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Hva vil skje nå? 

La meg først få benytte denne anledningen til å takke Chungdak 
Koren for den enorme innsatsen hun har lagt ned for Tibets sak 
de årene som hun har vært både daglig leder og styreleder for 
Den norske Tibet-komité. I mars gikk hun av som styreleder, 
men heldigvis for oss medlemmer fortsetter hun som daglig 
leder. Vi er også så heldige at lederen av Stortingets Tibet-
komité, Olav Gunnar Ballo, skal tre inn som styreleder til som-
meren. I denne utgaven av Verdens Tak kan du lese om da 
han skulle være vert for lunsjen for en kinesisk delegasjon på 
besøk i Stortinget. Det ble det komplikasjoner av. Les historien 
og kanskje du vil bli stolt av Stortinget. 

Det er en viktig oppgave for oss å holde Tibet-saken i fokus i me-
dia. Årsrapporten som ble lagt frem for landsmøtet i mars viste 
at Chungdak har møtt stor interesse fra media, og har prioritert 
så vel små som store aviser, radiokanaler og fjernsynskanaler. 
Vi hadde både stor oppslutning og stor mediedekning av vår 
markering landet rundt den 10. mars da det var 50 år siden 
det store opprøret i Lhasa og Dalai Lamas flukt til frihet i eksil. 
Presentasjonen av vårt styremedlem Tenzin Kalsang i Migrapo-
lis 29. april gjorde også sikkert sitt til at flere enn tidligere har 
blitt oppmerksomme på situasjonen i Tibet og Tibet-komitéens 
arbeid. Ellers er det ikke mye gledelig å melde. Det strenge 
regimet som ble innført i Tibet i fjor fortsetter. 

Vi gjengir Dalai Lamas tale 10. mars i sin helhet, og det er klar 
tale. Det store spørsmålet er fortsatt hva framtiden vil bringe. 
Viljen fra de kinesiske myndighetene til å forhandle er ikke 
videre påtrengende. Det er derimot de utallige forsøkene på 
datahacking. Bare den dagen vi hadde landsmøte var det over 
4000 angrep på serveren vår fra Kina. Vi har mye problemer 
med dette og det er vel også meningen. 
 
Nylig er det er utstedt flere dødsdommer til de som var med 
på demonstrasjonene i fjor. Det har dessverre ikke vakt særlig 
oppsikt. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for å få ut nyheter 
om Tibet. Men det største problemet er fortsatt at det er van-
skelig å få ut informasjon og nyheter fra Tibet. Det bekymrer 
oss mest. 

Wenche Thingnes 
Fungerende styreleder

Leder Hva vil skje nå?
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Av Olav Gunnar Ballo

De ti årene som medlem av Stortin-
gets Tibet-komité har gitt meg verdi-
full innsikt i situasjonen så vel i Tibet 
som for eksiltibetanerne. Gjennom 
disse årene har det vært et privile-
gium å få møte Dalai Lama ved flere 
anledninger. Dalai Lamas represen-
tant i Europa, Mrs. Kesang Takla, 
har besøkt Stortinget en rekke gan-
ger. Dalai Lama besøkte Norge og 
Stortinget i 2001, og tok seg god tid 
til å svare på spørsmål fra de fram-
møtte. 

Høsten 2004 var både representan-
ter fra Stortinget og Den norske 
Tibet-komiteen i Dharamsala i In-
dia. I tillegg til at vi hadde en times 
samtale med Dalai Lama, besøkte vi 
både den eksiltibetanske regjeringen 
og det eksiltibetanske parlamentet, 
samt en rekke organisasjoner og in-
stitusjoner i den eksiltibetanske ho-
vedstaden. 

I 2005 inviterte Den norske Tibet-
komité og Stortingets Tibet-komité 
Dalai Lama til et nytt besøk i Norge. 

I Stortinget møtte nesten hundre 
representanter og ansatte fram for 
å treffe ham under en hektisk inn-
spurt av stortingsperioden. Ingen av 
de frammøtte vil noen gang glemme 
hans smittende latter, og den varmen 
og imøtekommenheten han viste 
overfor alle som stilte ham spørsmål 
og lyttet til ham.

Stortingsdelegasjen til Beijing og 
Tibet i november 2008, med delta-
kere fra alle partiene på Stortinget, 
gjorde at vi kunne oppleve situa-
sjonen i Lhasa, Shigatse og Gyantse 
på nært hold. Undertrykkelsen av 
befolkningen, gjennom et stort inn-
slag av politi og militære i gatene, var 
åpenbar. Før reisen møtte medlem-
mer av Stortingets utenrikskomité 
og deltakere på reisen til Tibet den 
amerikanske forretningsmannen 
John Kamm på Stortinget. Kamm 
har, gjennom et hundretalls reiser 
til Kina, vist at det er mulig å vise 
fasthet i kampen for menneskeret-
tigheter, og også oppnå resultater 
hvis man ikke gir etter. I stedet for 
represalier har Kamm oppnådd å 
komme i dialog med myndighetene 

i Kina. Slik har Kamm sannsynligvis 
gjort mer for menneskerettighetene i 
Kina enn mange vestlige regjeringer 
til sammen…

Reisen til Tibet gjorde meg overbe-
vist om at det må utøves et konstant 
press overfor Kina når det gjelder 
menneskerettighetene i Tibet, som i 
andre deler av det kommuniststyrte 
landet, for å oppnå fulle menneske-
rettigheter for befolkningen. Hvis 
ren egennytte gjør at vestlige po-
litikere som besøker Kina ikke tar 
opp menneskerettighetene i landet, 
medvirker vi til å vedlikeholde den 
uholdbare situasjonen for tibetanere 
og andre folkegrupper og kulturer. 
Det er svært tankevekkende at ti-
betanerne nå er i ferd med å bli en 
minoritet i det området de selv har 
bebodd, på grunn av Kinas bevisste 
assimileringspolitikk.

Under vårt besøk i Tibet inviterte 
vi en delegasjon bestående av så vel 
tibetanere som kinesere, men med 
vekt på tibetansk kultur og historie, 
til et gjenbesøk i Norge. Det arbeides 
nå både i Den norske ambassaden i 

Takk for tilliten!
Åpent brev fra tiltredende leder

Nokså tilfeldig ble jeg rekruttert inn som medlem av Stortingets Tibet-komité i 1999. 
Den gang ble Tibet-komiteen på Stortinget ledet av Børge Brende. I 2001 fikk jeg gle-
den av å møte HH Dalai Lama første gang, da han besøkte Norge, inkludert Stortin-
get. Da Brende ble utnevnt til miljøvernminister i regjeringen Bondevik II høsten 2001, 
overtok jeg som leder av Stortingets Tibet-komité, noe jeg har vært siden. Når det nye 
Stortinget kommer sammen i oktober vil en ny leder bli valgt.
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Kina og i Stortingets internasjonale 
sekretariat for å legge planer for rei-
sen tidlig i neste Stortingsperiode. 
Forhåpentligvis får delegasjonen an-
ledning til å besøke Tromsø, inklu-
dert universitetet der, og eventuelt 
Sametinget i Karasjok. Det er paral-
leller mellom ivaretakelsen av den 
samiske kulturen og den tibetanske, 
som kan være nyttig å synliggjøre for 
delegasjonen når og hvis reisen fin-
ner sted. 

I april 2009 besøkte Den kinesiske 
utenrikskomiteen Norge. Siden un-
dertegnede ledet den norske delega-
sjonen til Kina og Tibet, ble jeg spurt 
om å være vertskap for kineserne 
under en lunsj som skulle avholdes 
i Stortinget den 20. april. Ved ut-
gangen av mars ringte den kinesiske 
ambassadøren i Norge til Stortin-
gets internasjonale sekretariat. Med 
bakgrunn i at jeg da var blitt valgt til 
leder av Den norske Tibet-komité 
kunngjorde ambassadøren at det var 
uaktuelt for den kinesiske delegasjo-
nen å delta i en lunsj som jeg ledet. 
Fra Stortingets side var det ikke ak-
tuelt å la noen andre forestå lunsjen i 
stedet, og den ble dermed avlyst.

Episoden synliggjør flere aspekter 
ved Kinas forhold til Tibet: Kine-
siske myndigheter følger svært godt 
med på hva som skjer i kampen for 
tibetanske rettigheter både i Norge 
og i alle andre land der slikt arbeid 
pågår. Kina er også villig til å gå 
svært langt i å prøve å påvirke andre 
land til ikke å støtte menneskerettig-
hetsarbeidet i Tibet. 

Men reaksjonene muliggjør også en 
markering for Norge og andre land: 
Det er ingen grunn til å gi etter når 
Kina på en utilbørlig måte blander 
seg inn i helt alminnelig, demokra-
tisk arbeid på norsk jord. I den grad 
vi kan lære noe av hendelsen må 

det være at vi 
skal vise fast-
het når Kina 
prøver å gripe 
inn overfor 
Norge. Eksem-
pelvis vil det 
være helt galt 
av norske myn-
digheter ikke 
å ta i mot Da-
lai Lama på et 
hvert tidspunkt 
han måtte øn-
ske å besøke 
Norge, landets 
nasjonalforsamling eller den norske 
regjeringen. Dalai Lama skal være 
velkommen, ikke bare som en tidli-
gere fredsprisvinner, men som en av 
verdens viktigste stemmer for fred 
og frihet, som også norske politikere 
har mye å lære av. 

Den 23. mars i år ble en fredskonfe-
ranse i Johannesburg i Sør-Afrika av-
lyst, etter at sørafrikanske myndighe-
ter hadde nektet Dalai Lama visum 
til landet for å delta på konferansen. 
Det var åpenbart at landet hadde gitt 
etter for press fra kinesiske myndig-
heter. Konsekvensen ble at en rekke 
fredsprisvinnere, deriblant Desmond 
Tutu, trakk seg fra konferansen. Det 
gjorde også Den norske Nobelkomi-
teen og utviklingsminister Erik Sol-
heim. Hensikten med konferansen 
var å diskutere hvordan neste års fot-
ball-VM i Sør-Afrika kan brukes til 
å bekjempe rasisme og fremmedhat. 
Denne debatten sørget altså Kina for 
å hindre, gjennom sitt utidige press 
på Sør-Afrika. At Sør-Afrika ga et-
ter rammet altså dem selv, gjennom 
den påfølgende boikotten av konfe-
ransen. Dette er et godt eksempel på 
hvordan det internasjonale solidari-
tetsarbeidet for menneskerettigheter 
kan fungere på sitt beste. Kina har 
ingen rett til å diktere premissene for 

behandling av visumsøknader andre 
steder enn i Kina. Det er selvsagt, og 
det må Kina rette seg etter.

Da jeg ble spurt om jeg ville sitte i 
styret for Den norske Tibet-komité 
takket jeg ja til det. Selv om jeg nå 
slutter på Stortinget har jeg lyst til å 
være med videre og arbeide for al-
minnelige rettigheter for befolknin-
gen i Tibet, og for ivaretakelsen av 
en større grad av autonomi innenfor 
Kinas grenser, og for Tibets rett til fri 
religionsutøvelse og bevaring av sin 
egen kultur. Det kom som en over-
raskelse at jeg var blitt valgt til leder, 
men jeg vil få takke for tilliten. Av 
praktiske grunner vil jeg først kunne 
tiltre ledervervet fra 1. august, men 
jeg ser fram til tett samarbeid med 
styret og arbeidsutvalget, og med øv-
rige medlemmer av Tibet- komiteen 
rundt omkring i landet.

Med vennlig hilsen

Olav Gunnar Ballo
Leder Stortingets Tibet-komité/
Tiltredende leder Den norske Tibet-
komité

 Olav Gunnar Ballo med Heidi Sørensen i Dharamsala 2004
Foto: Harald Askestad
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Av Pål Meland

Munk Center for International Stu-
dies ved Universitetet i Toronto 
gjennomførte på grunnlag av denne 
mistanken en undersøkelse. Resulta-
tet er framlagt i rapporten Tracking 
GhostNet: Investigating a Cyber Espi-
onage Network. Rapporten går langt i 
å peke på kinesiske myndigheter som 

den som står bak overvåkningen og 
infiltrasjonen, men sier dette kun i 
indirekte ordelag.

Undersøkelsene kom fram til at in-
filtrasjonen kunne spores til 1295 
datamaskiner i totalt 103 land over 
en periode på to år. Dette omfat-
tende hacking-systemet blir i rap-
porten omtalt som GhostNet. I rap-

porten pekes det på fire servere som 
man mener kontrollerer dette syste-
met. Tre av disse er lokalisert i Kina 
– henholdsvis i provinsene Sichuan, 
Guangdong og Hainan. Den fjerde 
mener de er lokalisert i California, 
USA.

Overvåkningen og infiltrasjonen har 
blant annet rammet den tibetanske 
eksilregjeringens kontorer i India, 
Brüssel, London og New York. Her 
har man f.eks. opplevd at utenland-
ske diplomater som har blitt invitert 
på e-post har blitt kontaktet av kine-
siske myndigheter og blitt oppfor-
dret til ikke å gjennomføre sitt be-
søk. Episoder som dette ga grunnlag 
for å mistenke at datasystemet var 
infiltrert. Det har også vært gjentatte 
tilfeller av spam-angrep.

Professor Samdhong Rinpoche, le-
der av eksilregjeringen, siteres i rap-
porten og plasserer ansvaret klart på 
kinesiske myndigheter. Forskerne 
bekrefter at det kan synes som om at 
det har vært av interesse for de som 
står bak infiltrasjonen å spionere på 

Elektronisk overvåkning 
på internett
Flere internasjonale medier rapporterte i mars om en pikant overvåkningsaffære hvor 
mistanken leder hen i mot Kina. Det er avdekket et omfattende tilfelle av elektronisk 
overvåkning og infiltrasjon via internett. Hundrevis av offentlige og private kontorer 
over hele verden skal være rammet. Forskere har sporet kilden til Kina. Dalai Lamas 
kontor er et av stedene som har vært utsatt for overvåkning. Dette har gjort at mistan-
ken har rettet seg mot kinesiske myndigheter.

 Foto: Armin Hanisch
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tibetanske eksilinteresser. I tillegg 
kan det virke som om overvåknin-
gen har vært rettet mot regjeringer i 
Sør- og Sørøst-Asia, samt interesser 
på Taiwan. 

Forfatterne av rapporten kan ikke 
knytte kinesiske myndigheter di-
rekte til denne overvåkningen og 
infiltrasjonen. Det pekes likevel på 
at aktørene som er offer for denne 
virksomheten er av politisk interesse 
for Kina, samt at serverne som har 
kontrollert virksomheten hovedsa-
kelig er lokalisert i Kina.

Kinesiske myndigheter har offisielt 
benektet å ha noe med denne elek-
troniske spionasjeaffæren å gjøre. 
Enkelte andre kilder har også kom-
met Kina i møte og sagt at det ikke 
finnes bevis nok til å trekke en kon-
klusjon hva gjelder myndighetenes 
deltakelse i en slik operasjon. Det at 
infiltrasjonen kan spores til datamas-
kiner og servere som befinner seg 
i Kina og at aktørene som har blitt 
overvåket kan sies å være av politisk 
interesse for kinesiske myndigheter 
er ikke i seg selv et bevis for at det er 
disse som står bak.

Kunnskapen om overvåkning og in-
filtrasjon via internett er relativt liten. 
Kunnskapen om sensur er større. 
Det er kjent fra tidligere at Kina med 
hjelp fra dataindustrien har utarbei-
det effektive mekanismer for å stop-
pe tilgangen på det som oppfattes 
som nettsider med uønsket innhold, 
blant annet av politisk karakter. Det-
te rammer nettsider som inneholder 
informasjon om Tibet, blant annet 
nettsidene til eksiltibetanske myn-
digheter. Nettsider som inneholder 
informasjon som omhandler Dalai 
Lama er også blokkert. Den som sø-
ker på slike stikkord på blant annet 
google blir automatisk viderekoblet 
til sider som inneholder den offisielle 

kinesiske holdningen til Dalai Lama 
og spørsmålet om Tibets status. Un-
dertegnede har selv gått på internett-
café flere steder i Kina og forsøkt å 
søke på relevante stikkord på Tibet 
og opplevd denne nettsensuren på 
nært hold.

Etter rapporten fra forskergruppen 
i Toronto er det rimelig at det vil bli 
fulgt nærmere med på denne over-
våkningsvirksomheten via internett. 
Dette er et område som man vet for 
lite om og det krever spesialkom-
petanse for å kunne avdekke denne 
typen av overvåkning og infiltrasjon. 
Sannsynligvis forekommer dette i 
et større omfang enn det man aner. 
Det er ikke urimelig å tenke seg at 
flere land ser sin interesse i å benytte 
internett til denne type av formål. 
Det samme gjelder bedrifter og or-
ganisasjoner.

Kilder: 
The New York Times. 30.03.2009. Vast 

spy system loots computers in 103 
countries. http://www.tibet.ca/en/
newsroom/wtn/5999. 

Spam Fighter. 07.04.2009. China Dismisses 
Claims of  GhostNet Study. http://
www.tibet.ca/en/newsroom/wtn/6096. 

Taipei Times. 04.04.2009. Communist cyber 
spies are right beside you.

http://www.tibet.ca/en/newsroom/
wtn/6073

Tibetan Review. 02.04.2009. China denies 
cyber-spying, but seen using stolen exile 
Tibetan data.

http://www.tibet.ca/en/newsroom/
wtn/6048

Nagaraja, Shishir og Anderson, Ross. 
Report: The Snooping Dragon: social-
malware surveillance of  the Tibetan 
movement.Technical Report No. 746. 
Computer Laboratory, University of  
Cambridge. March 2009. 

http://www.tibet.ca/en/newsroom/
wtn/5997

Heller ikke Den norske Tibet-komiteens data-
nettverk unnslipper hackeres oppmerksomhet. Det 
Norske Menneskerettighetshusets (DNM) server, 
som komiteen er tilknyttet, har i en periode regis-
trert forsøk på å gjette seg til et fungerende passord. 
Dette er en ganske alminnelig angrepsform som 
også rettes mot private datamaskiner. Omfanget av 
angrepene tyder imidlertid på at DNMs server har 
vært mer utsatt enn private maskiner. Angrepene 
stammer fra rundt 20 ulike kilder, tre av dem fra 
Kina. Flere av angrepene stammer fra ukjente opp-
havsland.
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Av Bodil Fremstad

Mange av Verdens Taks lesere husker 
sikkert Palden Gyatso fra hans besøk 
i Oslo i 1996. Den kinesiske presi-
dent Jiang Zemin var på statsbesøk, 
og under en fredelig demonstrasjon 
mot presidenten ble Palden Gyatso 

sammen med andre demonstranter 
anholdt av norsk politi. Bildene av 
den lille tibetanske munken i svarte-
marja gjorde sterkt inntrykk på Nor-
ges befolkning. Gyatso fikk da også 
senere en unnskylding fra statsmi-
nister Brundtland. Til tross for dette 
ublide møtet med Oslo ler han da jeg 

spør ham hva han selv husker best 
fra besøket. – Det jeg husker er Ti-
bet-komitéens leder (Trond Håkon 
Øverland) som var veldig, veldig høy, 
og at to politimenn hadde sitt svare 
strev med å få ham inn i politibilen!

I 1998 var han tilbake i Norge for 
å lansere sin selvbiografi ”Fire under 
the snow: True story of  a Tibetan monk,” 
som på norsk fikk tittelen ”Munken 
fra Tibet.”

Sterkt vitnesbyrd
På sitt tredje Norgesbesøk var altså 
Palden Gyatso en av mange tidligere 
politiske fanger som skulle fortelle 
sin historie på Oslo Freedom Forum, 
og hans vitnesbyrd gjorde spesielt 
sterkt inntrykk på publikum, sann-
synligvis på grunn av hans fokus på 
medlidenhet fremfor sinne. 

Palden Gyatso klarte det kunststyk-
ket å få med seg flere av torturinstru-
mentene som brukes i fengslene i Ti-
bet da han flyktet ut av landet i 1992. 
Tidligere tok han med seg disse da 

Tibetansk vitnesbyrd på 
Oslo Freedom Forum
Den 18. - 20. mai ble Oslo Freedom Forum arrangert for første gang. Bak arrangemen-
tet stod den amerikanske stiftelsen Human Rights Foundation, med hertuginnen av 
York, Sarah Ferguson, som beskytter. Målet med Oslo Freedom Forum var blant annet 
å samle og hedre personer som har overlevd politisk undertrykkelse og forfølgelse og 
som har delt disse erfaringene med verden gjennom sine memoarer. En av disse per-
sonene var den 78 år gamle tibetanske munken Palden Gyatso som til sammen har til-
brakt 33 år av sitt liv i kinesiske fengsler og arbeidsleirer i Tibet. 

 Palden Gyatso, engasjert under intervju med Verdens Tak
Foto: Bodil Fremstad
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han reiste rundt for å fortelle om sin 
skjebne, men grunnet nye restriksjo-
ner på flyplassene kunne han nå bare 
vise frem et bilde av blant annet ulike 
elektriske instrumenter og håndjern. 
Under talen demonstrerer han hvor-
dan de brukte elektrisk sjokkvåpen 
(”cattle prod”) i munnen hans. Resul-
tatet var at han mistet alle tennene. 

– Hva slags land behandler folk slik? 
Jeg er ingen farlig mann, bare en 
buddhistisk munk, sier han. Det gjør 
inntrykk på forsamlingen når han 
tar ut løstennene for å vise frem de 
nakne gommene, og fullfører talen 
uten tenner. Gebisset fikk han under 
et besøk i England i 1995, betalt av 
Amnesty International. 

Til tross for at han er dypt opprørt 
over hvordan han selv og andre po-
litiske fanger i Tibet blir behandlet, 
nærer han ikke noe hat mot kinesiske 
myndigheter eller det kinesiske folk. 

– Tibetanerne kjemper ikke mot det 
kinesiske folk. Vi uttrykker vår so-
lidaritet overfor det kinesiske folk, 
som heller ikke har frihet. Jeg føler 
heller intet hat mot de som behand-
let meg så dårlig. I buddhismen står 
begrepet om medlidenhet sterkt. 
Negative følelser og handlinger avler 
bare nye negative følelser og hand-
linger. Sinne er ikke konstruktivt, 
forklarer han. 

Han forteller videre at han ikke fryk-
ter de kinesiske myndigheter. 

– I løpet av 33 år i fengsel klarte de 
ikke å bryte meg ned. Jeg takker min 
buddhistiske tro for det. Mine grunn-
leggende kunnskaper om buddhis-
men var det som hjalp meg i feng-
sel. Jeg mediterte på medlidenhet og 
klarte å opprettholde et fredelig sin-
nelag uten stress og uten å bli depri-
mert. De som ikke klarte dette var de 

som ikke overlevde. Jeg overlevde på 
grunn av min sinnsstemning.

Inntrykk etter konferansen
Palden Gyatso forteller at han setter 
stor pris på å ha fått muligheten til å 
delta på Oslo Freedom Forum, og at 
han forberedte seg godt på grunn av 
den prominente deltakerlisten. Van-
ligvis når han reiser rundt i verden 

deltar han på Tibet-relaterte arran-
gementer. Her fikk han anledning til 
å møte tidligere politiske fanger fra 
mange ulike land. 

– Jeg har fått ny kunnskap, nye ideer 
og gode råd. Dette er første gang 
jeg har fått muligheten til å komme 
sammen med mange andre som har 
lidelseshistorier å fortelle. Forumet 

 Palden Gyatso demonstrerer torturinstrumenter
Foto: Human Rights Foundation
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utgjør en veldig god plattform, men 
det er viktig å følge opp. Vi er ikke-
voldelige forkjempere for mennes-
kerettigheter, og bør bruke dette til 
å bedre menneskerettighetssituasjo-
nen rundt om i verden, forteller han 
engasjert. 

Spesielt innlegget fra nordkoreane-
ren Park Sang Hak gjorde inntrykk. 

– Sammenlignet med situasjonen 
for folk i Nord-Korea, bør vi tibe-
tanere som lever i landflyktighet føle 
oss veldig tilfreds. De kan skryte av 
atomvåpen, men har utstrakt fat-
tigdom blant sin egen befolkning 
og en leder som er forskrudd. Vi ti-
betanere har godt lederskap i Dalai 
Lama, som har et budskap om med-
lidenhet. Nord-Korea synes å være 
helvete på jord, bildene derfra gjorde 
et veldig sterkt inntrykk på meg. Til 
tross for at vi lever i eksil så er vi fylt 
med fred, sier han og er tydelig rørt. 

Jack Healey, som var generalsekre-

tær i Amnesty International USA fra 
1982 til 1994, var en av de siste som 
holdt innlegg på konferansen, og 
Palden Gyatso var veldig glad for at 
han fikk muligheten til å takke ham 
for Amnestys innsats for å få ham ut 
av fengslet. 

Det var ingen tvil om at Palden Gy-
atso var en populær mann blant de 
andre deltakerne. Alle ønsket å hilse 
på og det var stadig folk som ville bli 
fotografert med ham. 

– Jeg fikk veldig god kontakt med de 
andre deltakerne, og alle var interes-
sert i min historie. Det at så mange 
oppsøkte meg var en positiv opple-
velse, forteller han fornøyd. Palden 
var også fornøyd med at forumet 
og han selv fikk mye pressedekning. 
Budskapet han forsøkte å formidle 
til pressen var at de politiske fangene 
som har lidt må forene kreftene og 
kjempe sammen for menneskeret-
tigheter. 

Håpet ligger hos det kinesiske 
folk
Palden er engasjert i det som skjer 
i Tibet, og har synspunkter om det 
meste. Når det gjelder utviklingen i 
Tibet det siste året mener han dette 
er en fortsettelse av kampen som har 
pågått siden okkupasjonen. 

