgre-
pene gjennom tydelige protester mot 
kinesiske myndigheter, den norske 
regjeringa og norske politikere. Det 
er påfallende at norske toppolitikere 
er tause om overgrepene i Tibet.

Få uker etter opptøyene har situa-
sjonen roet seg i Tibet. Tilbake sit-
ter frihetskjempende tibetanere med 
årelange fengselsdommer. Dette er 
hverdagen til det tibetanske folket. 

Uten tilstrekkelig blod i gatene vil 
den vestlige verden glemme den ti-
betanske tragedien. Men i Tibet må 
folk fortsette den daglige kampen 
for å finne arbeid og for å holde liv i 
den tibetanske kulturen. 

Kina, Taiwan og 
Tibet

Av Nils Tore Gjerde

I forrige nummer av Verdens Tak, 
skriver Kari Mathilde Hestad blant 
annet i forbindelse med de kinesiske 
forberedelsene til de olympiske leker 
i 2008:

”Taiwan nektar dessutan å la fakkel-
stafetten passere gjennom sitt ter-
ritorium, for å markere sjølvstende 
frå Kina, kinesiske myndigheter ser 
nemlig den dels sjølvstyrte øya som 
ein fråfallen kinesisk provins.”

Å betegne Taiwan som ”ei dels sjølv-
styrt øy” kan diskuteres. Taiwan har
•  gjennomført et ublodig regime-

skifte,
•  innført demokrati og et flerparti-

system,
•  gjennomført frie president-, parla-

ments- og lokalvalg,
•  respekterer menneskerettighetene 

og
• eksekverer ikke dødsstraff.

Dessuten har Republikken Kina (Tai-
wan), fulle diplomatiske forbindelser 
med 25 stater, noe som Folkerepu-
blikken Kina misliker sterkt. Taiwan 
har med andre ord hatt en totalt for-
skjellig utvikling enn Folkerepublik-
ken Kina, og kan etter min mening 
være et eksempel til etterfølgelse i 
Asia. Dessuten har Taiwan også et 
godt forhold til Dalai Lama som har 
besøkt øya flere ganger. Underteg-
nede har alltid støttet både Tibets 
og Taiwans sak. For meg er dette to 
sider av samme sak!
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Tibetansk film nominert 
for Fredsfilmprisen ved 
Tromsø Internasjonale-
Filmfestival

Den tibetanske dokumentarfilmen 
”What Remains of  Us” vises under 
Tromsø Internasjonale Filmfesti-
val (TIFF). ”What Remains of  Us” 
ble også nominert til festivalens 
Filmfredspris. TIFF er den største 
filmfestivalen i 
Nord-Norge og 
er et populært og 
viktig møtepunkt 
for norsk og in-
ternasjonal film-
industri. TIFF 
gikk av stabelen 
i Tromsø i perio-
den 15.-20. januar 2008 for attende 
gang. Festivalens ambisjon er å vise 
utfordrende og banebrytende kvali-
tetsfilm for et norsk og internasjo-
nalt publikum. Kelsang Dolma, en 
tibetansk flyktning i Quebec, reiser 
inn til Tibet. Hun har med seg en vi-
deohilsen fra tibetanernes leder Da-
lai Lama. Familier samles foran den 
lille skjermen. Budskapet de mottar 
gjør et sterkt inntrykk.

”What Remain Of  Us” ble filmet 
under en rekke reiser til Tibet mel-
lom 1996 og 2004, uten at kinesiske 
myndigheter hadde kjennskap til det. 
Filmen har fått en rekke priser: Best 
Canadian Feature Film Award (2004), 
Award for Best Documentary by 
Hollywood Film Festival (2004).

– Den lukkede visningen av ”What 
Remains of  Us” handler om en film 
som kinesiske myndigheter gjerne 
skulle vært foruten og viser det ti-

betanske folkets smertefulle lengsel 
etter Dalai Lama og frihet, sier Festi-
valdirektør Martha Otte.

”What Remains of  Us” er en av i alt 
11 filmer som ble nominert for festi-
valens Filmfredspris. Konkurransens 
kriterier er film som direkte fokuse-
rer på strukturelle og kulturelle over-
grep og som på en kreativ måte kan 
bidra til å redusere krig og voldsbruk. 
TIFF, sammen med UiT sitt Senter 
for Fredsstudier og Studentnettver-

ket for Fred, har 
etablert prisen 
for å markere 
betydningen av 
film og histo-
riefortelling på 
dette feltet. ”Vi 
tror at film som 
fokuserer på un-

dertrykkelse og misbruk av makt kan 
bidra til endring”, sier nominasjons-
komiteen.

Kelsang Dolma, ansvarlig for fil-
mens fortellerstemme og casting, er 
invitert til festivalen og vil delta på 
visningene. Den norske Tibet-komi-
té benyttet anledningen til å fokusere 
på situasjonen i Tibet og informerte 
om komiteens kampanjearbeid foran 
OL i Beijing i 2008.