– Mange har mistet sine liv det siste 
året, mange har mistet sine liv tidli-
gere og flere vil gjøre det i fremtiden. 
Vi vil fortsette vår ikke-voldelige 
kamp. Jeg er overbevist om at vi har 
sannheten på vår side. 

Han er optimistisk ved tanken på at 
det er unge mennesker som ikke har 
opplevd et fritt Tibet som leder an i 
protestene i Tibet i dag. 

– Vi har sett en økt bevissthet hos 
tibetansk ungdom de siste årene når 
det gjelder deres tibetanske identitet. 
Dette har skjedd både inne i og uten-
for Tibet, mener han. 

Han argumenterer videre for at hå-
pet for Tibet ikke ligger hos kine-
siske myndigheter, men hos det ki-
nesiske folk. 

– Endringen må skje hos kineserne. 
Det er viktig at de får vite sannheten 
om Tibet. Jeg har møtt mange ki-
nesiske demokratiforkjempere som 
flyktet fra Kina etter 1989, de har 
vært informert om situasjonen i Ti-
bet og vært glade for å møte meg. De 
har virkelig forstått. Da jeg deltok i 
10. marsmarkeringen i London tid-
ligere i år var det en kinesisk aktivist 
som ga en veldig følelsesladet appell. 
Hun sa unnskyld til det tibetanske 
folk og sa at hun skammet seg over 
Kinas behandling av tibetanere. 

Panchen Lama
Palden Gyatso er som mange andre 
bekymret for Gedhun Choekyi Ny-

 Palden Gyatso i samtale med Vladimir Bukovsky, som tilbrakte 12 år i fengsler, 
arbeidsleire og under tvungen psykiatrisk behandling i det tidligere Sovjetunio-
nen. Bukovsky fortalte at han selv stjal sentrale dokumenter og fikk dem smu-
glet ut, men at dette var ingenting mot det å smugle ut torturinstrumenter, slik 
Palden Gyatso hadde klart.
Foto: Bodil Fremstad
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ima, gutten som for 14 år siden ble 
utpekt av Dalai Lama som inkarna-
sjonen av Panchen Lama, og som tre 
dager senere forsvant sammen med 
sine foreldre. 

– Kineserne har påstått at Panchen 
Lama har det bra og tar utdanning, 
men sannheten er at ingen vet om 
han fremdeles lever. Jeg føler meg 
ikke sikker på at han lever. Alle støt-
tegrupper for Tibet bør kreve av 
Kina å få en bekreftelse på at han 
lever og har det bra. I det minste 
kan de legge frem bildebevis. Hvis 
de ikke kan legge frem bevis så kan 
vi beskylde dem for å muligens ha 
drept ham, sier Palden rørt. 

Verdensvant
Palden Gyatso er en verdensvant 
mann, til tross for at han ikke snak-
ker et ord engelsk. Vanligvis blir han 
invitert til USA minst to ganger i 
året. Det siste året har han også vært 
i Storbritannia, Spania, Japan, Ned-
erland og Italia. Han nærmer seg 80 
år. Hvor finner han energien til å 
fortsette å reise verden rundt for å 
fortelle sin historie? 

– Jeg må fortsette, hvis jeg gir opp 
nå føler jeg at jeg ikke har levd opp 
til mitt ansvar. Jeg har god helse, og 
vil fortsette til jeg trekker mitt siste 
pust. I 2008 deltok jeg i en freds-
marsj i USA. Jeg kom direkte fra et 
besøk i Japan, og gikk i åtte dager, 
fra Massachusetts til Chicago, fortel-
ler den spreke munken. 

I Dharamsala i det nordlige India 
hvor han er bosatt, lever han til van-
lig et meget rolig liv. Han forteller 
stolt at han har sin egen leilighet 
hvor han klarer seg på egen hånd. Ti-
den bruker han til å lese buddhistiske 
skrifter, meditere og delta i religiøse 
seremonier og undervisning. Med 
jevne mellomrom oppsøker han 

også eksilregjeringens utenriksdepar-
tement for å holde seg oppdatert på 
hva som skjer i Tibet og i forholdet 
mellom eksilregjeringen og kinesiske 
myndigheter. 

Det finnes mange tibetanske orga-
nisasjoner i Dharamsala som han 
kunne viet tid til, blant annet Gu-
Chu-Sum, som er en organisasjon 
for tidligere politiske fanger. Palden 
har imidlertid tatt et bevisst valg om 
å ikke bli medlem av noen organisa-
sjon. 

– Jeg føler at mange kun er opptatt 
av å bygge opp sin egen organisasjon 
i stedet for å fokusere på saken, og 
dette passer ikke for meg. Og blir jeg 
først medlem av én organisasjon, blir 
det fort et ”krav” at jeg skal bli med-
lem av andre også, ler han.
 
Palden Gyatsos selvbiografi er blitt 
oversatt til mange språk. I fjor kom 
det også en dokumentarfilm om hans 
liv som er vist på mange filmfestiva-
ler rundt omkring i verden. Dette har 

ført til at han er en populær mann 
blant mange vestlige reisende som 
finner veien til Dharamsala. Noen 
vil ha boken sin signert, andre vil 
bare hilse på. Dessverre er pågangen 
til tider så stor at Palden noen dager 
velger å låse porten foran leiligheten 
med hengelås for å gi inntrykk av at 
han ikke er hjemme! 

– Språkproblemene gjør at alle disse 
besøkene blir veldig slitsomme, sier 
han beklagende. 

I og med at Palden Gyatso ikke snak-
ker engelsk møter han også språk-
problemer når han er ute og reiser. 
En konferanse som Oslo Freedom 
Forum, hvor alle andre deltakerne 
var ikke-tibetanere, bød på ekstra 
utfordringer, men takket være god 
hjelp fra engelsk-tibetanske Dechen 
Pemba, Chungdak Koren og Tenzin 
Kalsang fra Den norske Tibet-ko-
mité, ble Norgesoppholdet likevel 
lærerikt og givende for den tibetan-
ske munken.

 Palden Gyatso viser frem rettsdokumentet fra hans siste dom i 1984. Dette 
ønsket han å overrekke til den kinesiske forfatteren Jung Chang som også deltok 
på Oslo Freedom Forum, for å vise hvordan det var mulig at han endte opp med 
en dom på til sammen 33 år (i det kinesiske rettssystem kan man få maks 20 år, 
deretter livstid).
Foto: Bodil Fremstad
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Av Bodil Fremstad

Wu forteller at han som ung student 
ikke var spesielt interessert i politikk, 
men at han på et møte han var invi-
tert til av kommunistpartiet, uttrykte 
at Sovjets invasjon av Ungarn i 1956 
var et brudd på internasjonal lov. 
Dette, og at han tilhørte en overklas-
sen og var katolikk, var nok til at han 
ble beskyldt for å være en fiende av 
kommunistpartiet, en ”høyrevridd 
kontrarevolusjonær”. Kort tid et-
terpå ble han arrestert og dømt til 
livstid.

– Jeg var veldig heldig, jeg overlevde. 
Det eneste jeg kunne gjøre var å be 
til gud. 

To ganger forsøkte han å ta sitt liv, 
og han var ikke den eneste. – Mange 
følte at døden var bedre enn livet, 
forteller han. 

Løslatt
I 1979 fikk Harry Wu beskjed om at 
han skulle løslates. 

– Jeg forlot det lille buret, men levde 
fortsatt i et stort bur, fremdeles un-
der kommunistenes kontroll. 

Seks år senere ble han invitert av et 
universitet i USA og endelig kunne 
han føle seg fri. Han ønsket å glem-

me fortiden og begynne på nytt, men 
det var ikke mulig for ham. I 1990 
vitnet Wu foran den amerikanske 
kongressen. De spurte, som mange 
andre, om han kunne gi dem mer 
informasjon om hvor mange laogai 
som finnes og hvor mange men-
nesker som sitter og har sittet i slike 
arbeidsleire. Han kunne ikke gi dem 
noe svar, men ble motivert til å vie 
tiden sin til å finne dokumentasjon 
på dette. I 1992 etablerte han Laogai 
Research Foundation. For å samle 
dokumentasjon reiste han selv tilba-
ke til Kina, med amerikansk pass og 
med ulike forkledninger. I 1995 ble 
han arrestert på nytt og dømt til 15 
års fengsel, men ble løslatt og utvist 
etter to måneder etter en verdens-
omspennende kampanje for ham. 

Laogai Museum og Tibet
På et frokostmøte under Oslo Freed-
om Forum forteller Harry Wu og 
hans medarbeider mer om arbeidet 
til Laogai Research Foundation. I og 
med at Wu ikke lenger kan reise til 
Kina selv, har stiftelsen etablert et 
undergrunnsnettverk i Kina som 
samler dokumentasjon. På bakgrunn 
av den dokumentasjonen som er 
samlet inn over årenes løp anslår Wu 
at det finnes over 1000 laogai i Kina, 
hvorav rundt 20 i det sentrale Tibet, 
at rundt 50 millioner har vært fengs-
let i laogai siden 1950, og at rundt 

8000 sitter der i dag. 

I november 2008 åpnet stiftelsen 
Laogai Museum i Washington. Utstil-
lingen som nå står i Laogai Museum 
er viet til tibetanske politiske fanger, 
som en markering av at det er gått 
50 år siden Dalai Lama flyktet. Harry 
Wu har i mange år vært en støttespil-
ler for Tibet, og er klar og tydelig på 
at Tibet er et selvstendig land, nå ok-
kupert av Kina. 

– Tibetanske munker og nonner og 
romerskkatolske prester får langt 
hardere fengselsstraffer enn andre. 
Myndighetene vil reformere dem. 
Men tibetanske munker og nonner 
kan ikke avsverge seg Dalai Lama, 
katolske prester kan ikke avsverge 
seg gud, sier Wu engasjert. 

Han er også opptatt av utviklingen 
i Amdo, den delen av Tibet som nå 
er innlemmet i provinsen Qinghai, 
som han mener har hatt en mekanisk 
vekst. 

– Det tibetanske området Amdo er 
Kinas Sibir. Togene dit er fulle av 
fanger, og går tomme tilbake. Siden 
1958 er millioner av fanget flyttet dit, 
hevder Wu. 

Mer informasjon om Harry Wus stif-
telse og museum på: www.laogai.org

Harry Wu 

 Harry Wu
Foto: Laogai Research Foundation

Kinesiske Harry Wu var også en av de som ga sitt vitnes-
byrd på Oslo Freedom Forum. Han tilbrakte 19 år i 12 uli-
ke arbeidsleire (laogai), og ga i 1994 ut sin biografi ”Bit-
ter Winds: A Memoir of My Years in China’s Gulag.”
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Sarah Ferguson, Hertugin-
nen av York, er beskytter av 
Oslo Freedom Forum. Hun 
har i mange år vært opp-
tatt av humanitært arbeid 
og menneskerettigheter. 

Av Bodil Fremstad

I 1993 etablerte hun Children in Cri-
sis som har prosjekter i blant annet 
Sierra Leone, Liberia, Ukraina, Afg-
hanistan og Kina – nærmere bestemt 
i Yushu tibetanske autonome distrikt 
hvor organisasjonen har gitt 150 
kvinner jordmoropplæring. 

Ferguson er dypt engasjert i Tibet-
saken, spesielt etter en reise til Dha-
ramsala i 2000. Turen ble arrangert 
av Tibet-komiteens daglige leder 
Chungdak Koren, som den gang var 
Dalai Lamas representant i Genève. 
Det var tydelig at Sarah og Chung-
dak fortsatt har god kontakt da det 
første hun gjorde da hun kom til 
Grand Hotel før åpningsmidda-
gen var å kaste seg rundt halsen på 
Chungdak!

I sin åpningstale snakket Ferguson 
følelsesladet om sitt besøk i Dharam-
sala. Ikke minst gjorde møtet med 
Dalai Lama inntrykk. Hun refererte 
til personer som Palden Gyatso som 
en av verdens ”true lights”, og snak-
ket om betydningen av å sette fokus 
på menneskerettighetskamper rundt 
omkring i verden. Under middagen 
på andre konferansedag ble publi-
kum, og ikke minst Ferguson, over-

rasket av en film om hennes huma-
nitære engasjement. Filmen var laget 
for anledningen av hennes to døtre. 
Da en tydelig rørt Ferguson gikk på 
talerstolen etterpå var alt hun klarte 
å få frem: ”Hey Chungak, this one’s for 
Tibet,” mens hun reiste neven i væ-
ret. 

Hertuginnen 
hadde også en 
uformell sam-
tale med mun-
ken Palden 
Gyatso, hvor 
hun blant an-
net uttalte at 
hun støtter 
Dalai Lamas 
posisjon for 
en fredelig løs-
ning på Tibet-
konflikten, og 

at hun ble meget rørt av Palden Gy-
atsos historie.

Tibet-interessert hertuginne

 Hertuginnen av York lytter engasjert mens Palden Gyatso forteller. Chungdak 
Koren oversetter.
Foto: Bodil Fremstad

Den norske Tibet-komité har flyttet

Ny adresse er:

Menneskerettighetshuset 
Kirkegata 5 
0153 Oslo

Telefonnummer og fax er uendret, men i en over-
gangsperiode gjelder følgende midlertidige num-
mer:

TLF: 977 00 403
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Av Bodil Fremstad

Dechen forteller at hun ble født i 
England av tibetanske foreldre, og 
har vokst opp der. Da hun skulle stu-
dere valgte hun av alle ting tysk, noe 
som førte henne til Berlin og praksis 
hos International Campaign for Ti-
bet sin avdeling der. Det var under 
denne praksisen at hun for alvor ble 
engasjert i lobby- og kampanjevirk-
somhet for Tibet. 

Etter hvert vokste det frem et ønske 
om å lære kinesisk, og i september 
2006 flyttet hun til Beijing for å stu-
dere ved Minoritetenes Universitet. 
– Årsaken til at jeg ønsket å stude-
re akkurat der var at jeg ville erfare 
hvordan det er å være tibetaner i 
Kina, forteller hun. Etter et år med 
studier på fulltid, ble hun deltidsstu-
dent samtidig som hun underviste i 
engelsk på en skole. På denne må-
ten fikk hun arbeidsvisum. Dechen 
understreker at alle formalitetene 
med hennes opphold dermed var i 
orden. 

Utvist
En morgen, ca en måned før OL, var 
Dechen som vanlig litt for sent ute 
til jobb. Rett før hun var på vei ut av 
døra fikk hun overraskende besøk av 
et stort antall kinesere i leiligheten. 

De viste seg å være politimenn. Hun 
ble straks bedt om å om å gi fra seg 
passet, mobiltelefon, bankbok med 
mer. To av personene hadde kamera 
og filmet alt. ”Vi er her fordi du har 
brutt Kinas lov, og må forlate landet 
nå,” ble hun fortalt. Da hun spurte 
om hva det var hun hadde gjort galt, 
fikk hun bare til svar at ”Det vet du 
selv.” Dechen ønsket naturlig nok å 
ringe den britiske ambassaden, men 
fikk ikke tillatelse til det. Hun rakk å 
pakke noen få ting i ryggsekken før 
hun ble ført ut av leiligheten, samti-
dig som hun fikk alle slags spørsmål 
og leiligheten ble nøye gjennom-
søkt. – De konfiskerte blant annet 
en t-skjorte med tibetansk skrift på, 
men det som stod der var absolutt 
ikke noe politisk. En kopp som det 
stod ”Tibet” på tok de også med seg, 
samt bøker om Tibet som faktisk var 

kjøpt i Beijing, ler Dechen. 

Flyet til London gikk allerede kl 13 
samme dag. Siden ingen av politibe-
tjentene var uniformerte, så det bare 
ut som en stor gruppe som skulle ut 
og reise sammen da de ankom fly-
plassen. De fleste av tingene hennes 
er fremdeles i Beijing, og hun har 
innreiseforbud i fem år. 

Når jeg spør Dechen om hun vet 
hvorfor hun ble utvist, sier hun at 
hun aldri fikk noen forklaring. Deri-
mot ble kinesiske myndigheter to 
dager etter deportasjonen spurt om 
dette på en pressekonferanse. – De 
svarte da at det var fordi jeg var et 
sentralt medlem av Tibetan Youth 
Congress, en organisasjon som kine-
siske myndigheter har forsøkt å de-
monisere det siste året. Faktisk er jeg 
ikke en gang medlem, sier Dechen 
oppgitt. 

High Peaks Pure Earth
Dechen Pemba har absolutt ikke 
ligget på latsiden siden den ikke 
planlagte returen til Storbritannia i 
fjor sommer. Hun er nå i ferd med 
å fullføre en mastergrad i kinesiske 
studier i London. På fritiden har hun 
etablert nettstedet www.highpeak-
spureearth.com, som har seilt frem 
som en sentral informasjonskilde 

Utvist fra Kina
Tretti år gamle Dechen Pemba ble ”verdenskjent” i fjor sommer da hun ble deportert 
fra Kina i forkant av De olympiske leker. I mai i år var hun for første gang i Norge, for å 
tolke for munken Palden Gyatso under konferansen Oslo Freedom Forum. Verdens Tak 
benyttet anledningen til å bli litt bedre kjent med henne.

 Dechen Pemba
Foto: Bodil Fremstad
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når det gjelder det som skjer i Ti-
bet. Dechen forteller engasjert om 
hvordan internett har endret infor-
masjonsbildet i Tibet. – Nå har vi til-
gang på blogger fra ordinære folk, på 
kinesisk og tibetansk, hvor de skriver 
om hverdagslige ting og livet de le-
ver. Det er viktig å forsterke stem-
mene fra tibetanerne i Tibet, og en 
måte å gjøre dette på er å oversette 
bloggene og gjøre dem tilgjengelige 
for omverdenen. Det er en veldig 
enkel idé. Da jeg nevnte det for ven-
ner syntes de det var en kjempeidé, 
samtidig som de var overrasket over 
at det ikke var noen som hadde gjort 
dette allerede, forteller Dechen. 

Hun fikk trommet sammen en gjeng 
frivillige som nå følger med på et 
stort antall blogger, og plukker ut 
enkelte innlegg som blir oversatt til 

engelsk. – Det er mye der ute og 
vanskelig å vite hva som er viktig, 
sier Dechen, og fortsetter med å si 
at selv om det er mye arbeid, er det 
veldig interessant. 

En av de mest kjente bloggere er for-
fatteren Woeser, som ble tildelt Den 
norske forfatterforenings ytringsfri-
hetspris i fjor. – Woesers blogg var 
en veldig viktig informasjonskilde 
i fjor. Hun var også en av de første 
som skrev om at tibetanerne hadde 
besluttet å ikke feire Losar. Hun 
plukker opp ting raskt, og hennes 
analyser er veldig viktige, forklarer 
Dechen. En annen blogger hun trek-
ker frem er Jamyang Kyi fra Amdo, 
som blant annet har skrevet om sine 
erfaringer i fengsel. 

Situasjonen i Tibet kan for mange 

virke svært fastlåst. Men Dechen 
fremstår som en av dem som ikke 
lar seg avspore av motgang. Etter 
intervjuet uttaler Chungdak Koren, 
Tibet-komiteens daglige leder, spon-
tant: – Når jeg ser ungdommer som 
Dechen, da ser jeg at det er håp for 
fremtiden. 

 Dechen Pemba (t.h.) med Palden Gyatso og Hertuginnen av York 
Foto: Bodil Fremstad

Videoopptak av alle vitnes-
byrd på Oslo Freedom Forum 
kan ses på www.humanrights-
foundation.org
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Av Den norske Tibet-komité

Liberalisering og manglende 
tilgang til helsetjenester
Den økonomiske liberaliseringen 
som ble igangsatt av Deng Xiaoping 
på begynnelsen av 1980-tallet har 
hatt dramatiske konsekvenser for 
organiseringen av sosiale tjenester i 
Kina og Tibet. Maos ide om at det 
offentlige skulle dekke alle behov ble 
med liberaliseringen erstattet med 
en grunnleggende kapitalistisk tanke 

om at økonomisk vekst både ville 
trekke folket ut av fattigdom og brin-
ge frem gode private tjenester, også 
i helsesektoren. Fra privatiseringen 
av helsetjenestene begynte på 1980-
tallet har de offentlige tilbudene blitt 
systematisk nedprioritert i Kina. 

I 2002 oppsøkte 38 prosent av be-
folkningen i Kina aldri medisinsk 
hjelp ved sykdom, og 96 prosent var 
uten noen form for helseforsikring.1 
Manglende offentlige helsetjenester 

har i de senere år blitt sett på som 
en av kommunistpartiets viktigste 
utfordringer for å sikre sin legitimi-
tet særlig på landsbygda, både i Kina 
og i Tibet. Fjorårets protester viste 
tydelig mange tibetaneres misnøye 
med hva den kinesiske okkupasjo-
nen har brakt til Tibet. 

Problemet med manglede tilgang til 
helsetjenester er absolutt størst på 
landsbygda i Kina.2 Generell statis-
tikk over medisinsk tilgang og bruk 
er ikke tilgjengelig for Tibet. Studier 
av helsesektoren får ikke tilgang til 
tallmateriale derfra, og det er derfor 
vanskelig å få detaljert oversikt over 
situasjonen, men vi vet for eksempel 
fra kinesisk media at gjennomsnittlig 
levealder i Tibet er 67 år, mot 71,8 år 
i Kina. Mindre studier og rapporter 
fra bistandsarbeidere forteller at hel-
sesituasjonen er svært alvorlig i Tibet. 
Situasjonen i Tibet er blant de verste 
i Kina, både i forhold til manglende 
tilgang til helsetjenester generelt og 
fattigdom som et resultat av bruk av 
de få, men kostbare helsetjenestene 
som finnes.3 I Tibet bor 80 prosent 
av befolkningen på landsbygda, og vi 
vet at det er nettopp utenfor byene at 
helsetjenestene er meget begrensede 

Helsereformer i Kina:
Kommer de tibetanerne til gode?
Tibetanere er blant de fattigste i Kina i dag. Med et privatisert helsevesen i Kina har 
fattigdommen bidratt til at tibetanere ikke har hatt tilgang til grunnleggende helsetje-
nester. Fra 2002 har en ny stor helsereform vært prøvd ut i utvalgte kommuner i Kina. 
Nå, syv år etter, begynner de første evalueringene å komme. Har helsereformen hatt 
effekt på helsesituasjonen i Tibet?

 Foto: Paul Barker
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og kostbare. 

Den nye helseforsikringen
Sentralmyndighetene i Beijing har si-
den begynnelsen av 2000 forsøkt å 
utforme et velferdssystem hvor sta-
ten spiller en større rolle. I 2002 ble 
det i Beijing avholdt en såkalt ”na-
sjonal konferanse om helsespørs-
mål på landsbygda”. Slike nasjonale 
konferanser er ekstremt viktige for 
kinesisk politikk, ettersom det er 
der kommunistpartiets reformer og 
politikk annonseres. Konferansen i 
2002 var den første som omhand-
let helsepolitikk på landsbygda si-
den Folkerepublikkens opprettelse, 
noe som også er et tegn på at dette 
har vært et nedprioritert felt i kine-
sisk politikk. På konferansen ble en 
nasjonal helseforsikring annonsert 
som kommunistpartiets løsning på 
problemene med manglende til-
gang til helsetjenester utenfor by-
ene. Denne løsningen innebærer at 
helsesektoren fremdeles må finansi-
eres gjennom egne inntekter, heller 
enn statlig overførte midler, men at 
pasientene får økonomisk støtte til å 
bruke tjenestene. Helseforsikringen 
kan oversettes til ”Det nye koopera-
tive medisinske systemet” (NCMS) 
og skal refundere medisinske utgif-
ter innenfor definerte rammer. Det 
er annonsert at forsikringen skulle 
være implementert i hele Kina i løpet 
av 2008, men det er fremdeles uklart 
om dette er tilfellet. 

I Tibet ble forsikringen innført i 
visse kommuner fra 2003, og de 
siste rapportene viser at det er rela-
tivt bredt implementert i dag.4 Det 
er likevel store forskjeller i hvordan 
forsikringssystemet opereres, også i 
Tibet. Helseforsikringen er finansi-
ert delvis av enkeltpersonene selv, 
av lokalmyndighetene og av sentral-
myndighetene. I 2008 var den gjen-
nomsnittlige forsikringen på 100 

yuan (ca. 90 kr.) per person, hvorav 
20 yuan betales av personen selv, 
mens lokal- og sentralmyndighetene 
begge betaler 40 yuan. 

I Kina er kostnadene ved medisinsk 
behandling meget høye, og 100 yuan 
dekker kun en liten del av de reelle 
utgiftene. Forsikringens virkefelt må 
derfor begrenses, og det er lokal-
myndighetenes oppgave å definere 
hvilke typer utgifter som kan dek-
kes av forsikringen. Forsikringen er 
utformet slik at medisinske utgifter 
som faller innenfor de definerte ka-
tegoriene refunderes fra en felles 
pott. I Tibet dekkes primært utgifter 
ved sykehusinnleggelse i forbindelse 
med det som defineres som ”katas-
trofesykdommer,” det vil si kreft, 
slag, og alvorlige hjerteproblemer. 
Refusjonene varierer og avhenger 
av et definert ”tak” som gjelder for 
bruk av ulike helsetjenester. Bruken 
av et ”tak” er omvendt av det vi har 
i Norge, hvor vi ikke betaler for ut-
gifter over et visst beløp. I Kina dek-
kes altså utgiftene opp til et visst 
beløp, men enkeltpersonene betaler 
alt overskridende den satte grensen. 
Disse takene varierer stort og avhen-
ger av lokalmyndighetenes økonomi. 
I Tibet er lokaløkonomien generelt 
meget dårlig, og takene er derfor 
lave.

Økte utgifter
I evalueringene av helsereformen 
kommer det tydelig frem at forsi-
kringssystemet så langt ikke har hatt 
den ønskede effekten. Målet med re-
formen var å sikre at fattige på lands-
bygda hadde tilgang til helsetjenester 
ved å redusere deres medisinske ut-
gifter. Evalueringene trekker frem to 
effekter; at bruken av medisinske tje-
nester har økt, og mer overraskende, 
at folks medisinske utgifter har økt.5 

Videre trekker evalueringene frem at 
for de fattigste 20 prosent av befolk-
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ningen har reformen hatt liten eller 
ingen effekt. Det ser ut til at for-
sikringen har hatt best effekt for de 
mer velstående lag av befolkningen 
bosatt i byene. Disse har benyttet seg 
av mulighetene som ligger i forsik-
ringen og har fått refundert noen av 
sine utgifter ved sykehusinnleggelse. 

Folks situasjon på landsbygda i Ti-
bet er en helt annen. Tibetanere 
på landsbygda har ikke tilgang til 
grunnleggende helsetjenester, og de 
aller færreste vil noen gang oppsøke 
et sykehus. Deres problemer fanges 
heller ikke opp av den nye forsik-
ringen. Hoveddelen av de medisin-
ske problemene i Tibet er knyttet til 
lungesykdommer som tuberkulose, 
lungebetennelse og astma, i tillegg 
til feilernæring, jodmangel som leder 
til retardasjon, blindhet og Kachin-
Beck (også kalt ’Big Bones disease’). 
Ingen av disse sykdommene faller 
innenfor ”katastrofesykdommer” og 
gir derfor ikke rett til refusjon. 

Heller ikke i de tilfellene hvor syk-
dommene faller innenfor det som 
dekkes av forsikringen benytter fat-
tige tibetanere seg i særlig grad av 
den nye helseforsikringen. Det er tre 
hovedgrunner til det; forsikringspre-
mien er så høy at den ekskluderer 
de fattigste, refunderingssystemet er 
upraktisk og medfører lang og dyr 
reisevei, og ”taket” er for lavt for at 
folk skal kunne bruke medisinske 
tjenester uten å risikere ytterligere 
fattigdom. For fattige bønder el-
ler nomader er 20 yuan per person 
i husholdet en stor utgift. Til tross 
for at deltagelse i forsikringssys-
temet er frivillig er det mange rap-
porter om sterkt press om innmel-
delse.6 Mange tibetanske landsbyfolk 
er derfor meldt inn, men har likevel 
ikke anledning til å benytte seg av 
refunderingsordningene på grunn 
av transportutgifter som fører til at 

”vinninga går opp i spinninga”. Det 
siste poenget om at medisinske utgif-
ter forblir for høye, og ifølge rappor-
tene faktiske øker etter innføringen 
av forsikringen, må forstås i et større 
bilde som inkludere finansieringen 
av helsesektoren i Kina. 

Utfordringene ved det private 
helsevesenet
Fra midten av 1980-tallet har sta-
tens overføringer til helsefasilitetene 
minket dramatisk, og nyere tall vi-
ser at kun 5 prosent av utgiftene til 
fylkessykehusene og 10 prosent av 
utgiftene til kommunesykehusene er 
dekket av staten. Det er hovedsakelig 
to måter å dekke inn de resterende 
utgiftene: gjennom pasientbetaling 
og salg av medisiner. Dette finansie-
ringssystemet har hatt særdeles nega-
tiv effekt på helsetilbudet til folk på 
landsbygda, også i Tibet. Kinesiske 
studier har vist en ekstrem grad av 
overbehandling, både i forhold til di-
agnostisering av sykdommer og ut-
skrivelse av medikamenter. En studie 
viste at i de kommunene de hadde 
undersøkt var mindre enn 2 prosent 
av medikamentutskrivingen det for-
skerne kalte ”rasjonelle”. På lands-

byklinikkene var det enda verre, og 
samme studie viste at kun 0,06 pro-
sent av medikamentutskrivingen der 
var det forskerne kalte ”forståelig på 
et medisinsk grunnlag.”7 Særlig er 
bruken av antibiotika ekstremt høy. 
Overmedisinering har ikke bare kon-
sekvenser for prisnivået og dermed 
fattiges tilgang til helsetjenestene, 
men har også alvorlige medisinske 
konsekvenser. 

De største helseutfordringene i Ti-
bet kan behandles med basismedisin, 
og forutsetter ikke høyteknologiske 
løsninger. Men slike grunnleggende 
behandlinger bringer ikke store inn-
tekter til klinikkene og nedprioriteres 
systematisk. Bruk av høyteknologis-
ke diagnostiseringsmetoder er meget 
kostbare for pasientene, og fremstår 
i dag som et hinder for at tibetanere 
oppsøker medisinsk hjelp ved syk-
dom. 

Utgiftene til behandling og medisin 
øker for hvert år, ikke bare på lands-
bygda men også i byene. I Lhasa går 
nå det største sykehuset under nav-
net ”banken” på folkemunne. Det er 
likevel på landsbygda at situasjonen 
ser ut til å være mest alvorlig. Helse-
tjenestene er få og dårlig utviklet, og 
kostnadene er så høye at folk venter 
i det lengste med å oppsøke hjelp. I 
tillegg gjør typen av helseproblemer, 
utgiftene ved forsikringspremiene og 
vanskelighetene med å få refundert 
utgiftene at tibetanere i liten grad har 
kunnet benytte seg av den nye helse-
forsikringen. Evalueringene av hel-
sereformen konkluderer også med 
at bevilgningene fra sentralmyndig-
hetene er for små til at forsikringen 
kan fungere for de fattige delene av 
befolkningen på landsbygda i Kina. 
I dag dekker helseforsikringen i rea-
liteten mellom 15 og 60 prosent av 
utgiftene ved et sykehusopphold. 
Når et sykehusopphold for katastro-

 Foto: Wojciech Wolak
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fesykdommer koster gjennomsnittlig 
20.000 yuan8 er det klart at bønder 
og nomader med en gjennomsnittlig 
årlig inntekt på ca. 2000 yuan ikke 
kan benytte seg av forsikringen.9 Det 
er likevel positivt at sentralmyndig-
hetene ser ut til å ha innsett omfan-
get av manglende tilgang til helsetje-
nester utenfor byene i Kina. Dersom 
situasjonen skal kunne forbedres er 
likevel ikke helseforsikringen som nå 
iverksettes nok, i tillegg må finansie-
ringssystemet av helsesektoren enten 
gjøres om, eller i hvert fall underleg-
ges større grad av kontroll.

Tibetanske bønder og nomader er 
blant de fattigste i Kina i dag, og vi 
vet fra fattigdomsstudier at dårlig 
helse og fattigdom er gjensidig kon-
stituerende: dårlig helse reduserer ens 
evne til inntektsbringende arbeid, og 
fattigdom reduserer ens mulighet til 
å oppsøke medisinsk hjelp selv ved 
sykdommer som enkelt kan kureres. 
Fattigdom er tett forbundet med 
feilernæring og mangel på grunnleg-
gende fasiliteter som sanitæranlegg, 
som igjen er bakgrunnen for mange 
av de mest vanlige helseproblemene 
i Tibet. For at den nye reformen skal 
kunne oppfylle de uttalte intensjo-
nene om å forbedre helsesituasjonen 
på landsbygda må den inkludere fle-
re elementer enn helseforsikring, og 
særlig inkorporere fattigdomsreduse-
rende tiltak for bønder og nomader 
utenfor sentrale strøk. 
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Av Tashi Nyima

Det nye utviklingsbegrepet som 
spres av toppledelsen vektlegger “vi-
tenskapelig” utvikling, mens begre-
per som rettighetsbasert utvikling, 
lokal medbestemmelse og deltakelse 
fremdeles er ukjente i den pågående 
utviklingsdiskursen i Tibet. Hvis 
denne situasjonen vedvarer, vil den 
bidra til økt spenning i Tibet. 

Tibet er en av Kinas mest politisk 
sensitive og omstridte regioner, og 
kjent som sådan for det internasjo-
nale samfunn. Protestene i Lhasa i 
mars 2008 internasjonaliserte Tibet-
saken i enda større grad. Kina svarte 
på protestene med å hurtig forsterke 
sitt militær- og sikkerhetsapparat i 
Tibet, og sendte flere hundre trop-
per til tibetanske områder. Samtidig 
lanserte de en massiv kampanje, 
både innen- og utenlands, hvor kine-
siske myndigheter lovpriser seg selv 
for å ha brakt utvikling til Tibet. 

Utenfor Kina har akademikere og 
politiske analytikere forsøkt å forstå 
protestene i Lhasa og andre deler av 

Tibet. Mange har uttalt at økonomis-
ke problemer var hovedfaktoren som 
ledet til at protester brøt ut i Lhasa. 
Denne artikkelen forsøker ikke å gi 
svar på spørsmålet om hva som for-
årsaket protestene, selv om den tar 
opp noen av de sosioøkonomiske 
problemer som kan ha bidratt. Når 
dette er sagt, må det advares mot en-
hver tendens til å redusere denne sa-
kens kompleksitet til en eller annen 
bestemt årsak.

Jeg bestrider ikke det faktum at so-
sial endring er både uunngåelig og 
ønskelig for tibetanere og tibetansk 
kultur. Mitt argument er at den raske 
statsinnførte endringen som nå fin-
ner sted i Tibet, og spesielt i Lhasa, 
ikke fører til bemyndigelse av tibe-
tanerne. Tvert imot representerer 
den pågående utviklingskampanjen 
en utfordring for mange tibetanere, 
som føler at de blir økonomisk og 
kulturelt berøvet. Det handler ikke 
om at tibetanerne ikke er i stand til 

Den kinesiske utviklingen av Tibet:

Lhasa i forandring
Det kinesiske utviklingsfremstøtet i Tibet er karakterisert av rask urbanisering av Ti-
bets små byer, fulgt av en stadig økende tilstrømming av immigranter fra Kina. Basert 
på forfatterens minner og personlige erfaringer fra Lhasa før 1991, så vel som hans 
senere feltstudier i den tibetanske hovedstaden, tar denne artikkelen et kritisk blikk 
på forvandlingen av Lhasa de siste 15 årene. Den argumenterer at massive utviklings-
program i regjeringens regi har forvandlet Lhasa fra en ”tibetansk småby” til en ”ki-
nesisk storby” hvor lokale tibetanere må kjempe for å overleve økonomisk så vel som 
kulturelt.

Tashi Nyima (1975-) er dok-
torgradsstipendiat ved Institutt 
for kulturstudier og oriental-
ske språk ved Det humanis-
tiske fakultet på Universitetet 
i Oslo. Han arbeider også som 
forsker ved Institutt for freds-
forskning (PRIO) i Oslo. Han 
tok mastergrad i sosialantro-
pologi og kinesiske studier ved 
Universitetet i Oslo i 2005.
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å anerkjenne behovet for utvikling 
eller modernitet. Derimot er det om-
stridte tema hvorvidt den pågående 
prosessen av “utvikling” og “moder-
nisering” faktisk gagner tibetanerne 
i sin helhet. I Lhasa føler mange ti-
betanere at de taper i forhold til inn-
vandrere, fra velstående investorer til 
den fattige ”flytende befolkningen” 
som konkurrerer med lokalbefolk-
ningen om de økonomiske mulighe-
tene som utviklingen fører med seg. 

Et sentralt mål for utviklingspolitik-
ken i Tibet er å sette opp farten på 
urbaniseringsprosessen. Dette har 
oppmuntret mange lokalregjeringer 
til å ekspropriere jord i utkanten av 
småbyer og urbane sentra. Bønder 
har måtte gi fra seg jordbruksland, 
og i noen tilfeller til og med hjem-
mene sine for å skape rom for den 
økende urbaniseringen. Mange 
problemer og utfordringer forbun-
det med utviklingspolitikken, som 
økende arbeidsledighet i byene og 
boligproblemer, er stort sett blitt ne-
glisjert av regjeringen.

Lhasa i endring
I løpet av de siste 15 årene har Lha-
sa blitt forvandlet fra en liten by på 
rundt 160 000 innbyggere til en stor-
by på rundt en million innbyggere.1 
Antallet innvandrere har økt drama-
tisk over årene.2 I 1998 var det offisi-
elle innbyggertallet i Lhasa 382 000. 
I 2005 hadde befolkningen vokst til 
521 000 (Lhasa Yearbook 2005). Of-
fisielle kilder inkluderer imidlertid 
ikke den betydelige innvandrerbe-
folkningen kjent som ”den flytende 
befolkning” eller militært personell 
som er stasjonert i Lhasa i store mi-
litærkaserner. 

Befolkningsveksten i Lhasa er blitt 
etterfulgt av en utvidelse av byområ-
det. Ifølge Larsen og Sinding-Larsen 
(2001) strakte Lhasa seg over 554 

kvadratkilometer i 1998, mens den 
sentrale delen av Lhasa som tidligere 
bare var et lite område nå dekker 40 
kvadratkilometer. Hoteller, butikker, 
restauranter, karaokebarer, puber og 
diskoteker har skutt opp som pad-
dehatter i Tibets åndelige hovedstad. 
Dagens Lhasa ser veldig annerledes 
ut enn for bare et tiår siden. 

Dagens Kina har et desperat behov 
for råvarer så vel som energi til sine 
kraftsultne industrier, mens det tibe-
tanske platået fremdeles har mange 
uutforskede mineralforekomster og 
potensial for vannkraft. Den Vestlige 
Utviklingskampanjen som ble igangsatt 
i 1999 av den tidligere kinesiske pre-
sident Jiang Zemin, brakte i 2006 en 
jernbane inn i hjertet av Tibet. I fe-
bruar 2007 rapporterte China Daily 
at hundrevis av mulige mineralfore-
komster var oppdaget i Tibet.3 Du-
sinvis av utgravinger var i gang etter 
at myndighetene hadde igangsatt 
et syvårig prosjekt for å lokalisere 
forekomstene.4 Byggingen av veier 
og jernbanen i Tibet må forstås på 
bakgrunn av slik makroplanlegging, 
hvor Tibet og andre deler av det 
vestlige Kina tjener som leverandø-

rer av ressurser og energi til de øst-
lige kinesiske industriprovinsene. Et 
slikt utviklingsmønster har omfat-
tende konsekvenser for den tibetan-
ske økonomien. Jernbanen har for 
eksempel ført til en økt og hyppigere 
strøm av varer og tjenester både inn 
og ut av Tibet, noe som har gjort at 
endringen av Lhasa skjer enda ras-
kere enn tidligere. 

Tilbake i Lhasa etter 15 år
Da flyet mitt landet på Gongkar fly-
plass5 nær Lhasa i desember 2006, 
vendte jeg tilbake til Tibet etter 
nesten 16 år i eksil – først i India, 
deretter i Norge. Til tross for flere 
akademiske besøk til Shanghai, Bei-
jing og tibetanske områder i Yunnan, 
Qinghai og Gansu, hadde jeg frem til 
da aldri vært tilbake i Lhasa.

Da flybussen nærmet seg utkanten 
av byen, betraktet jeg alle de nybyg-
de butikkene gjennom vinduet og 
var overrasket over å se endringene. 
Den ene nye bygningen etter den an-
dre dukket opp mens vi kjørte. Min 
opprinnelige overraskelse gikk over 
i sjokk. Dette var ikke lenger byen 
jeg en gang var så kjent i. Hvor det 

 Lhasa
Foto: Jampa
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en gang var tomme områder, dyrket 
jord, flate sletter og myrer var det nå 
nye gater, kompakte boligområder 
og produksjonsområder for offent-
lige så vel som private foretak. Flere 
nye gater i vest og sør var umulig å 
skjelne fra gater i enhver kinesisk by. 
Jeg kunne knapt se en eneste tibe-
taner, og i hvert fall ikke tibetanske 
butikker eller restauranter. 

Da vi kjørte gjennom byen kunne jeg 
først ikke orientere meg. I min kamp 
mot å føle meg fremmedgjort kom 
heldigvis det majestetiske Potalapa-
lasset meg til unnsetning. Det var 
som om etter alle disse årene så var 
det bare én kjent person som stod i 
mengden og ønsket meg velkommen, 
mens resten var totalt fremmede. 

Området mellom Jokhang-templet 
og Potala var så forandret at jeg 
knapt kunne kjenne det igjen. Tid-
ligere gater, hus, butikker og til og 
med nydelige allétrær var forsvunnet 
og erstattet av nye fancy bygninger. 
Da jeg kom frem til mitt bestemmel-
sessted nær hovedmarkedet, Trom-
sikhang, ble jeg ikke mindre overras-

ket. Mange av de tibetanske husene 
på begge sider av Banak Shol-veien 
var nå erstattet av nye moderne mur-
bygninger mens andre var totalt byg-
get om, selv om en tibetansk stil var 
opprettholdt. 

Det var litt rart å vende tilbake til 
Tromsikhang etter så mange år i 
utlandet. Tidligere brukte khampa6 
forretningsmenn med sitt lange flet-
tede hår og tradisjonelle tibetanske 
klær å stå her og gjøre forretninger. 
Mens khampaene tidligere hadde 
dolker i beltene sine, har de moder-
ne khampaene en annen type våpen: 
en mobiltelefon. Til tross for alle 
endringene så fungerte imidlertid 
Tromsikhang fremdeles som et mø-
tested for khampa forretningsmenn 
i Lhasa. 

Mitt gamle hjem i Lhasa var rett ved 
markedet. I ”gamle dager”, på slut-
ten av 80-tallet, streifet mine tenår-
ingsvenner og jeg rundt i kafeene og 
biljardhallene i disse gatene på leting 
etter moro. Jeg likte også å slå følge 
med min nå avdøde bestefar, mine 
onkler og andre khampa-slektninger 

for å gjøre forretninger på markedet. 
Handelen gikk for det meste i tibe-
tanske antikviteter som ulike edelste-
ner og gamle sadler og tepper. Rundt 
oss var tibetanske gateselgere og re-
stauranter og kafeer som solgte ulike 
tibetanske retter og drikkevarer. Nå 
var det kun få tibetanske gateselgere 
og selgere igjen, og salgsboder og 
forretninger drevet av kinesere var 
tallmessig fullstendig overlegne. 

Endringen i bakgatene i Barkhor7 var 
ikke så dramatiske som andre steder 
i Lhasa, i hvert fall ikke ved første 
øyekast. De fleste husene i Barkhor 
var ombygd, men i en tibetansk stil. 
Noen gater var som tidligere, noe 
som hjalp meg å styrke mine minner 
om fortiden.

Et nærere blikk på det nye 
Lhasa – utviklingens pris
Lhasa har endret seg og vokst bety-
delig de siste 15 årene. Antallet regis-
trerte små foretak i Den tibetanske 
autonome region (TAR) var rundt 
43 000 i 2000, noe som er nesten 100 
ganger flere enn i 1989, da det var 
bare 489.8 I 2004 var det 30 statseide 
og 21 157 privateide foretak i Lhasa. 
Privat sektor bidrar med rundt 76 
prosent av totalinntekten til de lo-
kale myndighetene i Lhasa. 

Lokale tibetanske forretninger tas 
i økende grad over av gründere fra 
Kina. Tibetanske forretninger bruk-
te å være konsentrert i Barkhor-om-
rådet, som i dag er den eneste delen 
av byen som fremdeles gir inntrykk 
av å være tibetansk. Det tibetanske 
særpreget er imidlertid på mange 
måter illusorisk. Mange av butikkene 
drives nå av Han og Hui-kinesere. 
Ifølge Sanggye, en tidligere munk 
i Jokhang som nå bor i Sveits, var 
det 70 tibetanskeide forretninger i 
Barkhor i 1994, mens antallet i 2005 
var redusert til 17. Ifølge Hu og Mi-
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guel (2006) er forholdet mellom små 
foretak i Lhasa drevet av henholdsvis 
lokale tibetanere og innvandrere tre 
til syv. 9 Det er åpenbart at tibetan-
ske forretninger fortrenges når in-
vestorer og gründere utenfra flytter 
inn i byen i stort antall. Til tross for 
dette er ikke tibetanske foretak helt 
marginalisert. Det finnes fremdeles 
noen i de ”uutviklede” kvarterene av 
Lhasa. I tillegg er det flere tibetanske 
restauranter som tilbyr ”autentisk” 
tibetansk mat som er veldig populæ-
re blant vestlige turister. Enkelte av 
disse er faktisk drevet av tibetanere 
som har vendt tilbake fra Nepal. 

The business of survival
I forretninger er forbindelser og nett-
verk minst like viktig som økonomisk 
kapital. Hu og Miguel (2006) har be-
merket at tibetanske ledere bare re-
krutterer slektninger eller andre ”et-
niske tibetanere”. Ingen steder i sin 
artikkel nevner forfatterne at Han, 
Hui og andre innvandrere i Lhasa er 
nært knyttet sammen gjennom nett 
av relasjoner kjent i Kina som ”gu-
anxi”. Mange innvandrere flytter inn 
i regionen eller opprettholder for-
retninger gjennom å kultivere slike 
forbindelser, som knytter sammen 
familier, venner og landsmenn. I 
noen tilfeller tar organisert krimina-
litet form gjennom slike bånd som 
dette. Mafialiknende grupper i Lhasa 
er eksempler på slike nettverk. 

Gumalingka (Tyvenes Park) er en øy 
i Kyichu-elva på sørsiden av Lhasa. 
For 15 år siden var det bare trær på 
øya som var et populært sted å dra på 
piknik. I dag er øya kjent som Soløya 
og er blitt gjort om til et stort un-
derholdningskompleks med hoteller, 
butikker, bordeller, tehus, fornøy-
elsespark og boligområder. Jeg ble 
fortalt at Soløya er kontrollert av en 
illegal kinesisk mafialiknende gruppe 
hvor medlemmene kommer fra en 

fattig landsby i Sichuan-provinsen. 
Sexindustrien i Lhasa assosieres ofte 
med slike grupper, som fryktes i 
Lhasa. 

I 199810 var det 238 karaokebarer og 
658 bordeller i Lhasas gater. Når det 
gjelder prostitusjon i Lhasa så star-
tet dette midt på 90-tallet i området 
rundt hovedkvarteret til Folkets Fri-
gjøringshær, av slektninger av mili-
tæroffiserer. Lokale myndigheter har 
unnlatt å ta tak i denne utviklingen 
etter som de ikke betrakter den som 
å være en trussel mot ”stabiliteten” 
i regionen. Denne betegnelsen er 
reservert for politisk opposisjon. 
Videre er salg av sex også knyttet til 
det militære som lokale myndigheter 
har lite kontroll over. En velutdannet 
tibetaner beskrev den nåværende si-
tuasjonen på følgende måte: ”Lhasa 
er sannsynligvis den mest frie byen 
i verden når det gjelder salg av sex, 
vold, ran og handel med dyreskinn. 
På den annen side er det den minst 
frie byen i verden når det gjelder fri-
het til å uttrykke bekymring over so-
siokulturelle problemer.”

Utfordringen for tibetanere i Lhasa 
i dag er ikke bare kampen for det 
daglige brød. Det er også et spørs-
mål om å overleve kulturelt. For bare 
15 år siden var tibetansk det domi-
nerende språket i byen, med unntak 
av i media og i regjeringssirkler. En 
tibetanskspråklig turist kunne klare 
seg godt i Lhasa uten å kunne et ord 
kinesisk. Dhondup Dolma, en sveit-
siskfødt tibetansk forretningskvinne 
som reiste ofte til Lhasa i perioden 
1990 til 2005, beskrev denne end-
ringen slik: ”Endringer er først og 
fremst tydelig i språkbruken. I 1990 
var det ikke noe problem å komme 
seg rundt i byen uten å kunne kine-
sisk. I 2005 var det dessverre umu-
lig uten å kunne i hvert fall litt kine-
sisk”.
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Den lingvistiske endringen har ikke 
kun kommet som en følge av det 
økende antallet kinesisktalende inn-
vandrere. Tibetanere som har tatt 
utdanning har også begynt å snakke 
mandarinkinesisk, en trend som yt-
terligere marginaliserer det tibetan-
ske språket.

Lhasa som en by av økonomis-
ke muligheter
Den tibetanske autonome region 
(TAR) har hatt en årlig vekst på 
nesten 13 prosent over de siste 12 

årene.11 Ifølge en tjenestemann jeg 
snakket med er målet for årlig vekst 
de neste fem årene 15 prosent. Mens 
sentrale myndigheter forsøker å kjø-
le ned den usedvanlig store veksten i 
den nasjonale økonomien, har TAR 
økt tempoet i sin vekst. Ingen steder 
i TAR har dette større innflytelse enn 
i Lhasa. Byen har vært gjennom en 
omfattende nedrivings- og ombyg-
gingsprosess og fremstår med et to-
talt nytt ansikt. Aldri har Lhasa vært 
så tettpakket med folk, forretninger 
og ikke minst trafikk. Ifølge byens 

Trafikketat eier en av 23 personer i 
Lhasa en bil, noe som er 5,6 ganger 
mer enn landsgjennomsnittet.12 Når 
det gjelder etnisk sammensetning så 
har Lhasa den største Han-befolk-
ningen i Tibet. Samtidig er den øko-
nomiske forskjellen mellom rurale 
og urbane innbyggere i TAR enorm.
 
Majoriteten av tibetanere bor på 
landsbygda hvor jordbruk og pas-
toralisme er hovednæringer. Han-
kinesere og andre innvandrere er 
konsentrert i urbane sentra. Gitt det 
faktum at Tibet er den fattigste re-
gionen i Kina målt i BNP per kapita, 
så er overfloden i deler av Lhasas be-
folkning en god illustrasjon på den 
enorme urbane/rurale forskjellen. 
Ifølge offisiell statistikk13 er gjen-
nomsnittsinntekten for innbyggere 
i Lhasa by 9 242 RMB14, mens den 
er 2 584 for jordbrukere som bor i 
kommunens rurale områder. Det nå-
værende endringstempoet i Lhasa vil 
sannsynligvis øke forskjellene. Det 
er hovedsakelig det stadig økende 
antall innvandrere som nyter godt av 
de mulighetene som skapes av myn-
dighetenes utviklingsprosjekter. 