Pressemelding fra Den norske Tibet-komité 
9/1-2008

Polfarer reiser 
Tibets flagg på 
Nordpolen

Den norske polfareren Inge Solheim 
forteller at han reiste det tibetan-
ske flagget på Nordpolen mandag 
14. april for å protestere mot Kinas 
brudd på menneskerettigheter i Hi-
malaya-regionen. Solheim sier over 
satellittelefon at han håper stuntet 
vil få myndigheter og ordinære folk 
til å støtte tibetanernes sak. 

Toppen av verden 
– Denne symbolismen er enorm for-
di Kina har tatt et stort steg for å få 
Den olympiske flammen på Mount 
Everest, til toppen av verden som 
de sier. Men det er jo ikke toppen 
av verden. Nordpolen er toppen av 
verden, og tibetanernes sak bør være 
på toppen av våre tanker, sier han til 
Reuters. 

Forrige uke truet Kinas ambassadør 
til Oslo, Gao Jien, med at Norge vil-
le gå glipp av en milliardavtale hvis 
norske myndigheter boikottet OL-
seremonien i Beijing. Men Solheim 
mener at Norge og andre land ikke 
må la seg styre av slike trusler. 

– Den norske regjeringen og andre 
regjeringer må støtte dem (tibetaner-
ne) i deres kamp. Det til tross for at 
de risikerer å gå glipp av forretnings-
avtaler eller at de mister forholdet 
sitt til Kina. Hvem vil egentlig gjøre 
forretninger eller være venner med 
et brutalt tyranni? sier Solheim. 

Dette er åttende gang Solheim er på 
Nordpolen.

Nyheter
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Kinas strafferaksjoner 
mot Tibet belyser svak-
hetene ved USAs men-
neskerettighetspolitikk 

Oversatt av Elisabeth Helene 
Berge

Washington (AFP): De Kinesiske 
straffereaksjonene mot Tibetanske 
protester har satt administrasjonen 
til USAs president George W. Bush i 
forlegenhet siden de fjernet den Asi-
atiske giganten fra en menneskeret-
tighetssvarteliste bare tre dager før 
de blodige straffereaksjonene fant 
sted. 

Menneskerettighetsgrupper og en-
kelte lovgivere ble forferdet over 
avgjørelsen å stryke Kina fra listen 
over verdens alvorligste krenkere 
av menneskerettigheter, til tross for 
de økende dokumenterte overgrep 
fra Beijing under forberedelsene til 
Olympiaden i august.

Etter at kinesiske militære styrker ble 
satt inn for å kvele de alvorligste pro-
testene på tyve år mot Beijings styre i 
Tibet, og med flere alvorlig sårede og 
drepte, hevder eksperter at Bush vil 
bli tvunget til å gjeninnføre mennes-
kerettigheter som høyeste prioritet i 
bilaterale relasjoner.

”Det er helt klart at Bush Adminis-
trasjonen har vært veldig, veldig vage 
i sin behandling av Kinas håndtering 
av menneskerettigheter,” sier John 
Tkacik, en tidligere Kina-ekspert i 
det amerikanske State Department. 
Han mener Washingtons Asia-poli-
tikk endret retning ved at USA har 
vært avhengig av Kina for å få satt 

en stopper for Nord-Koreas utvik-
ling av atomvåpen. ”Hvis din eneste 
prioritering er nord-koreansk atom-
våpenproduksjon, underordner du 
alt annet for å møte Kinas ønsker, 
og antakeligvis er det det som har 
skjedd her.”

”Straffereaksjonene mot Tibet er 
en stor belastning for Bush, etter at 
sanksjonene skjedde bare dager etter 
at departementet besluttet å stryke 
Kina fra listen over alvorlige kren-
kere av menneskerettigheter,” sier T. 
Kumar, advokat for Asia anliggender 
i Amnesty International.

Bush har lovet å stille opp i de Olym-
piske leker, et utspill som mange ser 
som kneling for kineserne, for i reali-
teten aksepterer han dermed Bejings 
påstand om at OL ikke har noe med 
politikk å gjøre.

Frank Wolf, republikansk lovgiver og 
menneskerettsforkjemper, har anbe-
falt Bush å ikke delta i OL i Bejing. 
Han setter likhetstrekk ved OL i au-
gust med OL i Berlin i 1936. ”Bush 
sin tilstedeværelse vil kunne sam-
menlignes ved at President Franklin 
D. Roosevelt satt i samme losje som 
Tysklands Adolf  Hitler i 1936,” sier 
Wolf, som ønsker forbud for ame-
rikanske statstjenestemenn å reise 
til OL i Bejing for skattebetalernes 
regning.