For Han-kinesiske turister fra middel-
klassen høres Lhasa eksotisk ut. For 
innvandrere fra steder som Sichuan 
og Hebei, betyr navnet ”Lhasa” bare 
en økonomisk mulighet, hvor det 
er relativt lett å tjene penger. Alle 
innvandrere jeg snakket med var 
fornøyd med de økonomiske mulig-
hetene i TAR. Lhasa beskrives ofte 
som et sted hvor embetsmenn og 
turister har, relativt sett, mye høyere 
kjøpekraft enn sine kolleger i andre 
provinser. Samtidig er mange varer 
og tjenester mye dyrere i Lhasa. 

Statlige utviklingsstrategier og 
-prosjekter
Utviklingsstrategier og -programmer 
for Tibet og andre deler av de vestli-
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ge regioner formuleres generelt gjen-
nom en ovenfra og nedtilnærming. 
Utviklingsstrategier i disse områdene 
artikuleres og planlegges dermed ut 
fra økonomiske så vel som sosiopo-
litiske behov. Infrastrukturprosjekter 
som flyplasser, veier og jernbanen 
fra Qinghai til Lhasa er betegnende 
for denne tilnærmingen. Byggingen 
av jernbanen kom for eksempel på et 
tidspunkt hvor Kina hadde desperat 
behov for innenlandskilder av energi 
og råmaterialer for å opprettholde 
veksten. Videre beskrives byggingen 
av jernbanen ofte som et virkemid-
del for å styrke ”stabiliteten”. 

Produksjonen av utviklingsplaner og 
prosjekter i stor målestokk har stra-
tegisk betydning for sentrale myn-
digheter. Selv om implementeringen 
av slike prosjekter er lokale myndig-
heters ansvar så retter disse seg etter 
ønskene til myndigheter på høyere 
nivå fremfor å konsultere mennes-
kene som berøres av utviklingen. 
Rettighetsbasert utvikling er så langt 
et fremmed begrep i den tibetanske 
kontekst. Virkemidler og metoder 
for utvikling ses ikke på som viktige i 
Tibet, så lenge målsettinger nås. Fol-
kets medbestemmelsesrett i iverk-
settelsen eller implementeringen av 
utviklingsprosjekter er ikke et tema. 
Dette er en grunnleggende utfor-
dring for tibetanerne, som lukkes ute 
fra prosessene og som derfor ikke er 
forberedt på den raske ”utviklingen” 
de utsettes for.

Forestillingen om ”utvikling” i 
Tibet
Siden sentrale myndigheter satte i 
gang sin ”Åpne opp Vesten”-kam-
panje for å utvikle de vestlige regio-
ner, så har Tibet vært målet for en 
rekke store utviklingsprosjekter. Ki-
nesiske tjenestemenns oppfatning er 
at utvikling i Tibet ofte forstås som 
et spørsmål om legitimitet, og repre-

senterer det Han-kinesiske folkets 
misjon. Når den kinesiske regjering 
kritiseres for brudd på menneskeret-
tighetene, miljøødeleggelser, kultu-
relle ødeleggelser og økonomisk se-
gregering i Tibet, så rettferdiggjøres 
ofte kinesisk styre i Tibet med at det 
gir utvikling og velstand til Tibet. Le-
dere i Beijing er først og fremst opp-
tatt av stabiliteten i regionen, som i 
all hovedsak betyr mangelen på op-
posisjon mot regjeringen og fravær 
av politiske protester. ”Utvikling” 
synes å være en ideell strategi for re-
gjeringen for å ”løse” problemene i 
Tibet. 

I den offisielle diskursen i Tibet ut-
trykkes utvikling i form av vekst i 
BNP, i personlig inntekt og urbanise-
ring. Minoriteter i Kinas grenseom-
råder fremstilles ofte som primitivt 
eksotiske, tilbakestående, usiviliserte 
og overtroiske. I et slikt perspektiv 
handler utvikling kun på overflaten 
om vekst i brutto nasjonalprodukt 
og sosial stabilitet, og mer grunn-
leggende om å hevde Han-kinesisk 
overlegenhet. Utvikling i de vest-
lige regioner forstås på bakgrunn av 
Han-kinesernes ”historiske misjon” 
for å sivilisere folket i grenseområ-
dene, inkludert tibetanerne.15 Denne 
siviliseringsmisjonen er igjen ideolo-
gisk fylt med kinesisk nasjonalisme 
så vel som moderniseringsteorien 
om utvikling. Dette er en teori som 
fremhever manglene ved tradisjonel-
le institusjoner som folket, behandlet 
som passive objekter, ikke er i stand 
til å endre.16

I markedsføringen av den kinesiske 
”moderniseringen” av Tibet, ses 
innfødt kunnskap som tibetansk 
buddhisme og tradisjonell levemåte, 
på som betydelige hinder. Chen Ky-
iyuan, tidligere partisekretær i TAR, 
uttalte offentlig flere ganger at ti-
betansk buddhisme er et hinder for 

modernisering og utvikling. I de siste 
tre tiårene har TAR vært den stør-
ste mottaker av bistand fra regjerin-
gen, ikke bare økonomisk, men også 
gjennom ”Tibethjelpkadre”. Mange 
av disse oppfatter seg selv som bæ-
rere av modernitet, fremskritt og ut-
vikling til Tibet. Dette forstås også 
ofte som et stort bidrag til det å for-
ene landet. 

At tibetanere ikke er i stand til å ta an-
svar for sin egen utvikling er implisitt 
i den offisielle kinesiske utviklings-
diskursen. Årsaken til at Tibet var 
tilbakestående var dets ”samfunns-
messige utviklingsnivå” i den marxi-
nist-evolusjonistiske utviklingsorden 
– og det faktum at Tibet fremdeles 
var et ”leilendingssamfunn” da det 
ble ”frigjort” av den kinesiske hæren. 
I henhold til denne teorien, lider tibe-
tanerne av overtro og tilbakestående 
mentalitet, og lever i skyggen av sine 
kulturelle tradisjoner som de trenger 
å forbedre eller gi opp. Utvikling kan 
derfor bare oppnås i regionen gjen-
nom å fjerne disse ”hindringene” for 
fremgang og modernisering. 

Konklusjon
Siden kampanjen om å ”åpne opp 
vesten” ble igangsatt, har den ki-
nesiske regjering intensivert sine 
bestrebelser for å utvikle Tibet, og 
med dette har regionen opplevd at 
stadig flere innvandrere og midlerti-
dige arbeidere fra kinesiske provin-
ser flytter inn. Dette har ført til en 
rask forvandling av de større byene, 
spesielt Lhasa, hvor konsentrasjo-
nen av innvandrere er relativt høy. 
Som følge av dette har to problemer 
oppstått for lokale tibetanere. For 
det første er det spørsmålet om den 
økonomiske levedyktigheten til fore-
tak som møter økende konkurranse 
fra utenforstående. For det andre er 
det spørsmålet om kulturell levedyk-
tighet.
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Selv om mange tibetanere i Lhasa 
i absolutte termer kanskje har det 
bedre i dag enn for 15 år siden, har 
spørsmålet om økonomisk velstand 
selvfølgelig stor betydning for dem. 
Antallet Han-kinesiske forretninger 
vokser mye raskere enn tibetanske. 
Denne raske veksten har bidratt til 
at den innfødte befolkningen er blitt 
marginalisert når det gjelder arbeid, 
forretningsmuligheter, og til og med 
bolig. Selv om regjeringen er ansvar-
lig for denne situasjonen har den 
unnlatt å innføre noen institusjonelle 
mekanismer for å beskytte interes-
sene til de lokale tibetanerne. Uten 
sikkerhetsnett overlates tibetanerne 
til å sørge for seg selv i et åpent og 
veldig kompetitivt marked. 

Når det gjelder det kulturelle press-
et og lingvistiske utfordringer som 
tibetanerne møter, har reaksjonen 
kommet i form av forsøk på å revi-
talisere den tibetanske kulturarv og 
identitet. Trykket fra demografiske 
endringer er kanskje ikke det største 
hinderet for at den tibetanske kul-
turen i Lhasa skal overleve. En be-
tydelig faktor er også den negative 
holdningen til tibetansk kultur som 

er implisitt i regjeringens politikk for 
å utvikle Tibet. 

Økonomisk og kulturelt press er 
gjensidig forsterkende, siden de to 
problemene står i nær forbindelse 
med hverandre. Når det økonomiske 
grunnlaget for en gruppe svekkes, 
blir det enda mer utfordrende å opp-
rettholde den kulturelle kontinuite-
ten. Et levende kulturelt liv avhenger 
av et rikt, inspirerende økonomisk 
miljø, og det motsatte kan også være 
tilfelle. Tibetanere i Lhasa kjemper 
både for økonomiske muligheter så 
vel som at deres kulturelle identitet 
skal overleve, og disse to elementene 
er nært knyttet til hverandre. 

Oversatt og forkortet av Bodil Fremstad.

Artikkelen i sin helhet, på engelsk, har 
stått på trykk i NUPIs tidsskrift Forum 
for Development Studies 02-08.

Fotnoter
1 Se Barnett (2006: 132) og Lhasa Yearbook 

(2005: 28) for detaljer om den 
demografiske endringen i Lhasa. 

2 Larsen og Sinding-Larsen (2001:18)
3 China Geological Survey anslår at disse 

forekomstene inneholder 30-40 tonn 
kopper, 40 mill tonn bly og sink og flere 
milliarder tonn jernmalm (http://www.
voanews.com/tibetan/archive/2007-
02/2007-02-13-voa1.cfm )

4 Lustgarten (2007) anslår at disse 
forekomstene er verdt rundt 128 
milliarder USD.

5 Gongkar, som ligger ca 96 km fra Lhasa, 
er en av de sentrale flyplassene i Tibet.

6 Khampaer er tibetanere fra Kham, en av 
Tibets tre tradisjonelle provinser. Amdo 
og U-Tsang er de andre to.

7 Barkhor-området er i økende grad kjent 
som “det tibetanske området” i Lhasa 
grunnet den raske endringen i byens 
“tibetanske identitet”.

8 Hu og Miguel (2006) inkluderer imidlertid 
ikke ikke store og mellomstore foretak, 
og viser antallet små foretak i hele den 
Tibetanske Autonome Region, inkludert 
Lhasa. 

9 Begrepet “lokal” brukt her tilsvarer det 
kinesiske begrepet ‘bendiren’ som ikke 
nødvendigvis betyr innfødte tibetanere. 
Det kan også bety etniske Han-kinesere 
som har bodd der en stund og skaffet 
seg Household registration card i Lhasa.

10 Se Barnett (2006) for en oppdatert 
beskrivelse av gater og moderne 
arkitektur i dagens Lhasa. 

11 Se Xinhua (2002) for offisiell statistikk 
på økonomisk vekst i Tibet i 2002. 
Offisielle tall må uansett tas med 
forbehold etter som de har rykte på seg 
for å være upålitelige. 

12 Xinhua (2004) rapporterer at på midten 
av 90-tallet var det 8000 motorkjøretøy 
i Lhasa og at antallet hadde nådd 40 000 
i 2004. 

13 Bønder og nomader, som bor lengre fra 
Lhasa, har forholdsvis mindre inntekt 
enn sine kolleger i utkanten av Lhasa, 
ifølge Lhasa Yearbook (2005), antakelig 
grunnet graden av tilgang til urbane 
markeder. 

14 RMB er forkortelsen for renminbi på 
kinesisk, som bokstavelig betyr “folkets 
myntenhet”.

15 Se Harrell (1995), Gladney (2004), Blum 
(2001) og Hansen (2005). 

16 Se Hobart (1993). 
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Av Tsering Woeser

Før daggry morgenen 18. mai 
2008 kuttet myndighetene alle 
former for kommunikasjon i 
den lille byen på landsbygda 
– telefoner, mobiler, internett 
og til og med veier i og rundt 
området. Rundt kl seks forbe-
redte mer enn 1000 soldater fra 
Folkets Frigjøringshær, Folkets 
Bevæpnede Politi og lokale po-
litienheter sitt angrep på et lite 
hus. Omtrent på samme tid, 
delte mer enn 4 000 soldater og 
politimenn seg opp for å om-
ringe og ta kontroll over to non-
nekloster i nærheten. 

Målet deres? Buramna Rinpo-
che (også kjent som Phurbu 
Tsering Rinpoche, red.anm.), en 
52 år gammel ”Levende Budd-
ha” og leder av Pangri og Yatseg 
nonnekloster i Kardze, et tibetansk 
fylke i Sichuan-provinsen. Histo-
rien til denne religiøse lederen, som 
drev et hjem for eldre og tok vare på 
foreldreløse og handikappede barn, 
er symptomatisk for Beijings hard-
hendte behandling av tibetanere. 
Den forklarer også hvorfor det så-
kalte Tibet-spørsmålet ikke kommer 
til å forsvinne i nær fremtid. 

Militær- og politienheten kom seg 
lett inn i huset, hvor myndighetene 

sier de fant et gevær, en pistol og 
over 100 patroner. Munken ble ar-
restert siktet for å være i besittelse av 
ulovlige våpen og ammunisjon. Han 
ble senere også siktet for ulovlig be-
sittelse av statlig jord.

Arrestasjonen kan sannsynligvis hel-
ler knyttes til en hendelse som fant 
sted fire dager tidligere, hvor 80 non-
ner fra Pangri og Yatseg nonneklos-
ter gjennomførte fredelige protester 
mot den kinesiske regjeringens ”pa-
triotiske omskolerings”-kampanje, 

som presser tibetanere til å av-
sverge seg Dalai Lama. Disse 
religiøse kvinnene delte fredelig 
ut løpesedler og ropte slagord 
som kritiserte kampanjen. Ifølge 
et øyenvitne jeg har snakket med 
ble flere tusen militære og politi 
mobilisert for å håndtere protes-
tene, og mange av kvinnene ble 
brutalt slått og arrestert. 

Myndighetene trodde tydeligvis 
at nonnene hadde handlet et-
ter Buramnas instruksjoner, si-
den han er ansvarlig for begge 
nonneklostrene. Derfor ble alle 
hans bevegelser fra denne dagen 
overvåket. 

Buramna ble etter arrestasjonen 
overført til Luhuo County De-
tention Center. Ifølge advokaten 
hans ble han der satt i håndjern 

og lenket fast til et rekkverk i fire 
dager, mens vakter holdt ham våken 
dag og natt. I løpet av disse fire dage-
ne sier han at han ble torturert og at 
politiet truet med å arrestere konen 
og sønnen hans hvis han ikke un-
derskrev på en tilståelse om ulovlig 
besittelse av våpen. Under slikt press 
underskrev Buramna og satte sitt 
fingeravtrykk på en tilståelse. Han 
trakk senere tilbake denne ”tilståel-
sen” i retten. 

Buramna hyret inn to kinesiske ad-

Tibetanerne nektes rettferdighet
– en munks ”rettssak” fremhever Beijings 
undertrykkelse

    Buramna Rinpoche 
Foto: phayul.com
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vokater fra Beijing til å forsvare seg. 
De to, Li Fangping og Jiang Tiany-
ong, er velkjente forsvarere av men-
neskerettighetene. Jiang var en av 21 
kinesiske advokater som skrev under 
på en offentlig uttalelse 1. april 2008, 
hvor de tilbød seg å gi juridisk bi-
stand til tibetanere som var arrestert 
i forbindelse med protestene som 
brøt ut i mars 2008 i tibetanske om-
råder i Kina. Ifølge Human Rights 
Watch har regjeringen truet med å 
stenge disse advokatfirmaene, eller 
å tilbakekalle advokatenes lisenser, 
hvis de involverer seg i Tibet-spørs-
målet. 

På morgenen den 21. april startet 
rettssaken i Kangding fylke, en 1-2-
dagers kjøretur unna, i stedet for i 
Kardze hvor Buramna er bosatt og 
hvor det påståtte lovbruddet fant 
sted. Dette var tilsynelatende for å 
hindre lokale tibetanske munker og 
lekfolk i å protestere utenfor retts-
lokalene. Buramna kom til rettssalen 
iført en tibetansk munks dypt gule 
og røde kappe. Syv familiemedlem-
mer, deriblant hans kone og sønn, 
var tilstede, noen av dem brøt ut i 
gråt under rettssaken. På kinesisk be-
nektet Buramna de påståtte lovbrud-
dene, og argumenterte spesielt for at 
våpnene og ammunisjonen som ble 
funnet hjemme hos ham hadde blitt 
plantet der for å rette falske anklager 
mot ham. 

Buramnas advokater sa at de bare 
hadde fått begrenset tilgang til klien-
ten sin før rettssaken og at de ikke 
hadde fått tilgang på alle rettsdoku-
mentene knyttet til saken, noe som 
begrenset deres mulighet til å kryss-
forhøre vitner. De påpekte at retten 
verken undersøkte opprinnelsen til 
våpnene og ammunisjonen, eller 
sjekket fingeravtrykk. De argumen-
terte at munkens bolig var et offent-
lig sted hvor et stort antall mennesker 

kommer og går, og at enhver kunne 
ha gjemt våpnene der. De konsta-
terte videre at en undersøkelse av 
dokumentene tilknyttet eiendom og 
hjemmet for eldre, som myndighe-
tene påstod var brukt ulovlig, viste at 
stedet ikke er eid av staten. 

Advokatene gjentok munkens på-
stand om at han ble torturert i fire 
dager, og ble tvunget til å skrive un-
der på en tilståelse, noe som gjorde 
den ugyldig som grunnlag for dom-
fellelse. Det ble ikke gitt noen doms-
avsigelse da rettssaken var slutt, og 
retten uttalte at denne ville komme 
på en senere dato. Buramna kan stå 
foran fem til 15 år i fengsel. 

Dog vil Beijing ta feil hvis de tror at 
dette vil bety at saken har tatt slutt. 
Hendelsen har ført til utbredt sin-
ne blant tibetanere i området. Den 
morgenen Buramna ble arrestert, 
demonstrerte en rekke munker og 
lekfolk i Kardze for at han skulle bli 
løslatt. Ifølge det samme vitnet som 
så nonnenes opprinnelige protest, 
ble de omringet av politi og slått. De 
eldre som bor i Buramnas velferds-
boliger forsøkte også å protestere, 
men ifølge samme kilde ble boligen 
omringet av politiet. I juni protes-
terte flere for hans løslatelse, og flere 

ble slått og arrestert. 

Buramnas rettssak er den første mot 
en ledende religiøs figur etter fjorår-
ets opptøyer i tibetanske områder. 
Det at man kan si at rettssaken i det 
minste ble holdt åpen for offentlig-
heten er en trist kommentar på situa-
sjonen. Slike rettssaker vil ikke føre 
til stabilitet i området. Nonnene, 
hvis protest synes å ha utløst denne 
saken, handlet spontant, og protes-
tene deres hadde ingenting med Bu-
ramna å gjøre. De, og alle tibetanere, 
vil ha rettferdighet i området. Å sette 
Buramna i fengsel vil bare øke denne 
tørsten. 

Oversatt fra kinesisk til engelsk av Paul 
Mooney.
Oversatt fra engelsk til norsk av Bodil 
Fremstad.

Kilde: www.phayul.com 27.04.09

Den norske Tibet-komité ønsker 
å takke alle bidragsytere for 

verdifull støtte. Organisasjonen er 
avhengig av medlemmer og indivi-
duelle bidragsytere. 

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

støtte oss på konto 7874.05.27699.

Det vil ikke bli sendt ut noen betalingspåminnelse for 
kontingenten 2009. Vi vil anmode de som ikke har 

betalt ennå, å gjøre dette nå. Vel møtt som medlemmer 
også i 2009.
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Av Yong Zhou,
kinesisk forsker ved Senter for 
menneskerettigheter

Den intensiverte kontrollen og de 
pågående protestene i de tibetanske 
områdene betegner den sensitive ti-
den rundt markeringen av 1959, da 
Dalai Lama og hans tilhengere for-
lot sitt hjemland. Etter 50 år ser det 
ut til å være tre muligheter for å til-
nærme seg selvstyre, for å løse den 
nåværende spente situasjonen på en 
fredelig måte.

Første mulighet:  
Bruke nye sko, men gå på den 
gamle veien
Regional National Autonomy (RNA) 
er et politisk system som ble lansert 
for 60 år siden som “den gamle vei”, 
som et svar på spørsmålet om etniske 
minoriteter i Kina. De “nye skoene” 
som staten tok i bruk inkluderte en 
styrking av det det juridiske grunnla-
get ved å innføre lover som har blitt 
implementert i løpet av de siste 25 
årene. Spørsmålet er om disse virke-
midlene kan føre til et ekte eller me-
ningsfullt selvstyre for minoriteter.

Etter 30 års økonomisk reform i 
Kina, består ideene og institusjonene 
som styrer etnisitetssaker som tidlig 
på 1950-tallet, uten noen vesentlig 
endringer. Utkastet til utøvelsen av 
selvstyre i de fem autonome regio-
nene på provinsielt nivå har etter et 
halvt århundre aldri blitt godtatt av 

sentralmyndighetene. Denne påfal-
lende bristen symboliserer mangelen 
på definisjon av begrepet autonomi, 
selv i forhold til det som står lovlig og 
formelt på papiret. Revideringen av 
RNA-loven klarte ikke å frembringe 
grunnleggende juridiske hjelpemidler 
for å håndtere relevante konflikter. 
Derfor eksisterer RNAs “gamle vei” 
uten noen virkelig forsvarsfunksjon, 
og den juridiske garantien i dette sys-
temet forblir en “lov uten tenner”. 
Utviklingsstrategiene som fokuse-
rer på økonomisk vekst i minori-
tetsområdene, har forårsaket store 
sosiale underskudd i bevaringen av 
minoritetenes identitet i forhold til 
språk, religion og levemåte. Forslag 
om å oppnå “meningsfull selvstyre” 
bare ved å styrke implementeringen 
av nåværende RNA-lover ser ut til å 
være en for enkel løsning med tanke 
på RNAs kompliserte institusjonelle 
miljø.

Andre mulighet: 
Fylle nytt brennevin på den 
gamle flaska
Den lovende etiketten på RNAs 
“gamle flaske” viser at “minoriteter 
skal selv være herre over egne in-
terne saker”. Derfor kunne institu-
sjonelle forandringer fylles på som 
“det nye brennevinet”, noe som 
kunne innebære en omdefinering av 
de autonome områdene, klargjøring 
av selstyremakt og etablering av le-
gitime representative organer for 
minoritetsgrupper osv. Dharamsala 

kritiserte at de tibetanske områdene 
er fragmentert og administrert un-
der ulike provinser i Folkerepublik-
ken Kina, samtidig som de foreslo å 
integrere de tibetanske områdene i 
én administrativ enhet. Dette forsla-
get om et ”Stor-Tibet” ble forkastet 
av Beijing som en ny versjon av et 
uavhengig Tibet. Hvis vi tar de to 
grunnleggende elementene i RNA 
i betraktning, nemlig “territorium” 
og “etnisk gruppe”, kunne et solid 
meningsfullt selvstyre for hele det ti-
betanske folket også styrket gruppe-
elementet ved å etablere et nasjonalt 
tibetansk parlament for å integrere 
deres etniske identitet. Den nordiske 
modellen med ikke-territorialt men 
funksjonelt selvstyre for samene, er 
en institusjonelt inspirerende meka-
nisme som kan supplere den kinesis-
ke RNA. De norske, svenske og fin-
ske sametingene har spilt avgjørende 
roller i dannelsen av samisk identitet. 
Tibetanernes forskjelligartede inter-
esser og behov kunne blitt integrert 
i en slik arena. Hovedfunksjonen for 
denne ikke-territoralbaserte gruppen 
er å formulere det tibetanske folkets 
gruppevilje i “interne saker”. Staten 
må respektere avgjørelser tatt av det 
tibetanske parlamentet, som også 
skulle ha rett til å delta i relevante 
beslutningsprosesser som berører ti-
betanske “interne saker”. Gjennom 
en passende prosedyre burde parla-
mentet blitt konsultert om de såkalte 
“utviklings”-aktivitetene innen de 
tradisjonelle tibetanske områdene, 

Tibetansk selvstyre på spill
– tre muligheter
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for eksempel utvinning av naturres-
surser osv. Dette er et alternativ for å 
unngå den fastlåste situasjonen i det 
”territorialbaserte” forslaget. Van-
skelighetene med en fornuftig deling 
av valgkretsene og demokratisk valg 
blant hele det tibetanske folk for å 
etablere et nasjonalt tibetansk parla-
ment, må imidlertid heller ikke un-
dervurderes.

Tredje mulighet:  
Bruk av føderal katt for å fange 
enhetsrotta
Begrepet “meningsfullt selvstyre” 
i Tibet kan drøftes på en bredere 
institusjonell måte ved å omorga-
nisere Kinas politikk fra et enhetlig 
til et føderalt system. Ideen om fø-
deralisme som kinesisk politikk ble 
fremmet både av grunnleggeren av 
republikken Kina, Sun Yat-sen, og 
Mao Zedong, grunnleggeren av Fol-
kerepublikken Kina. Føderalisme 
som kinesisk politikk ble tatt opp i 
det kinesiske kommunistpartiets re-
solusjon og erklæring fra 20-tallet 
til slutten på 40-tallet, sammen med 
anerkjennelsen av retten til selvstyre 
for tibetanere, mongolere og andre 
minoriteter. Tatt i betraktning stør-
relsen og mangfoldet i territorium og 
befolkning virker det mer passsende 
med et system av føderasjon eller 
konføderasjon med symmetrisk eller 
asymmetrisk desentralisering av de 
sentrale myndighetenes makt, som 
svar på utfordringene med regionale 
eller kulturelle forskjeller. Fødera-
sjon som en mulig løsning for de va-
rige spenningsforhold mellom begge 
sider av Taiwan-stredet har til og 
med blitt godkjent på tidligere tids-
punkt. Som del av Deng Xiaopings 
pragmatiske tilnærming, så hvorfor 
ikke innføre en føderasjon? Enten 
det nå er en “hvit eller svart katt”, så 
lenge den kan fange disse “rottene”, 
så hvorfor ikke? Problemområdene 
som Tibet, Xinjiang (Øst-Turkestan), 

Indre Mongolia eller Hongkong, og 
til og med Taiwan, kunne være med 
i den kinesiske føderasjon, og samti-
dig kunne forskjellige folkeslag i de 
ulike regionene nyte godt av egne 
ideologier, egne politiske institusjo-
ner eller kulturelle identiteter. For-
skjellige musikkinstrumenter spiller 
nydelig symfonisk musikk. En kjent 
lærdom fra Konfusius er at man må 
respektere forskjeller for å oppnå 
harmoni.

Av de tre mulighetene presentert 
ovenfor, representerer den første en 
ovenfra-ned tilnærming fra den kine-
siske stat. Nasjonale minoriteter har 
blitt bedt om å være “herre over sine 
egne saker” i mer enn et halvt århun-
dre, og har hatt RNA-lovene i over 
25 år. Kravene underveis om selv-
styre fra minoritetene har imidlertid 
blitt oversett. Folkets entusiasme 
og tillit overfor RNA er i tidens løp 
blitt svekket. En føderal reform av 
Grunnloven krever politisk vilje og 
dynamisk samhandling mellom ulike 
politiske aktører eller interessenter. I 
tillegg er det institusjonelle vansker i 
eksempelvis deling av territoriale en-
heter under føderasjonen eller balan-
seringen av regionale, demografiske, 
historiske, økonomiske og etniske 
elementer i oppbyggingen av denne 

styringsformen. Mangel på historisk 
praksis og institusjonelle ressurser 
for et slikt rammeverk, gjør at denne 
muligheten innebærer altfor mange 
usikre momenter.

Det realistiske skrittet mot “menings-
fullt selvstyre” er mulighet nr. 2. Det 
burde ikke være noen grenser for in-
stitusjonell fornyelse i utforskningen 
av det “nye brennevinet” for å tilpas-
se smaken til de konkurrerende par-
ter, og kombinere både ovenfra-ned 
og nedenfra-opp tilnærminger. Ved å 
respektere menneskerettighetene og 
prinisppene om innflytelse for folk 
med forskjellig etnisk, religiøs og 
språklig tilhørighet, kunne de ulike 
alternativene diskuteres sammen 
med en middelvei-tilnærming for 
slik å oppnå et meningsfullt selvstyre 
for tibetanerne, samtidig som Folke-
republikken Kina består.

Oversatt av: Kirsti Braarud

Systemet med regional nasjonal autonomi (RNA)

I Kina utgjør Han-kinesere hele 92 prosent av befolkningen. De reste-
rende åtte prosent utgjøres av 55 etniske grupper. Områdene hvor disse 
minoritetsgruppene tradisjonelt er bosatt dekker rundt 60 prosent av 
arealet i Kina. I disse områdene har den kinesiske regjering innført et 
system med såkalt regional nasjonal autonomi, inndelt i autonome re-
gioner, prefekturer og fylker som skal ha en viss grad av lokalt selvstyre. 
Det er fem autonome regioner (Tibet, Indre Mongolia, Xinjiang Uygur, 
Guangxi Zhuang, Ningxia Hui), 30 autonome prefekturer (hvorav 10 
tibetanske i provinsene Gansu, Qinghai, Sichuan og Yunnan) og 117 
autonome fylker (hvorav to tibetanske i provinsene Gansu og Sichu-
an).
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Av Tsering Shakya

Den kinesiske regjering fastslo i ja-
nuar 2009 at en festival kalt ”Leilen-
dingenes frigjøringsdag” for første 
gang skulle feires i Tibet. Festivalen 
skulle minnes hendelsene i 1959 da 
kinesiske tropper okkuperte Lhasa 
og etablerte direkte kontroll over 

landet etter at de tibetanske opptøy-
ene mot kinesernes strenge styre var 
slått ned.

Denne beslutningen, som var myn-
dighetenes svar på de omfattende 
protestene i Tibet i mars og april 
2008, var nøye planlagt og ble pre-
sentert som om det reflekterte det 

tibetanske folks følelser. Denne 
”frihetsdagen” 28. mars 2009 ble 
presentert av tibetanske medlem-
mer av den regionale komité av den 
nasjonale folkekongressen i Lhasa, et 
organ som skal representere Kinas 
løfte om autonomi for tibetanerne, 
men som i virkeligheten uttrykker 
Kommunistpartiets direktiver, heller 
enn lokale meninger.

Det er selvfølgelig mulig at et slikt 
initiativ kan ha kommet fra en tibe-
tansk gruppe, fra overordnede par-
tiledere som har måttet tåle intern 
kritikk etter at de beviselig feilet i 
2008 da de garanterte en lojal og ro-
lig befolkning. Men dette viser også 
noe tydelig om Leiledingenes frigjø-
ringsdag: For når ett autoritært regi-
me ikke har en klientadministrasjon 
er det bare oppvisning som står igjen 
som ett av få mulige virkemidler. Da 
er det lett å forstå autoritære regi-
mers forkjærlighet for spektakulære 
offentlige oppvisninger, forberedt 
til den minste detalj, hvor folket må 
fremvise tilfredshet og glede.

Dette fenomenet er kanskje mest 
kjent fra Nord Korea. Men der, som 
andre steder, kan den lokale logikken 
bak slike oppvisninger være forskjel-
lig fra den ytre beskjeden som kom-
muniseres. Da en nord-koreansk 
flyktning en gang fortalte meg at han 
likte å være med på disse oppvisnin-
gene, tenkte jeg at han kanskje hadde 

Tibet og Kina: 
Fortiden i nåtiden
Kinas offisielle minnesmarkering av ”frigjøringen” av Ti-
bet i 1959 holdes i hevd av en imperialistisk visjon som 
nekter Tibet en stemme og innflytelse, sier Tsering Sha-
kya i denne artikkelen. Han er forskningsleder ved Insti-
tutt for Asiatisk Forskning, University of British Colom-
bia.

 Jokhang tempel, 2008
Foto: Den norske Tibet-komité
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satt pris på de estetiske sidene, men 
grunnen til at han likte å opptre, sa 
han, var at deltagerne fikk mat under 
prøvene og på selve oppvisningsda-
gen.

For de lokale tibetanske lederne er 
det viktige budskapet med Leilen-
dingenes frigjøringsdag at folkets 
velvillighet kommuniseres til lederne 
i Beijing. En koreografert oppvis-
ning hvor leilendinger med tårevåte 
øyne forteller om de fæle gamle da-
ger mens de lokale marsjerer forbi 
ledernes podium i fargerike drakter, 
både forsterker partiets tolkning av 
hendelsene i 1959 og viser hvor for-
nøyde tibetanerne er i dag. Dette gjør 
det mulig for de tibetanske lederne å 
lage de påkrevde forestillingene som 
gjør at de beholder sine stillinger, 
samtidig som lokalbefolkningen ut-
fører det lederne krever og dermed 
beholder sitt levebrød. Som Joseph 
Conrad uttrykte det da han beskrev 
forholdene i Afrika under europeisk 
imperialisme for hundre år siden; de 
lokale tjenerne lærer å stole på den 
”opphøyde tillit” til koloniherren.

Måten å overleve på
Det finnes også andre og nærmere 
eksempler. Kina opplevde selv en 
liknende situasjon under den japan-
ske okkupasjonen da lokale overlø-
pere, som f.eks. en leder fra tidlig på 
1940-tallet som het Wang Jinwei og 
som ble kjent for kinesere flest som 
en hanjian (en forræder av Hanfol-
ket), ble tvunget til å utføre ordre 
på vegne av okkupasjonsherrene. 
Når de har å gjøre med ikke-kinesere 
ternger partiet i dag slike mellom-
menn for å gi inntrykk av de lokales 
stilltiende aksept. Det rapporteres 
også om at det holdes regelmessige 
møter der disse mellommenn vek-
selvis blir rost og kritisert av ledere 
sendt fra Beijing. 

Tibetanere anklager ikke disse men-
neskene for forræderi, men gjør narr 
av dem ved å kalle dem go nyipa - en 
person med to hoder. Dette slangut-
trykket henviser til de lokale ledernes 
behov for å si forskjellige ting til for-
skjellige personer. De lokale lederne 
blir samtidig ansett for å være spesi-
elt dyktige, mange av dem har klart å 
beholde sin posisjon mye lenger en 
deres kinesiske kolleger, som under 
kulturrevolusjonen mistet makten og 
ble skiftet ut.

Kulturelle veier
Denne utholdenheten har hatt sine 
halvkomiske sider, særlig i kultursek-
toren. Partiet holder seg for eksem-
pel med en liste over akseptable tibe-
tanske popstjerner hvis sanger anses 
å være eksemplariske. Denne listen 
er aldri blitt forandret på: Den offisi-
elle tibetanske diva er Tseten Dolma 
som siden 1950-tallet har vært frem-
met som den mest populære av alle 
tibetanske sangere. Hun deltar regel-
messig på politiske arrangementer til 
tross for at mange misliker hennes 
musikk. Forklaringen er enkel. Det 
partiet liker så godt er symbolikken 
som er konstruert rundt hennes liv, 

en eventyrsaga om den fattige leilen-
dingsjenta som ble frigjort av Folkets 
Frigjøringshær (PLA) og som senere 
som ble nasjonal kjendis gjennom sin 
stemme. Hennes historie fremstilles 
som et bevis på klassekampens seier 
og som et autentisk tegn på statens 
aksept av det tibetanske. 

Problemet med store lojalitetsopp-
visninger som Leilendingenes fri-
gjøringsdag, er at den lokale fortolk-
ningen er umulig å kontrollere. Som 
barn vokste jeg opp i Lhasa og jeg 
husker da den kjente kinesiske fil-
men Nongnu (Leilendningen, regis-
sert av Li Jun i 1963) første gang ble 
vist i Tibet. Filmen handlet om det 
vanskelige livet til ’leilendingen’ Jam-
pa. I filmen dreper den onde jord-
eieren Jampas foreldre, og han blir 
så brukt som menneskelig hest for 
jordeierens sønn helt til han til slutt 
blir frigjort av PLA. Filmen skulle 
vekke indignasjon mot den tibetan-
ske elitens klasseundertrykkelse og 
er i Kina i dag fremdeles sett som en 
mektig beskrivelse av det tibetanske 
samfunnet.

Men da filmen ble vist i Lhasa vek-

 Foto: Tibet Vancouver, Picasa (http://picasaweb.google.ca)
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ket den ikke slike følelser. Mange 
blant de lokale tilskuerne hadde vært 
til stede under filminnspillingen, de 
kjente skuespillerne og hadde blitt 
fortalt at disse bare fulgte instruksjo-
nene uten muligheter til å korrigere 
de mange feilene i filmen. 

Dette gikk ikke utover fremvisnin-
gen av følelser. Det var forventet av 
alle tibetanere at de skulle se filmen 
og gråte, og hvis du ikke gråt risiker-
te du på den tiden å bli anklaget for 
å støtte de føydalske jordeierne. Så 
min mor og hennes venner smurte 
tigerbalsam under øynene for å få tå-
rene til å renne. 

En av filmens berømte scener viser 
Jampa som blir banket opp av noen 
munker fordi sult hadde tvunget 
ham til å stjele mat fra offerfatet i 
tempelet. Folk i Lhasa på den tiden 
så ikke dette som et uttrykk for klas-
seundertrykkelse, men heller som en 
karmisk konsekvens for en respekt-
løs tyv. Filmen ble kjent i Lhasa som 
Jampa torma kuma - Jampa, offerty-
ven, og fremdeles i dag er det nes-
ten ingen tibetanere som bruker den 
offisielle tittelen når de refererer til 

filmen. Kinesiske ledere risikerer at 
Leilendingenes frigjøringsdag møter 
en liknende skjebne i den kollektive 
hukommelse så snart den offentlige 
oppvisningen er over. 

Kinesernes problem stikker dypere, 
ettersom det de vil oppnå med 1959-
markeringen krever både en kulturell 
og en politisk omorganisering, hvor 
lokale guder undertrykkes og lokale 
tradisjoner presenteres som overflø-
dige (selv når de blir oppfattet som 
’eksotiske’).

Hjemlandets anstrengelser
De kinesiske myndighetene har ikke 
klart å etablere et godt styresett i Ti-
bet, ei heller å oppnevne ledere som 
lytter til folket. Myndighetenes ho-
vedmål er kampen på ”liv og død” 
mot ”splittisme” og ”Dalai Lama-
klikken”, og de lokale politikerne 
må repetere de riktige slagordene og 
bevise sine anstrengelser mot split-
tisme. Å ha dette som det eneste 
kriterium for overlevelse og forfrem-
melse hindrer utviklingen av god po-
litikk og styring. 

Over svært lang tid har de lokale ti-

betanske lederne som kunne ha brakt 
de to folkene sammen blitt tvunget 
ut av sine posisjoner. Dette er et an-
net kjennetegn på en kolonimakts 
administrasjon, hvor legitimitet ska-
pes ved bruk av lokale mellommenn 
og gjenskapes gjennom store opp-
visninger av de lokales ettergivelse. 
I kjernen av et slikt prosjekt ligger 
begrensningen av lokalbefolknin-
gens muligheter til egne handlinger, 
til tross for at det typisk presenteres 
som det motsatte, nemlig som at de 
ønsker en fremmed modernitetsmo-
dell velkommen.

Dette viser hvordan de kinesiske po-
litiske vurderingene i Tibet hoved-
sakelig dreier seg om å overbevise 
et ”hjemmepublikum” (heller enn 
innbyggerne i de okkuperte områ-
dene). Eierskapsbehovet, og de ritu-
elle maktfremvisninger, seremoniene 
og statssymbolikken som vokser opp 
rundt dette, må forklares og legitime-
res for de sentrale miljøene hjemme.

Måten dette blir gjort på er ofte lett å 
gjennomskue. Den kinesiske pressen, 
for eksempel, publiserer ofte artikler 
om utstillinger (fra både utlandet og 
Kina) som fremstiller ondskapen 
i Tibet før kinesernes ankomst på 
1950-tallet. Oppskriften de bruker 
er å intervjue en kineser som kan 
vitne om hvor overbevisende utstil-
lingen er (heller enn at en tibetaner 
bekrefter at utstillingens budskap er 
autentisk). 

Da den offisielle partiavisa The Chi-
na Daily rapporterte fra en utstilling 
i Beijing som viste frem brutal tibe-
tansk sosialhistorie og som hastig 
ble satt opp midt under demonstra-
sjonene i Tibet i 2008, siterte de en 
kinesisk besøkende slik: ”Gjennom 
utstillingen føler jeg det barbariske 
og det mørke som gjennomsyret 
gamle Tibet, og jeg forstår nå bedre 

 På toppen av Gebum Utsi (5250 moh) med utsikt mot Lhasa
Foto: Den norske Tibet-komité
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hvordan det gammeldagse systemet 
med å blande politikk og religion 
ødela Tibets utvikling og fremgang.” 
Behovet for å overbevise metropo-
lens innbyggere om hva staten har 
oppnådd i Tibet er nettopp et tegn 
på koloniseringsprosjektets under-
liggende usikkerhet og engstelse. 

Dette behovet for å mildne hjemme-
publikummet kan likevel få kompli-
kasjoner. Da protestene i Tibet brøt 
ut i mars 2008, viste kinesisk statlig 
fjernsyn stadig opptak av tibetanere 
som angriper uskyldige kinesere i 
Lhasa, og fortalte om at butikkmed-
arbeidere omkom. De samme bilde-
ne ble vist om igjen og om igjen, og 
vekket det kinesiske folks sinne mot 
tibetanerne, både i og utenfor Kina.

Men bølgen av støtte til den kinesis-
ke regjeringen og måten de slo ned 
opptøyene, blåste også liv i etnisk 
fiendskap i Kina. Splittelsen mellom 
kinesere og tibetanere økte, og hava-
rerte årtier med kinesisk retorikk om 
folkeslagenes enhet og samling, og 
samfunnets harmoni.

Det skapte også spenninger mellom 
aggressive nasjonalister og progres-
sive kinesiske borgere. En gruppe av 
kjente kinesiske intellektuelle sendte 
rundt et opprop som kritiserte Bei-
jings håndtering av opptøyene, og 
det første punktet de krevde av myn-
dighetene var at den ensidige propa-
gandaen måtte opphøre. Zhang Bos-
hu fra Filosofisk institutt ved Det 
kinesiske akademiet for samfunnsvi-
tenskap i Beijing skrev at ”selv om 
myndighetene ikke vil innrømme 
det”, ble problemene i Tibet ”skapt 
av Det kinesiske kommunistpartiet 
selv, som makthavere i Kina”. 

Et annet problem ved myndighete-
nes forsøk på konsensus blant hjem-
mepublikumet kan vi se i hvordan de 

hevder at uroen i Tibet er et resul-
tat av krefter utenfor landet - Dalai 
Lama, CIA, CNN, Vesten generelt 
eller andre institusjoner. Denne re-
sponsen, som er vanlig for admi-
nistrasjoner som føler seg presset 
fra alle kanter, gjør at myndighetene 
unngår å måtte svare på spørsmål 
om sin egen politikk. Men det bærer 
også i seg en svært mektig oppfat-
ning om at ”de innfødte” ikke har 
evne til rasjonell tenkning, som ofte 
knyttes sammen med at de tillegges 
en voldelig natur. Og tilskuerne blir 
ikke bedt om å forstå hvorfor de inn-
fødte er urolige. 

Også dette er oppfatninger som ki-
neserne selv har vært ofre for. Yihe-
tuan-opprøret i 1900, som anses og 
være det første kinesiske opprøret 
mot vestlig imperialisme, ble frem-
stilt av vestlige makthavere som ra-
seopptøyer igangsatt av voldelige og 
opphetede masser. Rapportene om 
de kinesiske innbyggerne i Lhasa 
som applauderte myndighetenes 
håndtering og ønsket væpnet gate-
politi velkommen sender et ekko 
til slik vestlig presse rapporterte fra 
europeere i Beijing 1901, nemlig at 

ro og orden var gjeninnsatt og livet 
tilbake ved det normale.

Men orden og normalitet for hvem? 
I dag lever innbyggerne i Lhasa un-
der overvåkning. Husene deres kan 
når som helst bli gjennomsøkt, hver 
tekst de skriver og hvert musikkstyk-
ke de spiller inn på cd eller nedlaster 
til mobil kan bli undersøkt for dets 
ideologiske innhold. Hver lokal le-
der må delta på uendelige møter for 
å erklære sin lojalitet til partiet og 
moderlandet. Det sentrale spørsmål 
blir unngått: Hvorfor gjør sønner og 
døtre av ”frigitte slaver” opprør mot 
”frigjøreren”? De eneste tillatte svar 
er innblanding fra utlandet og en et-
nisk nedarvet hang til vold.

Vold blir naturlig
De offisielle presentasjonene på Lei-
lendingenes frigjøringsdag avslører 
mye av hvordan kinesiske myndighe-
ter ser på tibetanerne. Ved å bruke 
ord som ”leilending” og ”slave” (selv 
om det er i forbindelse med forti-
dens undertrykkelse) om igjen og 
om igjen reduserer Kina tibetanerne 
til primitive, og dermed autoriserer 
de også at utenforstående kan styre 

 Utsikt til Potalapalasset
Foto: Den norske Tibet-komité
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deres liv. 

Jiang Dasan, en pensjonert PLA-
pilot som var stasjonert i øst-Tibet 
på 1950-tallet, skrev noe som illus-
trerer dette synet på sin blogg. Mens 
han var i øst-Tibet ble han vitne til 
en situasjon der kinesiske generaler 
skjønte at deres forsøk på å overbe-
vise lokale tibetanere gjennom ”ut-
dannelse” hadde mislykkes, hvorpå 
de så inviterte de tibetanske lederne 
til en bombeoppvisning utført av 
flyvåpenet. Når tibetanerne så PLAs 
mektige slagkraft, skriver Jiang at, 
”de trodde virkelig PLA var him-
melens hær”. Noen besvimte, andre 
tisset i buksa, andre igjen ropte slag-
ord som ”Lenge leve kommunist-
partiet! Lenge leve formann Mao!” 
Denne episoden minner om fortel-
linger i vestlig kolonilitteratur der de 
innfødte faller ned og underkaster 
seg, overveldet av den hvite manns 
tekno-magiske kraft og fremstilt som 
emosjonelt drevne, enkle vesener 
uten kapasitet til å tenke selv.

Det er også mange paralleller til Ki-
nas presentasjon av protestene våren 
2008. De blodigste tidlige hendelse-
ne skjedde i Lhasa den 14. mars, da 
flere sivile (offisielle rapporter sier 
18) ble drept, 12 av dem omkom et-
ter at opprørere satte fyr på kinesiske 
butikker. Det er uklart om brannstif-
terne visste at det var mennesker som 
gjemte seg inne i butikkene, eller at 
disse ikke kunne komme seg ut. 

”Lhasahendelsen” likner urbane anti-
migrasjonsopprør fra andre steder i 
verden: kriminelle handlinger begått 
av rotløse byfolk som gjenspeiler 
den lokale politiske prosessens mis-
lykkethet. Det kan ikke sammen-
lignes med den etniske renskning 
i Bosnia i 1992, hvor de kriminelle 
handlingene var nøye planlagt, våpen 
importert og hat-propaganda produ-

sert. Det kan heller ikke sammenlig-
nes med den religiøse forfølgelsen i 
Gujarat i 2002, da hindufanatikere 
drepte hundrevis av muslimer. Men 
kinesisk media håndterte Lhasa-
hendelsen på en måte som minnet 
om USAs mediedekning av ofrene 
for 11. september 2001, særlig med 
tanke på det Paul Gilroy (på open-
Democracy) kaller: ”imperiets topo-
grafi, som dikterer at dødsfall verdi-
settes etter hvor de skjedde og hvilke 
typer kropper de involverte”.

De kinesiske butikkmedarbeidernes 
dødsfall ble kringkastet om og om 
igjen på nasjonale kinesiske nyhets-
sendinger og på kinesisk-språklige 
kanaler utenfor Kina. Lite eller in-
genting ble nevnt om de tibetanske 
butikkmedarbeiderne som døde i de 
samme brannene (tibetanerne som 
senere ble drept og såret av sikker-
hetsstyrkene ble heller ikke nevnt). 
Denne stillheten er symptomatisk, 
for som ved alle kamper utkjempet 
av de maktesløse, blir den faktiske 
opplevelsen og stemmene innenfra 
Tibet ansett som uviktig. 

Dette argumentet har tjent kinesiske 
myndigheter bra, og har vekket na-
sjonalistiske følelser, på begge sider. 
Ettersom 2008-spenningene eska-
lerte ba en stor del av kineserne re-
gjeringen om å forsvare moderlandet 
mot Vesten. Som følge av dette ble 
enhver pro-Tibet eller menneskeret-
tighetsprotest møtt med en kinesisk 
motprotest. Det har også vært for-
følgelseskampanjer. En kinesisk stu-
dent ved Duke Universitet som of-
fentlig strakte ut hånden til tibetanere 
ved hennes campus ble hetset av sine 
landsmenn og til og med på kinesisk 
nasjonal TV, en eksiltibetaner ved 
Harvard som på amerikansk fjernsyn 
hadde snakket om den komplekse og 
vanskelige situasjonen i Tibet uten å 
demonisere kineserne som under-

trykkere, ble angrepet av tibetanske 
nasjonalister (i begge tilfellene ble 
studentenes familier også angrepet). 
Disse hendelsene viser hvordan en 
fordømmende tankegang, blind na-
sjonalisme og et stygt raseri i språket 
overgår politisk tilbøyelighet.

Den store makt-ubalansen betyr like-
vel at den kinesiske oppfattelsen av 
tibetanerne lettere når ut og påvirker 
innbyggernes holdninger. I perioden 
etter våren 2008 har man sett en for-
verring av holdningene mot tibeta-
nere, fundert i gamle holdninger om 
dem som primitive og utakknem-
lig innfødte som er predisponert til 
vold. Til og med mange unge kinese-
re som bor utenfor Kina og folk som 
flyktet etter massakren 4. juni 1989 
støttet myndighetenes handlinger og 
avfeide de tibetanske demonstran-
tene som ”tyver” og ”hooligans” (de 
samme ordene ble brukt til å beskri-
ve Tiananmen-demonstrantene). 

Tanken om at tibetanerne er luohou 
(gammeldags, akterutseilt) er godt 
innarbeidet i statens offentlige de-
batt om Tibet, og denne oppfattel-
sen har trengt seg inn i kinesernes 
bilder av Tibet. Likevel er det verdt 
å merke seg at det er kort tid siden 
dette skjedde. Det var først etter er-
obringen i 1959 at dette bildet har 
blitt systematisert som del av proses-
sen hvor et erobret folk skulle trans-
formeres til et usivilisert folk som 
ventet på sivilisasjonens gave fra 
erobreren (her ser man en markert 
kontrast til tidligere århundrer da ki-
neserne erkjente at de hadde mye å 
lære fra tibetanere, særlig på områder 
som filosofi og religion).

Etter et halvt århundre med det ki-
nesiske siviliseringsprosjektet er 
tibetanerne etterlatt med det som 
antropolog Stevan Harrell kaller en 
”stigmatisert identitet”. Dette er ty-
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delig i hvordan det er nødvendig 
for tibetanere i Kina å blidgjøre den 
velgjørende hersker i deres taler og 
publikasjoner. Nesten hver eneste 
publiserte tekst begynner med slike 
rituelle påkallelser. Folk blir vant til å 
utføre sine tildelte roller i samfunnet, 
de tar til seg logikken som har skapt 
disse rollene, og de videre urettfer-
dige relasjonene som befester dem 
fremstår etter hvert naturlige og 
nødvendige.