Utenriksminister Condoleezza Rice, 
ba søndag kinesiske styresmakter om 
å ”utvise forsiktighet ” i sin respons 
på protestene i Tibet og ba om løsgi-
velse for munkene som er satt i vare-
tekt. ”Vi ber den kinesiske regjering 
innstendig om å utvise forsiktighet i 
sin respons på protestene, og vi ber  
begge sider om å unngå voldelighe-

ter,” uttalte Rice.

”Vi ber Kina om å respektere den 
fundamentale og allmente rett for 
alle innbyggere å kunne fredelig ut-
trykke sine politiske og religiøse 
standpunkt. Og vi ber Kina om å fri-
gi munkene og alle de andre som har 
blitt satt i varetekt ene og alene fordi 
de har uttrykket sine meninger.”

Men den merkbare oppmykingen av 
Bush-administrasjonens menneske-
rettighets politikk mot Kina er ventet 
å skape større kritikk i den demokra-
tisk styrte Kongressen, hvor Beijings 
undertrykkelser i Tibet og andre ki-
nesiske brudd på menneskerettighe-
tene har skapt bekymring.

”De voldelige reaksjonene fra Ki-
nesiske politistyrker mot fredelige 
demonstranter i Tibet er en skam,” 
uttalte Nancy Pelosi, talskvinne for 
House of  Representatives. Hun har mer-
ket seg foruroligende bevis på Bei-
jings straffereaksjoner mot religiøse 
ledere, journalister og jurister de siste 
månedene.

Det er allerede to vedtak lagt frem 
for Senatet som anmoder om en 
boikott av OL i Beijing. Assistenter 
i Kongressen sa lovgivere forbereder 
forpliktende lovforslag vedrørende 
Kinas håndtering av menneskerettig-
hetene. For eksempel, et lovforslag 
vil kunne fremtvinge amerikanske 
tjenestemenn som reiser til Beijing 
å fremlegge krav om menneskeret-
tigheter. 

Menneskerettighetsgrupper sier at 
Beijing har blitt likegyldige til USAs 
kritikk mot kinesiske brudd på men-
neskerettighetene, fremhevet i en 
årlig rapport fra Utenriksdeparte-
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OPPRØR REFLEK-
TERER MANGE 
ÅRS MISNØYE

Av Jim Yardley
Oversatt av Kirsti Braarud

BEIJING: Kinesiske ledere har be-
skyldt “splittister” ledet av H.H. Da-
lai Lama for å ha ansporet til volde-
lige protester i Tibet, og å organisere 
bruk av media til et snikangrep mot 
kommunistpartiet, samtidig som det 
er vertskap for De olympiske leker i 
sommer.

For mange tibetanere og deres sym-
patisører, reflekterer imidlertid det 
ukelange opprøret mot kinesisk 
styre i Lhasa mange år med sydende 
motvilje over Beijings innblanding i 
de buddhistiske religiøse seremonier, 
den økende politiske kontroll og 
ødeleggelsen av miljøet i Himalaya, 
som er hellig for tibetanerne. Hvis 
det finnes en overraskelse, må det 
være at Beijing har klart å holde for-
holdene så stabile over så lang tid.

Siden det siste store anti-kinesiske 
opprøret i Tibet for 20 år siden, har 
Beijing prøvd å kvele tibetansk se-
paratisme ved å styrke økonomisk 
utvikling og føye seg inn i tibetansk 
buddhisme. Økende innflytelse av 
Han-kinesiske immigranter og en 
økende følelse blant tibetanere om at 
Kina uopprettelig endrer deres leve-
måte, resulterte i et tilbakeslag i det 
øyeblikk kommunistpartiets ledere 
mest av alt trengte stabilitet i områ-
det, sier analytikere.

”Hvorfor startet opprøret”, spurte 

Liu Junning, en liberal politisk viten-
skapsmann i Beijing. ”Jeg tror det har 
noe å gjøre med politisk feilvurdering 
over lang tid av de sentrale myndig-
hetene. De mislyktes i å bygge opp 
respekt for menneskene der”.

Tibetanere arrangerte mandag anti-
kinesiske protester i flere deler av 
Kina i forkant av deadline for enten 
overgivelse eller tøffe reaksjoner på 
opprøret.

For øyeblikket vil Beijings linje over-
for Tibet sannsynligvis bli hardere. 
Militærpoliti strømmer inn for å 
stanse protestene. Demonstrantene 
vinner ikke mye offentlig sympati i 
en nasjon der tibetanerne er en mi-
noritet. Statsmedia har nøye kon-
trollert sin dekning med fokus på 
tibetanernes brenning av kinesiske 
forretninger, eller angrep og drap på 
kinesiske forretningsfolk.