Mange tibetanere har (som Emily 
Yeh har vist) selv begynt å tro på dis-
se forestillingene om dem selv som 
naturlig mer uvirksomme enn kine-
sere, også en vanlig del av ethvert ko-
lonisert folks erfaringer. Dette gjør 
det så sjokkerende for makthaverne 
når elementer fra denne føyelige og 
late innfødte befolkningen protes-
terer: Det er som om fisken skulle 
snakket tilbake til akvarieforskeren.

Økonomigrensene
Uroen i Tibet er et produkt av det 
moderne Kinas paradoks, der myn-
dighetene vil at folket passivt skal 
godta deres program for moderni-
sering og deres plassering av tibeta-
nerne innen rammen av takknemlige 
innfødte. Hu Jintaos idé om det har-
moniske samfunn er ensbetydende 
med kravet om borgernes passivitet. 
De radikale forandringene som in-
troduseres i Tibet, inkludert infra-
struktursprosjekter i stor skala, ak-
septeres som en del av et moderne 
Tibet, men folk slår seg ikke til ro 
med dette, fordi de har ingen innfly-
telse på transformasjon av deres liv. 

Den dominerende debatten i det mo-
derne Kina, dog presentert litt min-
dre selvsikkert etter at effekten av 
nedgangstidene blir tydeligere, dreier 
rundt et økonomisk utviklingspara-
digme hvor kjernetemaene er vekst, 
effektivitet, produktivitet og for-

bruk. 

Det er riktig at materiell velstand er 
viktig for ethvert samfunn. Men det 
er ikke nok. Som Vincent Tucker 
skrev, ”uten å vektlegge kultur, som 
grunnleggende sett handler om folks 
kontroll over egen skjebne og deres 
mulighet til å sette navn på verden 
som gjenspeiler deres unike erfaring, 
er utvikling kun en global prosess 
hvor de økonomisk og militært mek-
tige kontrollerer, dominerer og for-
mer andres liv etter egne hensikter.”

Dette er en presis forklaring på hva 
som skjer i Tibet. For tibetanerne 
har det pådyttete økonomiske para-
digmet vekket motstand. Motstan-
den handler også om retten til å bli 
hørt i prosessen, og retten til generell 
verdighet og anerkjennelse. Så lenge 
dette blir nektet dem, vil årsaken til 
demonstrasjoner og opptøyer bestå. 
Den kinesiske staten, med all sin vel-
dige makt, kan og kommer til å være 
i stand til å kontrollere området, men 
vil samtidig få problemer med å viske 
ut den underliggende harmen. Ved å 
fjerne bilder av Dalai Lama og forby 
sanger tar de ikke vekk årsaken til 

at folk satte frem bildene i utgangs-
punktet.

Responsen til protester som pro-
moteres generelt av den konservati-
ve venstresiden i den kinesiske regje-
ring kombinerer sterk nasjonalisme, 
koloniholdninger og rå makt med 
økende kontroll og fremskyndet ut-
vikling. Denne tilnærmelsesmåten 
som på ingen måter fjerner tibetansk 
motstand, fører til ytterligere frem-
medgjøring av den tibetanske be-
folkningen. 

Markeringen av Leilendingenes fri-
gjøringsdag er et klassisk eksempel 
på den type makt Kinas har over ti-
betanere. Hvis ikke lokale stemmer 
blir hørt og lokale minner forstått, 
hvis ikke forestillinger og språk som 
omgir Tibet-situasjonen blir tatt al-
vorlig, hvis ikke en politisk løsning 
bygget på omfordeling av makt blir 
vurdert, er ikke fremskritt sannsyn-
lig. 

Oversatt av Hilde Helle Olsen

 Foto: Den norske Tibet-komité
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Av Inge Bjart Torkildsen

I de senere år har det kommet flere 
bøker og en film om CIA i Tibet i 
tillegg til det lille vi kjenner om bri-
tenes bevegelser i Tibet. I 1914 be-
kreftet bl.a. britene på nytt Tibets 
uavhengighet gjennom en erklæring i 
Simla i Nord-India etter en kortvarig 
kinesisk okkupasjon av Tibet i 1911-
1912 der kineserne ble kastet ut. I 
mellomkrigstiden ble Tibet betraktet 
som en nøytral sone uten noen sær-
lig interesse for omverdenen, men 
den situasjonen forandret seg etter 
Pearl Harbour da enhver tomme av 
Asia ble viktig for amerikanerne. De 
sendte en tomanns delegasjon til Da-
lai Lamas kabinett kashag i desember 
1942 hvor de fikk en offisiell tilla-
telse til å forsyne eventuelle tropper i 
Kina gjennom Sør-Tibet. Tibetaner-
ne tok det også for gitt at de da ble 
betraktet som en selvstendig nasjon 
av en vestlig stormakt som forhand-
let direkte.

Den første kontakten med CIA
Boken “Into Tibet” av Thomas Laird 
forteller om Douglas S. MacKier-
man og Frank Bessac som de første 
amerikanere som prøvde å etablere 
våpenhjelp til tibetanerne og bekref-
te Tibets uavhengighet flere måne-
der før kineserne startet invasjonen 
i 1949. Dessverre var de vesttibe-

tanske grensevaktene desinformert. 
Språkforvirringen og påkledningen 
i kasak sauskinnsklær gjorde at det 
tok for lang tid før de skjønte at de 
hadde med to vennligsinnede ameri-
kanere fra CIA og tre hviterussere å 
gjøre. MacKierman og to hviterus-
sere ble drept ved en feiltakelse noen 
få meter fra grensen etter å ha reist et 
par hundre mil gjennom Taklamaka-
nørkenen i Xinjiang. Imidlertid kom 
Bessac og den siste hviterusseren 
seg til Lhasa der de fikk møte den 
unge Dalai Lama og hans kabinett 
som tok ham for å være en ameri-
kansk utsending siden han hadde 
penger og radio. Bessac appellerte 
til forsamlingen om å be om ame-
rikansk våpenstøtte hvilket han fikk 
en skriftlig bekreftelse på. Denne ble 
kryptert og sendt til Dean Rusk i det 
amerikanske utenriksdepartementet 
i Washington D.C. Noen uker senere 
droppet amerikanerne noen få vå-
penforsyninger. Kun i de senere år 
har CIA gitt MacKierman sin enke 
og familie noe kompensasjon for ta-
pet av den første amerikanske agent 
i Tibet.

Opplæring og våpenforsynin-
ger
I oktober 1950 hadde Folkets frigjø-
ringshær tatt kontrollen over Kham 
(Øst-Tibet) og den 9. september 
1951 paraderte hæren inn i Lhasa, 

hvor en 17 år gammel Dalai Lama ble 
tvunget til å inngå et kompromiss og 
lot “Formann Mao vise vei” med et 
løfte om selvstyre. Da folket i Tibet 
ble ytterligere plaget og klostret i Li-
tang ble bombet sønder og sammen 
i begynnelsen av 1956 gjorde kham-
paene i øst opprør. De ba om ameri-
kansk hjelp gjennom Dalai Lama sin 
bror Gyalo Thundup som allerede 
var i eksil i Kalimpong i India. Le-
deren for gruppen var Gompo Tashi 
som forkledd pilegrim drev etterret-
ning og organiserte grupper i Tibet. 
Seks fra gruppen ble i all hemmelig-
het sendt til øya Saipan i Stillehavet 
hvor de ble lært opp i geriljakrig og 
radiokommunikasjon, kartlesing og 
stedfesting under ledelse av den unge 
CIA-offiseren Roger McCarthy. Fem 
måneder senere ble de to første tibe-
tanerne droppet med fallskjerm over 
Tibet hvor de organiserte mottak av 
våpenforsyninger som ble droppet i 
sør-Tibet.

I mars 1959 droppet CIA flere vå-
pen i Sør-Tibet hvor den voksende 
geriljaen Chu-shi Gang-druk kon-
trollerte store områder. Dalai Lama 
ble samtidig invitert til en forestilling 
i Lhasa uten livvakter og man tren-
ger ikke være synsk for å skjønne 
hva det innebar. Dalai Lama dro 17. 
mars 1959 fra Lhasa i forkledning 
over Himalaya-fjellene og møtte den 

Den tibetanske geriljaen og CIA i Tibet

I et par tiår forsøkte det amerikanske etterretningsvesenet CIA å holde hemmelig sine 
operasjoner i Tibet etter andre verdenskrig. Disse fikk jeg høre om allerede første gang 
jeg var i Nepal i januar 1977 der en del tibetanske geriljasoldater hadde funnet sitt nye 
hjem i Bodhnath utenfor Kathmandu.
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CIA-trente gruppen på veien. Etter 
et par uker kom følget til India og en 
bølge med flyktninger fulgte etter.

CIA satte opp en hemmelig trenings-
leir for tibetanerne i Camp Hale i 
Rocky Mountains i Colorado hvor 
259 tibetanere ble lært opp over de 
fem neste årene og hvor de, omkran-
set av vakre fjellformasjoner, følte 
seg hjemme. Sam Halpern, en pen-
sjonert CIA-offiser sier: “Hovedhen-
sikten var å holde kineserne i sjakk 
ved å forstyrre og irritere dem. Ingen 
av oss ønsket egentlig å bli involvert 
i en krig mot kineserne i Tibet. Det 
var ganske klart.“ CIA-operasjonen 
var ingen offisiell amerikansk po-
litikk, kun en symbolsk støtte. CIA 
droppet ved fire anledninger soldater 
fra Camp Hale i 1959 og 1960 for å 
assistere de gjenværende geriljagrup-
pene, men de fleste av dem ble mas-
sakrert av kineserne. Spionflyet U2 
fløy også over Tibet før det ble skutt 
ned over Sverdlovsk i 1960. 

Støtten fra CIA opphører
Et par tusen tibetanere under ledelse 
av Gen Bapa Yeshe samlet seg i Mus-
tang i den nordlige delen av Nepal 
på grensen mot Tibet hvor de fort-
satte sin sporadiske motstandskamp 
med CIA-støtte i noen år. Gen Bapa 
Yeshe viste seg å bli/være en korrupt 
munk/general som stakk det meste 
av pengestøtten fra CIA i sin egen 
lomme i stedet for å støtte geriljaen 
helt. De siste våpnene ble droppet 
i mai 1965 med beskjed om ikke å 
drive aktiv krigføring, men hovedsa-
kelig etterretning med tanke på det 
kinesiske atomvåpenprogrammet og 
andre operasjoner i Kinas geopolitis-
ke spill. Gjenstridige geriljasoldater 
fortsatte med aksjoner mot de kine-
siske okkupantene og i 1969 stop-
pet all våpenstøtte fra CIA. Dalai 
Lama ba geriljaen legge ned våpnene 

i 1970 og den nepalske regjeringen 
sendte i 1974 tropper til Mustang for 
å avvæpne de siste motvillige geril-
jasoldatene av hensyn til forholdet 
mellom Kina, Nepal og USA. Gen 
Bapa Yeshe var allerede etablert som 
forretningsmann i Bodhnath i et ny-
bygd og flott hus der. Han ga all in-
formasjon til den nepalske hæren om 
de gjenværende i Mustang, inkludert 
etterfølgeren General Wangdu som 
ble drept da han forsøkte å flykte til 
India. Den korrupte Kong Birendra 
i Nepal sørget for å vise frem liket i 
Kathmandu for å øke pengestøtten 
fra Kina. Det var ikke lenger ”poli-
tisk korrekt” å støtte den tibetanske 
geriljaen og den organiserte mot-
standsbevegelsen opphørte. Man 
skal derimot berømme amerikanerne 
for å ha tatt i mot tusenvis av tibe-
tanske flyktninger som får fortsette 
sin kulturelle virksomhet i USA.

Avsluttende betraktninger
Ca. 1,2 millioner tibetanere er drept 
under de siste 60 års invasjon og 
okkupasjon. Over 6 000 klostre ble 
plyndret og ødelagt, munker og non-
ner voldtatt og drept under den så-
kalte ”kulturrevolusjonen” som kom 
til Tibet i 1966. I hvilken grad kan vi 
rette opp folkemordet og bidra til et 
fritt Tibet utenfor et kinesisk impe-
rium? Norge var okkupert i fem år 
av noen forvirrede tyskere som kom 
for å “hjelpe til med å bygge opp in-
frastrukturen”. Bestod den norske 
motstandsbevegelsen av terrorister? 
Det må jo være lov å forsvare seg og 

aksjonere mot okkupanter. Kampen 
er ikke over. Vi ser i dag målrettede 
dataangrep mot eksiltibetanere og 
andre flyktninger fra de okkuperte 
provinsene i Kina. I over 100 land 
er det observert et ”skyggenett” på 
Internett. Sanntidsovervåkning for å 
kunne finne spor er ressurskrevende 
for folk flest og noe sikkerhetsmyn-
dighetene må ta seg av kombinert 
med vår egen årvåkenhet! Kinesiske 
opposisjonelle har også sett seg lei på 
myndighetenes maktmisbruk og ma-
nipulasjoner av sannheten. Det sam-
me som skjedde i Sovjetunionen kan 
skje i Kina og den såkalte folkerepu-
blikken kan bli oppløst og tilbakeført 
til et folk som demokratisk kan velge 
sine egne myndighetspersoner uten 
kommisjon og korrupsjon?

Kilder
Denne artikkelen er basert på åpne kilder, 

bl.a. boken ”Buddha’s Warriors: The 
Story of  the CIA-Backed Tibetan 
Freedom Fighters, the Chinese 
Communist Invasion, and the Ultimate 
Fall of  Tibet” av Mikel Dunham som 
også er en venn av Roger McCarthy. En 
film, “The Shadow Circus: The CIA in 
Tibet,” ble laget i 1998 av White Crane 
Films Production for BBC Television. 
En ny film, “CIA in Tibet,” er under 
produksjon av KEFIWorks - en 40 
minutters versjon kom i april 2009, 
mens en 90 minutters endelig film 
kommer i løpet av 2010.

 Khampa geriljasoldater
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10. mars i Stavanger
Av Hilde Helle Olsen

Vestlandsgruppen har vel ikke vært 
så veldig aktiv de seneste årene, men 
den 10. mars i år stilte mange opp 
i Stavanger for å dele ut løpesedler 
og spre litt informasjon om Tibet. Vi 
fant fort ut at det ikke er vanskelig å 
vinne sympati for saken, vi delte ut 
ca 400 løpesedler på to timer! I til-
legg ga vi ut annet informasjonsma-
teriale til spesielt interesserte. Likevel 
ble konklusjonen at neste gang vil vi 

stå i byen en lørdag formiddag, for 
på den måten å nå ut til enda flere.

Vi skal over sommeren ha en film-
kveld og da blir det også anledning til 
en brainstorming på hva mer vi kan 
finne på i distriktet!

50-årsmarkering i Nordlysbyen
Av Roy-Arne Varsi

Alta er den mest folkerike byen i 
Finnmark med sine 17.000 innbyg-
gere. Byen har blitt døpt til å være 
ikke mindre enn selveste Nordlysby-
en. Stortingspolitikeren Olav Gun-
nar Ballo, som er leder av Stortin-
gets Tibet-komité, er fra Alta. Den 
10. mars 2009 er det femti år siden 
Dalai Lama måtte flykte fra Tibet 
og det store Lhasa-opprøret ble slått 
ned. Som medlem av Den norske Ti-
bet-komité, student på Høgskolen i 
Finnmark og menneskerettighetsfor-
kjemper føltes det som en moralsk 
plikt å gjøre Tibets frigjøringskamp 
og dets bakgrunn mer kjent i Alta. 

Den norske Tibet-komité var så hel-
dige å få holde markeringen på kul-
tursenteret SISA. SISA er en sosial 
møteplass, foreningshus, prosjekt-
hus og kontorsted for frivillige lag 
og foreninger. I forkant ble både 
lokalavisa Altaposten og den lokale 
radiostasjonen informert om 50-
årsmarkeringen. Den fikk god om-
tale i Altaposten dagen før gjennom 
et intervju med meg. På markeringen 
kom det ti personer som fikk gleden 
av å se filmen Kundun og høre den 
offisielle 50-årstalen skrevet av Da-

10. mars 2009
– 50 år siden det tibetanske opprøret

Den 10. mars i år ble markert over hele landet.

 Delte ut 400 løpesedler i Stavanger 
Foto Hilde Helle Olsen
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lai Lama. Til slutt var det duket for 
spørsmål og diskusjon. Deltagerne 
var særlig bekymret over alle men-
neskerettighetsbruddene i landet og 
særlig etter at Kina har lukket Tibet 
for observatører og journalister. De 
var også bekymret for miljøødeleg-
gelsene som avskogning, truede dy-
rearter og atomavfall. 

Markeringen i Alta ble på mange 
måter vellykket takket være de enga-
sjerte deltakerne og den store opp-
merksomheten den fikk i de lokale 
mediene.

10. mars i Oslo
Av Bodil Fremstad

Markeringen i Oslo den 10. mars 
startet foran den kinesiske ambassa-
den hvor rundt 50 personer samlet 
seg med flagg og banner. Etter å ha 
ropt slagord, hørt på Dalai Lamas 
tale og sunget den tibetanske nasjo-
nalsangen og frihetssangen, forflyt-
tet demonstrantene seg til Natio-
naltheatret hvor flere sluttet seg til. 
Rundt 100 mennesker gikk derfra 
i fakkeltog til Eidsvoll plass foran 
Stortinget, hvor programmet blant 
annet bestod av appell ved stortings-
representant Olav Gunnar Ballo.

I sin appell ba Ballo forsamlingen 
tenke over hvor mye som er skrevet 
om og hvor mye nordmenn snakker 
om fem års okkupasjon under 2. ver-
denskrig. 

– Tibetanerne har levd i dette i 50 år! 
Ballo mente også at uten at et samlet 
verdenssamfunn står sammen så vil 
ikke tibetanernes kamp kunne vinne 
frem. Verdenssamfunnet er forplik-
tet til å engasjere seg i menneskeret-
tighetssituasjonen i Tibet, argumen-
terte han. 

På kvelden arrangerte Tibet-komi-
teen seminar på Litteraturhuset med 
tittelen ”50 år under Kina - Tibet hva 
nå?” Nesten 200 personer hadde 
møtt opp til filmvisning og panelde-
batt. Dokumentarfilmen ”Leaving fear 
behind” gjorde sterkt inntrykk på for-
samlingen. Filmen, som er laget av 
Dhondup Wangchen og Jigme Gy-
atso, er basert på over 100 intervjuer 
av tibetanere med sterke meninger 
om Kina, OL og framtiden. Den ble 
filmet i all hemmelighet og smuglet 
ut av Tibet før filmskaperne ble ar-
restert (mer informasjon om filmen 
og filmskaperne på www.leavingfear-
behind.com). 

 Omlag 50 personer demonstrerte foran den kinesiske ambassaden
Foto: Bodil Fremstad

 Olav Gunnar Ballo foran Stortinget
Foto: Bodil Fremstad
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Den planlagte paneldebatten ble noe 
redusert da to av deltakerne, Zhou 
Yong fra Norsk senter for mennes-
kerettigheter og forfatter og histo-
riker Torbjørn Færøvik, dessverre 
måtte melde avbud på kort varsel.

Tilhørerne fikk i stedet gleden av et 
utvidet foredrag ved sinolog Harald 
Bøckmann, hvor han fokuserte på si-
tuasjonen i Tibet sett i lys av kinesisk 
minoritetspolitikk gjennom histo-
rien. Videre ga Chungdak Koren fra 
Tibet-komiteen et engasjert innblikk 
i dagens situasjon i Tibet.

Av Elisabeth Kværne

I nært samarbeid med Nansenskolen 
valgte Opplandsavdelingen av den 
norske Tibet-komité å markere 50-
årsdagen for opprøret i Lhasa med 
et seminar på Lillehammer 11.–12. 
mars 2009.

I de femti årene som har gått har 
forholdene i Tibet vekslet mellom 
vondt og verre. Under Kulturrevo-
lusjonen på 1960-tallet døde flere 
hundre tusen tibetanere som følge 
av kinesernes overgrep. I dag kan si-
tuasjonen synes mer håpløs enn på 
lenge. Til tross for at kineserne of-
fisielt uttrykker vilje til dialog med 
tibetanerne, strammer de grepet om 

ytringsfrihet og religionsutøvelse. 
Massearrestasjoner, utstrakt bruk av 
tortur og et massivt militært nærvær 
gjør at det nærmest er en permanent 
unntakstilstand i Tibet.

Norge oppfordrer til dialog mellom 
Kina og Tibet. Men både i og utenfor 
Tibet er det stadig større frustrasjon 
over dialog- og ikkevoldslinjen, og 
mange tibetanere mener nå at denne 
politikken er resultatløs. Med opp-
tøyene i Tibet for et år tilbake friskt i 
minne, er det høyst usikkert hva som 
vil skje i Tibet i framtida.

Seminaret på Lillehammer satte sø-
kelys på situasjonen. Hva kan Norge 
gjøre? Hva kan den enkelte gjøre? Er 
dialog fortsatt en farbar vei?

Onsdag 11. mars var det åpent møte 
med innlegg og spørsmål, dagen et-
ter var det samtale mellom innledere 
og studenter.

Innledere var Olav Gunnar Ballo, 
leder for Stortingets Tibet-komité, 
Steinar Bryn, leder for Nansen Dia-
log, Tenzin Kalsang, norsk-tibeta-
ner og psykiatrisk sykepleier, Per 
Kværne, professor emeritus i religi-
onshistorie og Anna Tresse, student 
ved Nansenskolen, oppvokst i Kath-
mandu. 

Ballo fortalte om Stortingsdelegasjo-
nens tur til Tibet i november 2008, 
og om hvilke utfordringer de møtte 

Seminar om dialogen Tibet - Kina
– 50 år etter opprøret

 Fakkeltog i Oslo
Foto: Bodil Fremstad
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underveis, om propagandaapparatet 
og kulturforståelse. Tenzin Kalsang 
tok for seg tibetanernes historie og 
hvordan folk utenfor Tibet så på lan-
dets historie og kultur.

Også Per Kværne mente det var be-
hov for en langt større kunnskap og 
forståelse av Tibets historie og kultur 
for å ha et grunnlag for å mene noe 
om dagens situasjon - politisk, kultu-
relt og folkerettslig.

Anna Tesse, som er student ved Nan-
senskolen, gjorde sterkt inntrykk på 
alle gjennom sin øyenvitneskildring 
fra Katmandu i mars 2008. Hun var 
elev ved den amerikanske skolen og 
hadde mange tibetanske venner da 
støttemarkeringene i Nepals hoved-
stad brutalt ble slått ned på. Hun 
kunne fortelle om enkeltskjebner og 
situasjoner som viser hvor presset 
og fortvilet tibetanerne er både inne 
i Tibet og i eksilmiljøene.

På oppfølgingsseminaret dagen etter 
innledet lederen for Nansen Dialog, 
Steinar Bryn, med å fortelle hvor-
dan denne dialogmodellen har noe 
å tilføre alle konfliktområder. Med 
utgangspunkt i erfaringene fra kon-
flikten på Balkan pekte han på hvor-
dan dialogmodellen også kan løse 
sider ved konflikten mellom Tibet 
og Kina.

Per Kværne mente det var få likhets-
punkt mellom situasjonen i Tibet og 
på Balkan. Tibetanernes tallmessige 
underlegenhet og totale underlegen-
het i maktapparatet gjør dem mak-
tesløse overfor det massive kinesiske 
maktapparatet. Han minnet også om 
at ikkevoldlinjen riktignok avspeiler 
holdninger med røtter i buddhismen, 
men at den slik den framstår i dag er 
preget av Ghandis sterke innflytelse.

Lederen av Tibet-komiteen i Opp-

land, Elisabeth Kværne, takket til 
slutt Nansenskolen for at de hadde 
satt Tibet på dagsorden, og ba elever 
og lærere ta Tibet-konflikten med 
seg i det videre arbeidet for fred og 
forsoning i verden. Tibet har bidratt 
til verdenssamfunnet gjennom et 
alternativ til voldelige løsninger på 
konflikter. Det er viktig for alle at de 
ikke blir oversett.

 Olav Gunnar Ballo på Lillehammer
Foto Ole Aastad Bråten

 Anna Tesses øyenvitneskildring gjorde sterkt inntrykk på Lillehammer
Foto Ole Aastad Bråten
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I dag er det 50 år siden det tibetan-
ske folkets fredelige oppstand mot 
Kommunist-Kinas undertrykkelse i 
Tibet. Siden mars i fjor har omfat-
tende fredelige protester funnet sted 
over hele Tibet. De fleste deltakerne 
har vært ungdom født og oppvokst 
etter 1959, og som verken har sett 
eller erfart et fritt Tibet. At de har 
vært motivert av en urokkelig over-
bevisning om å tjene Tibets sak, som 
har vedvart fra generasjon til genera-
sjon, er noe å være stolt av. Dette vil 
tjene som en inspirasjonskilde for de 
i det internasjonale samfunn som er 
sterkt engasjert i Tibet-saken. Vi gir 
vår hyllest til og ber for alle de som 
døde, ble torturert og led enorme li-
delser under krisen i fjor, så vel for 
de som har lidt og mistet livet for Ti-
bets sak siden kampen vår startet. 

Omkring 1949 begynte kommunist-
styrker å trenge inn i det nordøstlige 
og østlige Tibet (Kham og Amdo), 
og innen 1950 hadde over 5000 ti-
betanske soldater blitt drept. I lys 
av den rådende situasjonen valgte 
den kinesiske regjering fredlig fri-
gjøring som strategi, og dette ledet 
til signeringen av 17-punktavtalen 
og dens tillegg i 1951. Siden da kom 
Tibet under Folkerepublikken Kinas 
kontroll. I avtalen ble det imidlertid 
i klare ordelag uttrykt at Tibets sær-
egne religion, kultur og tradisjonelle 
verdier skal bevares. 

Mellom 1954 og 1955 møtte jeg de 
fleste kinesiske topplederne i kom-
munistpartiet, regjeringen og mili-
tæret i Beijing, under ledelse av for-
mann Mao Zedong. Da vi diskuterte 
hvordan sosial og økonomisk utvik-
ling i Tibet og opprettholdelse av Ti-
bets religiøse og kulturelle arv kunne 
oppnås, sa Mao Zedong og alle de 
andre lederne seg enige i å etablere 
en forberedende komité. Denne 
komiteen skulle bane vei for imple-
menteringen av den autonome regi-
on, som fastsatt i avtalen, i stedet for 
å etablere et militært administrativt 
organ. Fra rundt 1956 og fremover 
endret imidlertid situasjonen seg 
til det verre med innføringen av en 
ultravenstreradikal politikk i Tibet. 
Som en konsekvens av dette ble ikke 
forsikringene som var gitt av høyere 
myndigheter implementert på gras-
rotnivå. I Kham og Amdo ble såkalte 
”demokratiske reformer”, som ikke 
tok hensyn til de rådende omsten-

digheter, gjennomført med makt, 
noe som førte til betydelig kaos og 
ødeleggelser. I det sentrale Tibet 
brøt kinesiske tjenestemenn med 
makt og med hensikt betingelsene i 
17-punktavtalen, og deres hardhend-
te metoder tiltok dag for dag. Denne 
fortvilte utviklingen ga ikke det tibe-
tanske folket annet valg enn å sette 
i gang en fredelig oppstand den 10. 
mars 1959. Kinesiske myndigheter 
svarte med en maktbruk som savner 
sidestykke og som førte til drap, ar-
restering og fengsling av titusener av 
tibetanere i de påfølgende månedene. 
Som en konsekvens av oppstanden 
flyktet jeg i eksil til India i følge med 
en liten gruppe tibetanske regjerings-
tjenestemenn, inklusive noen Kalon 
(ministere i Regjeringen). Etter dette 
flyktet nesten 100 000 tibetanere i ek-
sil til India, Nepal og Bhutan. Under 
flukten og i månedene som fulgte sto 
de ovenfor utenkelige lidelser som 
fremdeles sitter friskt i det tibetanske 
minnet.

Siden de okkuperte Tibet har den 
kinesiske kommunistregjering utført 
en rekke undertrykkende og volde-
lige kampanjer som “demokratiske 
reformer”, klassekamp, folkekom-
muner, Kulturrevolusjonen, innfø-
ring av unntakstilstand, og i senere 
tid patriotisk omskolering og “Strike 
Hard”-kampanjer. Disse har drevet 
tibetanerne ned i så dype lidelser at 

Dalai Lama:
– uttalelse på 50-årsdagen for den tibe-
tanske nasjonale opprørsdagen

 Dalai Lama leser talen
Foto: AP Photo/Angus McDonald
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de bokstavelig talt har opplevd hel-
vete på jorden. Det umiddelbare re-
sultatet av disse kampanjene var at 
hundrevis og tusenvis av tibetanere 
mistet livet. Linjen av munker som 
bevarer og overfører Buddhas lære 
ble brutt. Tusener av religiøse og 
kulturelle sentra som klostre, non-
neklostre og templer ble jevnet med 
jorden. Historiske bygninger og mo-
numenter ble ødelagt. Naturressur-
ser er blitt vilkårlig utnyttet. I dag har 
Tibets sårbare miljø blitt forurenset, 
massiv avskoging har funnet sted 
og dyrelivet, som for eksempel ville 
yaker og tibetanske antiloper, er nær 
ved å bli utryddet. 

Disse 50 årene har brakt uendelig li-
delse og ødeleggelse til Tibets land 
og folk. Selv i dag lever tibetanere i 
Tibet i konstant frykt og kinesiske 
myndigheter fortsetter stadig å være 
mistenksomme overfor dem. I dag 
er religionen, kulturen, språket og 
identiteten, som suksessive genera-
sjoner tibetanere har betraktet som 
mer dyrebart enn sine egne liv, nær 
utryddet; kort sagt betraktes det tibe-
tanske folk som kriminelle som for-
tjener å bli drept. Det tibetanske fol-
kets tragedie ble skildret i den avdøde 
Panchen Rinpoches anmodning til 
den kinesiske regjering i 1962. Han 
tok det igjen opp i sin tale i Shigatse 
i 1989 rett før han døde, da han sa at 
det vi har tapt under kinesisk kom-
muniststyre i høy grad overgår det vi 
har oppnådd. Også mange bekym-
rede og upartiske tibetanere har sagt 
sin mening om det tibetanske folkets 
lidelser. Til og med Hu Yaobang, 
Kommunistpartiets partisekretær, 
anerkjente klart disse feilene da han 
kom til Lhasa i 1980 og ba tibetaner-
ne om tilgivelse. Mye av utviklingen 
innen infrastruktur, slik som veier, 
flyplasser, jernbane og så videre, 

som synes å ha brakt fremgang til 
tibetanske områder, ble i realiteten 
gjennomført med det politiske mål 
å sinifisere Tibet på bekostning av 
enorme ødeleggelser i det tibetanske 
miljø og den tibetanske levemåte. 

Når det gjelder tibetanske flyktnin-
ger så har vi lyktes veldig godt i å eta-
blere oss på nytt i eksil, til tross for at 
vi innledningsvis sto ovenfor mange 
problemer, som store forskjeller i 
klima og språk og problemer med å 
tjene til livets opphold. Takket være 
våre vertslands, spesielt Indias, store 
gavmildhet, har tibetanerne vært i 
stand til å leve i frihet uten frykt. Vi 
har kunnet tjene til livets opphold og 
bevare vår religion og kultur. Vi har 

vært i stand til å gi våre barn både 
en tradisjonell og en moderne utdan-
ning, og har kunnet engasjere oss i 
arbeidet for å løse Tibet-saken. Det 
har også vært andre positive resul-
tater. Større forståelse for tibetansk 
buddhisme, med dens vektlegging av 
medfølelse, har vært et positivt bi-
drag i mange deler av verden. 

Umiddelbart etter at vi kom i eksil 
begynte jeg å jobbe med å fremme 
demokrati i det tibetanske samfun-
net, gjennom valget av den tibetan-
ske nasjonalforsamlingen i eksil i 
1960. Siden den gang har vi tatt steg 
for steg på veien mot demokrati, og i 
dag har vår eksiladministrasjon utvi-
klet seg til et fullstendig fungerende 

 Foto: Den norske Tibet-komité
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demokrati med et eget lovverk og et 
lovgivende organ. Dette er virkelig 
noe vi alle kan være stolte over. 

Siden 2001 har vi innført et system 
hvor tibetanske flyktningers politis-
ke lederskap velges direkte gjennom 
prosedyrer som ligner de man finner 
i andre demokratiske systemer. På 
nåværende tidspunkt er vi inne i den 
direktevalgte Kalon Tripas (leder av 
kabinettet) andre periode. Som et 
resultat av dette er mitt daglige ad-
ministrative ansvar blitt redusert og i 
dag er jeg halvveis pensjonert. Imid-
lertid er det å jobbe for Tibets rett-
ferdige sak alle tibetaneres ansvar, og 
så lenge jeg lever vil jeg opprettholde 
dette ansvaret.

Som menneske er min hovedforplik-
telse å fremme menneskelige verdier; 
det er dette jeg betrakter som nøk-
kelen til et lykkelig liv på individ-, fa-
milie og samfunnsnivå. Som religiøs 
utøver er min andre forpliktelse å 
fremme interreligiøs harmoni. Min 
tredje forpliktelse er selvsagt Tibet-
saken. Dette har selvfølgelig for det 
første bakgrunn i at jeg er en tibeta-
ner med navnet ”Dalai Lama”; men 
ikke minst har det bakgrunn i den 
tillit som tibetanere både inne i og 
utenfor Tibet har til meg. Disse er de 
tre forpliktelsene som jeg alltid tar 
hensyn til. 

Hovedoppgaven til Den tibetanske 
sentraladministrasjonen har, i tillegg 
til å sørge for det tibetanske eksil-
samfunnets velvære, vært å arbeide 
mot en løsning på Tibet-saken. I 
1974 la vi frem den gjensidig fordel-
aktige Middelveistrategien, noe som 
gjorde oss i stand til å besvare Deng 
Xiaoping forslag om samtaler i 1979. 
Mange samtaler ble gjennomført og 
delegasjoner ble sendt til Tibet for å 
samle fakta. Samtalene førte imidler-
tid ikke til noen konkrete resultater 

og den formelle kontakten ble brutt 
i 1993. 

Senere, i 1996-97, la vi frem en folke-
avstemming hvor det tibetanske fol-
ket skulle bestemme hvilken fremti-
dig kurs vår frihetskamp skulle ta, 
og gjennomførte en meningsmåling 
blant tibetanere i eksil, og samlet inn 
forslag fra Tibet hvor det var mulig. 
Basert på resultatet av målingen og 
forslagene fra Tibet, besluttet vi å vi-
dereføre Middelveistrategien.

Etter at kontakten ble gjenopprettet 
i 2002, har vi fulgt en strategi med 
en offisiell kanal og en agenda og har 
gjennomført åtte runder med samta-
ler med kinesiske myndigheter. Som 
følge av dette presenterte vi et notat 
om reell autonomi for det tibetan-
ske folk. Her forklarte vi at gjennom 
en fullstendig implementering av 
lovverket om autonomi, ville betin-
gelsene for nasjonal regional auto-
nomi som beskrevet i den kinesiske 
grunnloven bli innfridd. Kinesernes 
krav om at vi må anerkjenne at Tibet 
har vært del av Kina fra gammelt av 
er ikke bare feilaktig, men også uri-
melig. Vi kan ikke forandre fortiden 
uansett om den var bra eller dårlig. 
Å forvrenge historien for politiske 
formål er uriktig. 

Vi må se fremover og arbeide til 
fordel for begge parter. Vi tibeta-
nere søker en legitim og menings-
full autonomi, en ordning som ville 
gjøre det mulig for tibetanerne å leve 
innen rammeverket av Folkerepu-
blikken Kina. Å oppfylle det tibe-
tanske folkets streben ville gjøre det 
mulig for Kina å oppnå stabilitet og 
enhet. Vi fra vår side krever ingen-
ting basert på historien. Når vi ser 
tilbake på historien finnes det ikke et 
eneste land i verden i dag, inklusive 
Kina, hvis territoriale status i evig tid 
har vært uendret, heller ikke kan den 

forbli uendret. 

Vår aspirasjon om at alle tibetanere 
skal samles under én enkelt autonom 
administrasjon er i henhold til selve 
formålet med prinsippet om nasjo-
nal regional autonomi. Det tilfreds-
stiller også de tibetanske og kinesiske 
folks grunnleggende krav. Den kine-
siske grunnloven og andre beslekte-
de lover og reguleringer utgjør ingen 
hindringer for dette og mange ledere 
i den kinesiske sentralregjering har 
akseptert denne reelle aspirasjonen. 
Da han signerte 17-punktsavtalen 
anerkjente statsminister Zhou Enlai 
dette som et rimelig krav. I 1956, da 
den forberedende komité for ”Den 
tibetanske autonome region” ble 
opprettet, pekte visestatsminister 
Chen Yi på et kart og sa at hvis Lhasa 
kunne bli hovedstaden i en tibetansk 
autonom region som inkluderte ti-
betanske områder i andre provinser, 
så ville dette bidra til utviklingen av 
Tibet og til vennskapet mellom de ti-
betanske og kinesiske nasjonaliteter. 
Dette synet ble delt av Panchen Rin-
poche og mange tibetanske kadrer 
og lærde. Hvis kinesiske ledere hadde 
noen innvendinger mot våre forslag, 
så kunne de ha begrunnet disse og 
foreslått alternativer som vi kunne 
tatt i betraktning. Men dette gjorde 
de ikke. Jeg er skuffet over at kinesis-
ke styresmakter ikke har respondert 
tilfredsstillende på våre oppriktige 
anstrengelser for å implementere 
prinsippet om meningsfull nasjonal 
regional autonomi for alle tibetanere, 
i henhold til i Kinas grunnlov. 

I tillegg til at den nåværende sino-
tibetanske dialogprosessen ikke har 
ført til noen konkrete resultater, så 
har de tibetanske protestene som 
har rystet hele Tibet siden mars i 
fjor blitt brutalt slått ned på. Derfor 
ble det innkalt til et spesialmøte for 
eksiltibetanere i november 2008 for 
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å be om folkets mening vedrørende 
strategien fremover. Så langt det var 
mulig ble det gjort forsøk på å samle 
inn forslag også fra tibetanere i Ti-
bet. Resultatet av hele denne proses-
sen var at majoriteten av tibetanere 
ga sin støtte til å videreføre mid-
delveistrategien. Derfor følger vi nå 
denne strategien med økt tillit og vil 
fortsette å jobbe for å oppnå en me-
ningsfull nasjonal regional autonomi 
for alle tibetanere.

Fra uminnelige tider har det tibetan-
ske og det kinesiske folk vært naboer. 
Vi må også leve sammen i fremtiden. 
Derfor er det veldig viktig for oss å 
sameksistere som venner. 

Siden okkupasjonen av Tibet har 
Kommunist-Kina publisert for-
vrengt propaganda om Tibet og dets 
folk. Som et resultat av dette er det 
veldig få i den kinesiske befolkning 
som har en sannferdig forståelse av 
Tibet. Det er i realiteten veldig van-
skelig for dem å finne sannheten. Det 
er også mange venstreradikale kine-
siske ledere som siden mars i fjor har 
satt i gang et enormt propagandaap-
parat med det mål å skape splittelse 
og fiendtlighet mellom det tibetanske 
og det kinesiske folk. Dessverre har 
dette ført til at noen av våre kinesis-
ke brødre og søstere har et negativt 
inntrykk av tibetanere. Derfor, som 
jeg har appellert om gjentatte gan-
ger, vil jeg nok en gang anmode våre 
kinesiske brødre og søstere om ikke 
å bli påvirket av slik propaganda, 
men i stedet forsøke å finne objek-
tive fakta om Tibet, for å forhindre 
splittelse mellom oss. Tibetanere må 
også fortsette å jobbe for vennskap 
med det kinesiske folk. 

Når vi ser tilbake på 50 år i eksil, har 
vi vært vitne til mange oppturer og 
nedturer. Imidlertid er det faktum 
at Tibet-saken er levende og at det 

internasjonale samfunn viser økende 
interesse for den, virkelig en bragd. 
Sett fra dette perspektivet, så tviler 
jeg ikke på at rettferdigheten ved Ti-
bet-saken vil vinne frem hvis vi fort-
setter å følge sannhetens og ikkevol-
dens vei. 

Nå som vi minnes 50 år i eksil, er det 
viktig at vi uttrykker vår dype takk-
nemlighet til regjeringene og folket i 
de mange vertslandene hvor vi lever. 
Ikke bare retter vi oss etter lovene i 
disse vertslandene, men vi oppfører 
oss også på en måte som gjør at vi 
har blitt av verdi for disse landene. 
Tilsvarende må vi i vårt arbeid for å 
realisere Tibets sak og for å bevare 
vår religion og kultur, lage vår visjon 
og strategi om framtida ved å lære av 
våre tidligere erfaringer. 

Jeg sier alltid at vi må håpe på det 
beste og forberede oss på det verste. 
Enten vi betrakter det fra et globalt 
perspektiv eller i kontekst av begi-
venheter i Kina, har vi grunn til å 
håpe på en rask løsning av Tibet-sa-
ken. Imidlertid må vi også forberede 
oss godt i tilfelle den tibetanske kam-
pen vil pågå i lang tid. Vi må først 

og fremst fokusere på å utdanne våre 
barn og å oppfostre yrkesutøvere på 
ulike områder. Vi må også skape be-
vissthet rundt miljø og helse, og be-
dre forståelsen og praktiseringen av 
ikke-voldelige metoder blant tibeta-
nere flest. 

Jeg vil bruke denne anledningen til 
å uttrykke min oppriktige takknem-
lighet til Indias ledere og folk, samt 
dets sentrale og lokale myndigheter. 
Uansett hvilke problemer og hind-
ringer de møter, så har de gjennom 
de 50 årene tibetanerne har vært i 
eksil bidratt med uvurderlig støtte og 
assistanse. Deres vennlighet og gav-
mildhet er grenseløs. Jeg vil også ut-
trykke min takknemlighet til ledere, 
regjeringer og folket i det internasjo-
nale samfunn, så vel som ulike støt-
tegrupper for Tibet, for deres ufor-
beholdne støtte. 

Måtte alle levende vesener leve i fred 
og lykke. 

Dalai Lama
10. mars 2009

Oversatt av Bodil Fremstad

 Den 10. mars i Oslo
Foto: Bodil Fremstad
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Av Lobsang Phelmo Tenzin

Losar er det tibetanske ordet for nytt-
år – ”lo” betyr år og ”sar” betyr ny. I 
år falt Losar på den 25. februar, og 
vi gikk da inn i jordoksens år 2136. 
Feiringen av Losar kan spores tilbake 
til den pre-buddhistiske perioden i 
Tibet. I perioden da tibetanere prak-
tiserte religionen Bon ble det hver 
vinter avholdt en åndelig seremoni 
hvor folk ofret røkelse og chang (tibe-
tansk byggøl) til skytsengler og be-
skyttere. Denne religiøse festivalen 
utviklet seg til en årlig bondefestival, 
og ble etter hvert til det vi nå kaller 
Losar.

Den tibetanske kalenderen består av 
tolv måneder og kalenderen følger 
fullmånesyklusen slik at den 15. da-
gen alltid faller på en fullmånedag. 

Hvordan blir Losar feiret?
Man begynner forberedelsene til 
Losar allerede i årets niende måned 
med å male huset utvendig. Nyttårs-
rengjøring foretas fra midten av den 
tolvte måneden slik at alt er klart til 
nyttår. Den 29. dagen av den tolvte 
måneden spiser man en spesiell sup-
pe kalt guthuk. Suppen er laget av ni 
forskjellige ingredienser: ulike korn-
sorter, kjøtt, ost, jordnøtter (droma) 
sammen med deig og salt. 

Dagen før nyttår er det tid for å ren-
gjøre og sette opp dherka (tibetansk 
nyttårskake), pynte huset og gi en 
nyttårsofring med det man har høs-
tet fra jorden. 

Første nyttårsdag be-
gynner feiringen tidlig 
på morgenen, og alle 
har på seg sine fineste 
klær. Familien samles 
og alle utveksler den 
tradisjonelle hilsen 
”Tashi delek”. Deretter 
serveres chenkøl (tibetansk nyttårs-
gløgg), drelsi laget av ris, rosiner, suk-
ker og smør, khapse (nyttårskjeks) og 
smørte. Så besøker man kloster for 
ofring og utveksler ”tashi delek” med 
naboer. Resten av dagen fortsetter 
med tradisjonell festmat. 

Andre nyttårsdag inviteres slektnin-
ger og venner til middag.

Tredje nyttårsdag lager folk spesi-
elle ofringer til dharma-beskyttere. 
De reiser bønneflagg fra åser, fjell, 
hustak og brenner einer og røkelse 
som offer. Tradisjonell folkedans, 
leker og konkurranser (hesteløp og 
bueskyting) blir tradisjonelt avholdt 
på denne dagen. 

Det er noen regionale forskjeller i 
måten å feire nyttår på, for eksem-
pel Kongpo Losar og Sonam Losar. 
Losarfestivalen kan vare fra tre til 15 
dager. 

Ingen feiring av årets Losar
I år avstod tibetanere i Tibet og over 
hele verden feiringen av Losar. Det 
er en tibetansk tradisjon at når et fa-
miliemedlem går bort, sørger man 
for sin kjære ved å ikke feire Losar 
dette året. Mange tibetanere har blitt 
drept, mange er savnet og mange er 

fortsatt i kinesiske fengsler etter fjor-
årets demonstrasjoner. Tibetanere 
over hele verden, også tibetanere i 
Tibet, bestemte seg derfor for ikke å 
feire Losar i år. 

I Norge samlet vi oss på Karma Tashi 
Lings buddhistiske tempel på Bjørn-
dal i Oslo, til bønn og minnestund 
med stillhet og tente smørlamper for 
alle tibetanere som døde i fjor. 

Tibetanerne har lidt mye under det 
kinesiske kommunistpartiets 50-årige 
okkupasjon. På 60-tallet var det for-
budt å feire nyttår i ti år, det var kun 
tillatt å feire kinesisk nyttår. I 1968 
falt kinesisk og tibetansk nyttår på 
samme dag, tibetanerne fikk fortsatt 
ikke lov til å feire sitt nyttår. Personer 
som for eksempel hadde et fat med 
tørket frukt på bordet ble mistenkt 
for å markere Losar, og mange ble 
tatt i hjemmene sine og fikk straff. 
Det er paradoksalt at når tibetanere 
avstår fra å feire nyttår i år så tvin-
ger det kinesiske kommunistpartiet 
dem til å feire. Noen steder har de 
gitt penger og fyrverkeri til tibeta-
nere for at de skal feire nyttår, andre 
steder er de blitt tvunget.

Losar – tibetansk nyttår 2136

 Losar på Karma Tashi Ling
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KRONIKK

Intensivering av støysen-
dinger mot Voice of Tibet

Av Øystein Alme

Den kinesiske Statsadministrasjonen for Film, Radio og 
TV (SAFRT) sendte nylig ut et direktiv til alle nasjonale 
kinesiske radio- og TV-stasjoner, med krav om at spesi-
elle tiltak gjennomføres i perioden 18. mai til 31. juli. Di-
rektivet krever at alle (kinesiske) stasjoner skal ferdigstille 
programmer i god tid før sending, slik at alt programinn-
hold kan kontrolleres og godkjennes før det går på lufta. 
Videre innfører direktivet ytterligere kontrollinstanser 
for programinnhold utover den vanlige redaktør- og par-
tikontrollen. Bakgrunnen for direktivet er åpenbart frykt 
for uro i forbindelse med at det 4. juni er 20 år siden 
hendelsene på den Himmelske Freds plass. 

Direktivet bekjentgjør også ytterligere intensivering av 
støysendinger rettet mot utenlandsbaserte stasjoner. Ki-
nesiske støysendinger har i en årrekke vært rettet mot de 
fleste utenlandsbaserte stasjonene som sender program-
mer på kinesisk eller ”minoritetsspråk” som tibetansk, 
inkludert stasjoner som BBC, Voice of  America, Radio 
Free Asia og Voice of  Tibet. I Voice of  Tibet forbereder 
vi nå tiltak for å imøtegå den forventede intensiverin-
gen i kinesiske støysendinger, som i praksis forventes å 
innebære at to og tre støysendinger fra ulike sendestasjo-
ner i Kina rettes mot hver enkelt VOT-sending. Dette 
er tilsvarende det samme ”trykket” som ble ”tilgodesett” 
Voice of  Tibet under demonstrasjonene i perioden mars 
til september i fjor.

Medieanalytikere har i mange år utropt Kina som ”den 
desiderte verdensmester i støysendinger” og sensur. Til 
tross for dette har kinesiske myndigheter kategorisk av-
vist alle anklager om støysendinger rettet mot utenland-
ske stasjoner. Men i et sjeldent glimt fra innsiden av de 
politiske sirkler i Beijing har utdrag fra et politisk planleg-
gingsmøte i Beijing lekket ut. Fra dette møtet siteres den 
politiske rådgiveren Ma Qingsheng på at ”områdene i 
vest (Tibet og Øst-Turkestan/Xinjiang), som er befolket 
av minoritetsfolk, blir utsatt for en alvorlig trussel og in-
filtrasjon via utenlandske radio- og TV-sendinger. I tillegg 
til å ytterligere intensivere støysendinger mot fiendtlige 

utenlandske stasjoner må vi forbedre mottaksforholdene 
for egne sendinger til minoritetsgrupper som tibetanere 
og uyghurer. På denne måten vil vi kunne forbedre den 
nasjonale politiske og kulturelle sikkerheten for Partiet.” 

Samtidig som kinesiske myndigheter fortsetter å inves-
tere massivt i sensurtiltak tillates kinesiske medier fri til-
gang til sendinger og kanaler i den vestlige verden. Stadig 
nye statskontrollerte medier i Kina mottar kraftig økte 
bevilgninger for å nå ut til verden med Kommunistparti-
ets versjon av Kina og verden. Ikke minst gjelder dette 
informasjon og propaganda om Tibet. Internasjonale 
PR-byrå er nå hyret inn som rådgivere, delegasjoner sen-
des verden rundt for å formidle myndighetenes versjon, 
mens realpolitisk makt forsøkes brukt for å hindre at ti-
betanernes stemme skal nå frem så vel til Tibet som i den 
frie verden. 

Tilbakemeldinger fra lyttere forteller at kampen om ra-
diobølgene inn til Tibet vurderes som særdeles viktig, en 
oppfatning som opplagt deles av kinesiske myndigheter. 
I Voice of  Tibet håper vi nå at kinesiske innrømmelser 
om egne sensur- og støytiltak kan bidra til at vestlige land 
i større grad vil tørre å konfrontere og protestere på støy-
sendingene overfor kinesiske myndigheter. Dessverre er 
det lite som tyder på at kinesiske myndigheter vil stoppe 
støysendingene rettet mot Voice of  Tibet og andre uten-
landske radiostasjoner. USA har vært ansett som i best 
posisjon til å presse Kina på manglende ytrings- og infor-
masjonsfrihet, men Kongressleder Nancy Pelosi sitt nylig 
avsluttede Kina-besøk indikerer manglende evne og vilje 
også fra USA sin side til å presse Kina på dette punktet.

Det kinesiske folket, og ikke minst tibetanerne, har lov- 
og rettmessig krav på tilgang og formidling av usensurer-
te nyheter og informasjon. Inntil kinesiske myndigheter 
slutter å bryte sine forpliktelser i henhold til så vel egen 
konstitusjon som overfor FN, vil vi i Voice of  Tibet fort-
sette å kjempe med nebb og klør mot det kinesiske sen-
surregimet. Det håper vi at mange andre Verdens Tak-
lesere også vil gjøre.