Selv om protestene trolig blir stoppet 
snart, vil kinesiske ledere sitte igjen 
med et splittet Tibet. En utlending 
som var vitne til opprøret i Lhasa 
sa at tibetanerne dekket gatene med 
hvitt toalettpapir. Tradisjonelt gir ti-
betanerne hvite silkesjal for å ønske 
gjester velkommen. Hensikten med 
toalettpapiret var å symbolisere at 
kineserne ikke lenger var velkomne 
– selv om det var liten mulighet for 
at de ville dra.

Kilde: 
Utdrag fra artikkelen Simmering 
Resentments Led to Tibetan Backlash, New 
York Times, 18/3-2008

mentet som dokumenterer overgrep 
begått over hele verden.

”USAs politikk avspeiler ikke de al-
vorlige overgrep som er dokumen-
tert i rapporten,” beklager Amenstys 
Kumar. Den siste offentliggjorte 
rapporten, som ble publisert forrige 
uke, har et avsnitt på 63 sider om Ki-
nas angivelige brutalitet mot fanger, 
henrettelser uten rettergang og reli-
giøs undertrykkelse. Den viser også 
til tilfeller av tortur og tvangsforflyt-
ting før Olympiaden.

Kilde:  
AFP: http://afp.google.com/
article/ALeqM5hC-KW2bK5Q-
Jf3QlGoRMG1hkBO1A

Stor demonstra-
sjon i Rikon

Som en reaksjon på omfattende ar-
restasjoner dagen før, brøt det ut en 
større demonstrasjon i Rikon, Amdo 
den 22. februar. Den store bønnen 
Monlam Chemo, som startet den 12. 
februar, måtte avbrytes på grunn av 
demonstrasjonen.

Kilde: Pressemelding fra den norske Tibet-
komité 22/2-2008
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Kinesisk protest 
mot Kalon Taklas 
møter i Norge

Kalon Kesang Y Takla besøkte 
norge 17. til 18. april som ledd i en 
større Europareise. Hun har fått god 
pressedekning for sitt budskap om 
å sende en internasjonal fact-finding 
mission til Tibet og gjenopptagelse av 
dialogen mellom Dalai Lama og ki-
nesiske myndigheter. 

10. - 31. mars

Den norske Tibet-komité har holdt et 
uvanlig høyt aktivitetsnivå i kjølvan-
net av opptøyene i Tibet. Komitéens 
leder, Chungdak Koren, har gjort en 
enorm ekstrainnsats og har satt sitt 
preg på nyhetsbildet i Norge. 

Den 10. mars markete komitéen da-
gen for opprøret i Tibet 1959.med 

d e m o n s t r a s j o n 
utenfor den kine-
siske ambassaden 
i Olso. Noen dager 
senere eksploderte 
situasjonen i Tibet 
og Den norske Ti-
bet-komité arran-
gerte   i samarbeid 
med Amnesty In-
ternational Norge 
en større demon-
strasjon  utenfor 
stortinget. Aksjo-
nen hadde et me-
get godt oppmøte. 

Den 31. mars, i anledning at den 
olympiske ild ankom Beijing, ble 
2100 underskrifter på et opprop for 
Tibet overrakt stortinget. Stortings-
representantene Trine Skei Grande 
(V) og Olemic Thommessen (H) 
samt polfarer Liv Arnesen holdt 
apeller med klare oppfordringer til 
norske myndigheter og Den olym-

piske komité om å legge press på 
Kina. Stortingspresident Thorbjørn 
Jagland mottok oppropet og sluttet 
seg til kravene. Underskriftskampan-
jen fortsetter på http://hjelptibet.
net/.

 Kalon Takla hos Den norske Tibet-
komité

 18. mars: Jon Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty  
International Norge, holder apell utenfor den kinesiske 
ambassaden
Foto: Aase-Hilde Brekke

 18. mars: Chungdak Koren møter pressen
Foto: Aase-Hilde Brekke

Siden sist - nytt fra Tibet-komi-
téen
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 31. mars: Olemic Thommessen (H) oppfordret regjeringen til å vurdere boikott 
av åpningseremonien
Foto: Chophel Norbu

 18. mars utenfor Stortinget
Foto: Aase-Hilde Brekke

 31. mars: Stortingspresident Thor-
bjørn Jagland mottar 2100 underskrif-
ter
Foto: Chophel Norbu

 18. mars utenfor Stortinget
Foto: Aase-Hilde Brekke



Den norske Tibet-komité vil:
Påvirke politikere og myndigheter til å engasjere 
seg til fordel for Tibet

Informere om brudd på menneskerettigheter, øko-
nomisk utbytting og diskriminering av tibetanere

Gjøre Tibets kultur kjent i Norge

Bli medlem!
Medlemskap:  kr 200

Student/arbeidsledig: kr 100

Familiemedlem:  kr 50

Organisasjoner:  kr 400

Bankgiro 7874 05 27699

Husk å melde om adresseforandring!

www.tibet.no
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