Kronikk
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NYHETER

Dødsdommer for demon-
stranter i Lhasa

Flere tibetanere er blitt dømt til døden den siste tiden i 
forbindelse med demonstrasjonene i Lhasa i mars 2008. 

De første dødsdommene falt den 8. april da de to tibe-
tanerne Losang Gyaltse og Loyar ble dømt til døden, 
beskyldt for å ha startet branner i Lhasa 14. mars 2008 
som førte til at flere sivile kinesere døde. To andre tibe-
tanere, Tenzin Phuntsok og Kangtsuk ble også dømt til 
døden, men med to års utsettelse, noe som vanligvis vil si 
at dommen gjøres om til livstid hvis ingen nye lovbrudd 
begås. En femte, Dawa Sangpo, ble dømt til livstid. 

Kinesisk statsmedia har hevdet at det ble holdt en åpen 
rettssak for disse fem, noe familiemedlemmer avkrefter. 
De hevder derimot at de siktede ble nektet forsvarsad-
vokat. Amnesty International er blant de mange som 
fordømmer dødsstraffene, og organisasjonens Asia-di-
rektør, Sam Zarifi, uttalte blant annet følgende: ”Vi har 
registrert et mønster av urettferdige rettssaker som fø-
rer til dødsstraff  i Kina. Under slike forhold er det liten 
sannsynlighet for at disse dommene holder. Vi ber om at 
dødsstraffene omgjøres.” 

Den 21. april ble 21 år gamle Penkyi dømt til døden med 
to års utsettelse for å ha startet en brann som førte til at 
fem døde. I samme rettssak ble to andre kvinner dømt til 
livstid og ti års fengsel. International Campaign for Tibet 
uttalte at det ikke finnes noen ”bevis for at disse kvin-
nene ble sikret en rettferdig rettssak og nødvendig juri-

disk bistand i henhold til Ki-
nas egne lover, noe som gjør 
at disse dommene betraktes 
som uakseptable av det inter-
nasjonale samfunn.”

Den 21. mai ble Tsultrim Gy-
atso, en munk fra Labrang 
kloster, dømt til døden for å 
ha ”satt rikets sikkerhet i fare” ved å ha deltatt i en pro-
test i Sangchu den 15. mars 2008. 

I henhold til kinesisk lov må alle dødsdommer gjennom 
Høyesterett innen seks uker. Seks uker etter at de første 
dommene ble avsagt i Lhasa er det imidlertid ikke kom-
met noen ny informasjon og det er fremdeles uklart hvor 
fangene befinner seg. 

I følge Tibetan Centre for Human Rights and Democracy 
var ca 230 personer blitt dømt i forbindelse med fjorårets 
demonstrasjoner før de første dødsdommene ble avsagt 
i april. De tidligere dommene varierte fra seks måneders 
fengsel til livstid. De fleste er blitt dømt for lovbrudd 
beskrevet som ”ildspåsettelse, plyndring, provosere frem 
krangling og bråk, samle en folkemengde for å gå til an-
grep på statsorganer, forstyrre offentlige tjenester og ty-
veri”. Minst syv personer er blitt dømt for ”spionasje” og 
for å ”ulovlig ha gitt opplysninger til en organisasjon eller 
en person utenfor Kina”. 

Ifølge Amnesty Internationals undersøkelser gjennom-
førte Kina minst 1 718 henrettelser i 2008 og dømte 7 
003 til døden. 

Kilder: 
World Tibet News 09.04.09, 11.04.09, 27.04.09
www.phayul.com 15.04.09
www.tibet.net 22.05.09

 Loyar dømt til døden 
Foto: tibet.net

 Penkyi
Foto: tibet.net

Nyheter



51VERDENS TAK     NR. 1 2009

NYHETER

Nye undertrykkende kam-
panjer i Tibet

Det kinesiske kommunistparti har siden okkupasjonen 
av Tibet gjennomført en rekke ”kampanjer” med ulike 
mål og målgrupper. Siden 1994 er det for eksempel gjen-
nomført gjentatte kampanjer med ”patriotisk omsko-
lering” i klostrene, hvor målet blant annet er å svekke 
lojaliteten til Dalai Lama og bringe tibetansk buddhisme 
mer i samsvar med sosialistisk tankegods. Det kinesiske 
kommunistpartiet promoterer ateisme - ”Elsk ditt land” 
er slagordet. Respekten for partiets autoritet skal gå foran 
alle potensielt konkurrerende lojaliteter, som for eksem-
pel religion. Politisk troskap er en offisiell forutsetning 
for å kunne bli registrert i et kloster og for at staten skal 
anerkjenne deg som en ”religiøs person”. 

Etter opptøyene i mars 2008 intensiverte myndighetene 
den patriotiske omskoleringen under slagordet ”Opponer 
mot separatisme, Bevar stabiliteten, Arbeid for utvikling”. Nå 
var ikke bare klostre målgruppe, men også offentlig an-
satte, skoleelever og befolkningen generelt. International 
Campaign for Tibet (ICT) beskriver kampanjen som ”et 
systematisk angrep på tibetansk buddhisme som minner 
om Kulturrevolusjonen”. 

ICT refererer til mer enn et dusin tilfeller hvor munker 
eller nonner har nektet å delta, eller til og med nektet 
myndighetenes adgang til klostrene, noe som har ført til 
alvorlige sammenstøt og mange arrestasjoner. Klostre er 
blitt satt under militærblokade, munker og nonner som er 
mistenkt for å ha organisert eller oppildnet til protester er 
blitt anholdt. Klosterskoler er blitt stengt, uavhengig av 
direkte deltakelse i protestene. 

Når det gjelder offentlig ansatte beskriver ICT hvordan 
kinesisk ledelse legger mye av skylden for opptøyene på 
tibetanske tjenestemenn på lokalnivå som de mener har 
mistet kontakten med massene og mislyktes i å synliggjø-
re sosialismens fordeler. Tjenestemenn på lavere nivå har 
måttet delta på nesten daglige politiske møter siden mars 
2008. På disse møtene ble det blant annet avkrevd indivi-
duelle fornektelser av Dalai Lama og separatisme. Kravet 
om å hjemkalle barn i skoler i eksil ble forsterket. 

Patriotisk omskolering står også i fokus på skoler, det å 
lære opp barna til å tenke ”riktig” når det gjelder anti-
splittisme og moderlandets og nasjonalitetenes enhet. 
Det er også mottatt rapporter om at forretningsmenn og 
andre ”vanlige” tibetanere er blitt avkrevd å signere på at 
de er i mot Dalai Lama og splittisme. Ifølge ICT kan det 
synes som om lokale myndigheter i alle tibetanske områ-
der er blitt gitt kvoter for gjennomføring av omskolering 
i sosialistisk ideologi, ”det gamle samfunnets ondskap”, 
fordeler ved sosialisme og ”vitenskapelig utvikling”, og at 
dette gjøres gjennom folkemøter. 

Kampanje mot ryktespredning
Den 2. juni 2008 rapporterte den offisielle tv-kanalen i 
Den tibetanske autonome region (TAR) at fem tibetane-
re var arrestert for å ha ”spredt rykter”, noe som ble på-
stått å være en hovedårsak til ustabilitet, og at problemet 
derfor ville bli slått ned på umiddelbart ved å lansere en 
ny kampanje. Samme dag annonserte TAR Propaganda-
byrå en ny bølge av propagandaarbeid mot separatistak-
tiviteter. Ifølge Zhang Qingli, leder i kommunistpartiet i 
TAR, var målet med denne kampanjen å ”overbevise og 
rettlede alle tibetanere i riktig politisk retning ... å sikre at 
utenforstående ikke får tilgang til statshemmeligheter, og 
å på en mer effektiv måte overbevise alle tibetanere om å 
akseptere regjeringens autoritet uten betingelser.” Zhang 
konkluderte med å si at ”gjennom effektive og tilpassede 
programmer kan media vende alle tibetanere mot Dalai 
Lama.” 

Den 3. november 2008 ble nok en kampanje rettet mot 
ryktespredning annonsert: ”Knus ondsinnede rykter og kor-
riger uriktige synspunkter”. På landsbasis var dette en kam-
panje mot prostitusjon, i Tibet derimot var den rettet 
mot “kulturelle produkter” med “reaksjonært” ideolo-
gisk innhold, beskrevet som en form for separatistinfil-
trering. Kampanjen involverte blant annet overvåking av 
telefonsamtaler. 

På en ny pressekonferanse i desember ble resultatet lagt 
frem: 59 var arrestert for å ha ”fremprovosert rasistiske 
følelser”. Woeser, som er en tibetansk dikter, forfatter og 
kjent blogger, beskrev arrestasjonene slik: ”Terror henger 
fremdeles som en svart sky over hodene på tibetanerne. 
For en uke siden erklærte Lhasa Municipality Public Se-
curity Bureau på en pressekonferanse at 59 ”ryktespre-
dere” som hadde ”fremprovosert rasistiske følelser” var 
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blitt arrestert. De såkalte ryktene 
refererte til ”å ulovlig ha lastet ned 
reaksjonære sanger fra Internett”. 
En journalist fra utlandet spurte 
meg, ”Hva slags sanger er reak-
sjonære”? Først visste jeg virkelig 
ikke hva jeg skulle svare. Hvis jeg 
sa at disse ”reaksjonære sangene” 
var sanger om lengsel etter og lov-
prising av Dalai Lama, så ville dette 
helt sikkert høres latterlig ut for en 
fra vesten som aldri har opplevd 
slik ekstrem undertrykkelse.”

Slik som situasjonen er nå kan et-
hvert uttrykk for tibetansk identitet 
som ikke er sanksjonert av staten 
bli stemplet som reaksjonært eller 
splittistisk, og enhver kommentar 
om den nåværende situasjonen 
risikerer å bli sett på som ”å lage 
rykter”. 

Strike Hard i Lhasa
I et nytt utspill for å stramme grepet om det tibetanske 
folk, og intensivere sin kompromissløse politikk i for-
kant av store begivenheter, startet kinesiske myndigheter 
i Lhasa en antatt 42 dager lang ”Strike Hard”-kampanje 
den 18. januar 2009. Den offisielle avisen Lhasa Evening 
News beskrev kampanjen på følgende måte: ”I løpet av 
tre dager etter at vinterens ”Strike Hard”-kampanje startet 
18. januar har Lhasa City Public Security Bureau utplas-
sert 600 tjenestemenn, rundt 160 politibiler og gjennom-
ført raid i syv boligkvartaler, 2922 utleieboliger, 14 gjes-
tehus og hoteller, 18 barer og tre Internettkafeer i Lhasa. 
Etter å ha gjennomført raid på disse stedene, kunne PSB 
pågripe 5766 mistenkte og forhøre dem.” 

Minst 81 av de mistenkte ble arrestert, 51 for uspesifiser-
te forbrytelser, 30 for ran, prostitusjon og tyveri. To ble 
arrestert fordi det ble funnet såkalt ”reaksjonær musikk” 
på telefonen deres. 

I tillegg til denne kampanjen kunngjorde de lokale myn-
digheter i Lhasa nylig et offisielt notat som krever at alle 
besøkende utenfra som ønsker å oppholde seg i Lhasa i 
mer enn tre dager eller mindre enn en måned må søke om 

en midlertidig oppholdstillatelse fra 
Public Security Bureau. Notatet ad-
varte mot at de som unnlot å gjøre 
dette ville risikere streng behand-
ling i det juridiske systemet. Assis-
terende direktør i Tibetan Centre 
for Human Rights and Democracy 
(TCHRD), Jampa Monlam, mener 
kampanjen er rettet mot tibetanere 
som ikke har papirer som ID, ar-
beidstillatelse og førerkort i orden. 
Videre uttaler han at politiet i sine 
avhør fremdeles fokuserer på fjor-
årets demonstrasjon den 14. mars. 
– De spør folk hvor de var under 
14. marshendelsen i Lhasa, om 
de har alibi og så videre. Hvis du 
ikke kan bevise hvor du var blir du 
sannsynligvis arrestert, sier han til 
Radio Free Asia. 

Selv om hovedformålet med vin-
terens ”Strike Hard”-kampanje ble 

opplyst å være å sikre offentlig sikkerhet og stabilitet i 
Lhasa by, mener TCHRD derfor at hensikten i stedet er 
å anholde de tibetanerne som mistenkes å ha vært invol-
vert i demonstrasjonene våren 2008. 

Strike Hard ble først lansert i Kina i 1983 med hovedmål 
å bekjempe korrupsjon og kriminalitet. Imidlertid er mo-
tivet med kampanjen i Tibet noe annet, nemlig å arrestere 
og trakassere menneskerettighetsaktivister og personer 
som støtter tibetansk selvstendighet, mener TCHRD og 
andre støttegrupper for Tibet.

Kilder: 
International Campaign for Tibet: ”A great mountain burned by fire: 

China’s crackdown in Tibet” (www.savetibet.org)
www.tchrd.org 23.01.09
WTN 29.01.09
www.rfa.org 26.01.09

 Norzin Wangmo, soner nå fem år for å ha 
snakket på telefon eller Internett om sitasjo-
nen i Tibet (www.savetibet.org)
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Demonstranter flyktet til 
India

Flere tibetanere som deltok i fjorårets demonstrasjoner 
har den siste tiden klart å flykte til India, og har ankom-
met Dharamsala. Blant dem er fem munker fra Labrang 
i Amdo og to brødre fra Dagko i Kardze. På to presse-
konferanser henholdsvis den 12. og den 28. mai fortalte 
de sine historier. 

Protester i Labrang
To av munkene fra Labrang, Gedhun Gyatso og Kelsang 
Jinpa, fortalte at de var med på å arrangere demonstra-
sjoner i Sangchu den 14. mars. De tre andre munkene, 
Jamyang Jinpa, Lobsang Gyatso og Jigme Gyatso, var i 
en gruppe på 15 munker som protesterte under en statlig 
arrangert medietur i Labrang 9. april 2008 (film av pro-
testene kan ses på shanghaiist.com/2008/04/10/china_
organises.php eller på www.youtube.com med søkeord 
”Labrang monastery”). 

– Det som har skjedd i Tibet siden i fjor er et spontant re-
sultat av det dyptfølte sinnet det tibetanske folk har mot 
den kinesiske regjering. Ingen var der for å fortelle oss at 
vi måtte protestere. Situasjonen i seg selv tvang oss til å 
gå ut i gatene mot det kinesiske styret, fortalte Gedhun 
Gyatso. Han fortsatte med å si at det var umulig for dem 
å forbli tause når fredelige protester i Lhasa og andre ste-
der ble brutalt slått ned på.
 
Jamyang Jinpa fortalte at da de hørte på Radio Free Asia 
at utenlandske og kinesiske journalister besøkte Labrang 
kloster, så følte de at dette var en sjelden mulighet til å 
fortelle verden om situasjonen i Tibet.

– Vi ønsket å snakke ut for å rette opp den feilaktige 
informasjonen om Tibet som den kinesiske regjeringen 
sprer til omverdenen. Vi bare ropte at vi ønsket at Dalai 
Lama skal returnere til Tibet. Vi fortalte de besøkende 
journalistene at det ikke er noen respekt for menneske-
rettigheter eller frihet i Tibet under kinesisk styre. 

Til tross for at de nå har klart å flykte til India, føler mun-
kene ingen lettelse. – Når vi tenker på Tibet blir vi be-
kymret. Vår største bekymring gjelder de som fremdeles 

lider i Tibet. Mange tibetanere blir torturert i kinesisk va-
retekt, uttalte Gyatso. 

Protester i Kardze 
Brødrene Tsewang Dhondup (38) og Lobsang Thupten 
(31) fortalte om hendelsene i Dagko, Kardze som førte 
dem på flukt. 

Det var på ettermiddagen den 24. mars 2008 at rundt 150 
nonner fra Ngangong nonnekloster begynte å demon-
strere. Munker fra Palden Chokri kloster og hundrevis av 
lekfolk slo følge med nonnene. Demonstrantene ropte 
”Lenge leve Dalai Lama”, ”Tibet tilhører tibetanerne”, 
”Kina ut av Tibet” og ”Hans Hellighet Dalai Lama til-
bake til Tibet,” i følge de to brødrene. 

– Senere begynte rundt 300 bevæpnede kinesiske poli-
timenn å skyte tilfeldig mot demonstrantene, de spredte 
tåregass og brukte elektriske sjokkvåpen og jernstenger 
for å knuse protestene, forteller Tsewang. Han ble selv 
ble truffet av to skudd da han forsøkte å hjelpe en munk 
som var skutt. Broren Thupten klarte å få ham i sikker-
het. Munken som Tsewang forsøkte å redde, 20 år gamle 
Kunga, døde av skadene.

Tsewang og Thupten ble etter demonstrasjonen ettersøkt 
av politiet og har siden vært på flukt. 

– For meg har det vært en kamp mellom liv og død. 
Ute av stand til å få tilstrekkelig medisinsk hjelp begynte 
skuddsårene å råtne med larver og puss som ga ulidelige 
smerter. Helsetilstanden min var til tider så dårlig at jeg 
til og med vurderte å ta mitt eget liv, forteller Tsewang. 
Det som holdt ham oppe var håpet om å se Dalai Lama 
og behovet for å fortelle omverdenen om de lidelser som 
den kinesiske undertrykkelsen påfører det tibetanske fol-
ket. 

Kilder: www.phayul.com 12.05.09, 29.05.09
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Tibetanere døde etter tortur

Etter demonstrasjonene som startet i mars 2008 har flere 
tibetanere mistet livet som følge av tortur. Grunnet Ki-
nas forsøk på informasjonsblokade har omverdenen lite 
informasjon om disse tilfellene. International Campaign 
for Tibet har imidlertid fått detaljert informasjon om hva 
som skjedde med to av torturofrene - 28 år gamle Tendar 
og 45 år gamle Paltsal Kyab. 

Tendar
Tendar var bosatt i Lhasa, og under demonstrasjone-
ne den 14. mars skal han ha forsøkt å komme en eldre 
munk som ble slått til unnsetning. Han havnet da midt 
i skuddlinjen da politiet åpnet ild mot demonstrantene. 
Ifølge ICTs kilder virket han ikke livstruende skadet da 
han ble fraktet bort av politiet. Etter å ha blitt fraktet 
til Lhasa General Hospital skal fire til fem fra den kine-
siske sikkerhetsstyrken ha forhørt ham jevnlig, og under 
forhørene torturert ham med jernstenger og sigaretter. 
Familien hans ble ikke informert om hvor han befant 
seg, men klarte å finne det ut gjennom bekjentskaper. Da 
de besøkte ham hadde han voldsomme smerter, var ute 
av stand til å gå og virket lammet fra livet og ned. Han 
fortalte at han hadde vært vitne til at en munk ble slått 
til døde med jernstenger. ICTs kilde mener at Tendar ble 
løslatt til familien ettersom myndighetene forstod at han 
ikke kom til å overleve. ICT påpeker at dette er vanlig 
praksis i tilfeller hvor tibetanere dør etter tortur, slik at 
myndighetene unngår å være ansvarlige ved at personen 
dør i deres varetekt. 

Etter at han ble løslatt fikk familien ham innlagt på et an-
net sykehus, hvor han lå i 20 dager før sykehuset fortalte 
familien at det ikke var mer de kunne gjøre for ham. I un-
derkant av to uker senere døde han hjemme, den 19. juni 
2008. Under ”himmelbegravelsen” (tradisjonell tibetansk 
begravelse hvor kroppen gis til gribber) var skadene et-
ter den omfattende torturen tydelige, blant annet ble det 
funnet en lang spiker på rundt 30 cm som var ført inn 
under den ene foten. 

Historien om Tendars død er godt kjent i Lhasa, og flere 
hundre var tilstede da han skulle begraves. Den tibetan-
ske regjeringen i eksil publiserte i mars en video som viser 
de omfattende skadene som Tendar var påført. Videoen, 

”China’s brutality in Tibet exposed”, kan ses på media.
phayul.com. Det advares mot meget sterke bilder. 

Paltsal Kyab
Nomaden Paltsal Kyab fra Charo i Sichuan-provinsen 
var tilstede da rundt 100 unge tibetanere som protesterte 
den 17. mars 2008 begynte å snakke om å sette fyr på 
bygninger. Ifølge vitner skal Paltsal ha overbevist ung-
dommene om å følge Dalai Lamas ikke-voldelige linje. 
Til tross for dette ble han ettersøkt av politiet. Han vur-
derte å melde seg for politiet, men ombestemte seg da 
han hørte at de som ble anholdt ble mishandlet. Den 9. 
april ankom politiet Paltsals hjem. Han selv var dratt ut 
av byen for å besøke en slektning som var syk. Da famili-
en fortalte dette ble de beskyldt for å lyve, og politiet tok 
med seg hans 14 år gamle sønn, forhørte og mishandlet 
ham i timevis, før han ble løslatt neste dag. På bakgrunn 
av dette bestemte Paltsal seg den 17. april for å frivillig 
overgi seg til politiet, og håpet på å dette bidro til at han 
ville bli behandlet skånsomt. Etter to uker i varetekt på 
den lokale politistasjonen ble han overført til et fengsel 
i Ngaba. Deretter hørte ikke familien noe om hvor han 
befant seg eller hvordan han hadde det før den 26. mai, 
da to lokale ledere kom hjem til Paltsals kone og fem 
barn for å fortelle dem at han var død. 

Da de skulle hente liket ble de informert om at han had-
de dødd av naturlige årsaker, og at han hadde vært innlagt 
på sykehuset to ganger grunnet nyre- og mageproblemer. 
Selv om politibetjentene aldri innrømmet at han var blitt 
utsatt for tortur, fikk familien ikke lov til å ta bilder el-
ler informere noen om hva som hadde skjedd, og de ble 
tilbudt penger av politiet. Paltsals bror, Kalsang, som nå 
er i eksil, fikk bekreftet fra ulike kilder at broren var blitt 
alvorlig mishandlet mens han var i varetekt. Paltsal ble 
begravet på tradisjonelt vis, men med politibetjenter til-
stede. Kroppen viste tydelige tegn på grov tortur, blant 
annet hadde han store indre skader. 

Paltsal Kyabs død ble beskrevet i en artikkelsamling kalt 
”Snøfjell i øst” som ble utgitt i Amdo i fjor og umiddel-
bart forbudt av myndighetene. Hele historien kan leses i 
rapporten ”A Great Mountain Burned by Fire: China’s 
Crackdown in Tibet” på hjemmesiden til International 
Campaign for Tibet (www.savetibet.org).

Kilde: International Campaign for Tibet 21.05.09
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Panchen Lama fyller 20 år

Panchen Lama, som har sitt sete i Tashi Lhunpo kloster i 
Shigatse i det sentrale Tibet, betraktes som den mest sen-
trale tulku (reinkarnert lama) i Tibet etter Dalai Lama, og 
har tradisjonelt en sentral rolle i utvelgelsen av en ny Dalai 
Lama og vice versa. Etter at den 10. Panchen Lama døde 
i 1989 startet prosessen med å finne den nye reinkarna-
sjonen, og den 14. mai 1995 kunne Dalai Lama endelig 
kunngjøre at den seks år gamle Gedhun Choekyi Nyima 
fra Lhari i sentral-Tibet var den 11. Panchen Lama. Kine-
siske myndigheter reagerte sporenstreks med å beskrive 
Dalai Lamas kunngjøring som ”ulovlig og ugyldig”. Tre 
dager senere, den 17. mai 1995, forsvant Gedhun og hans 
familie. Kinesiske myndigheter innrømmet først et år se-
nere å ha tatt dem i forvaring, og begrunnet dette med at 
gutten stod i fare for å bli bortført av tibetanske separa-
tister. I november 1995 utnevnte den ateistiske kinesiske 
regjering en annen gutt, Gyaltsen Norbu, som den 11. 
Panchen Lama, og nok en uskyldig gutt ble offer for Ki-
nas politiske spill. Gyaltsen Norbu er bosatt i Beijing og 
tilbringer bare korte perioder i Panchen Lamas hovedsete 
i Shigatse. Han er ikke anerkjent blant tibetanere flest. 

Den 25. april 2009 fylte Gedhun Choekyi Nyima 20 år, 
og gutten som var kjent som verdens yngste politiske 
fange er blitt en voksen mann. Fjorten år har gått siden 
han ble bortført, og det er fremdeles uklart hvor og i 
hvilken livssituasjon han og hans familie befinner seg. 
Kinesiske myndigheter har tidligere opplyst at han går 
på skolen og lever et normalt liv, men til tross for uttal-
lige anmodninger fra FN-organer, regjeringer og frivillige 

organisasjoner verden over har de nektet å gi noen som 
helst kontrollerbar informasjon og heller ikke tillatt uav-
hengige observatører å besøke gutten og foreldrene hans 
for å bekrefte deres tilholdssted og velvære.

Den norske Tibet-komité vil fortsette å arbeide for at 
Panchen Lama og hans familie skal bli løslatt. 

Les mer om Panchen Lama på www.tashilhunpo.org/
panchen.htm

 Aksjon for Panchen Lama i Dehli den 27. april

 Panchen Lama-kampanje
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Kritisk rapport fra kinesis-
ke advokater

Etter at protestene brøt ut i Tibet i mars i fjor har den ki-
nesiske regjering forsøkt å fremstille hendelsene det siste 
året som ett voldelig opprør. De har nesten utelukkende 
fokusert på den voldelige demonstrasjonen i Lhasa 14. 
mars, og da ensidig på de sivile kinesere som ble drept 
og på ødeleggelsene av eiendom. De 60 til 80 tibetanere 
som ble drept nevnes ikke. Det er til og med produsert 
en DVD om ”3/14-hendelsen” som er blitt spredt av 
alle kinesiske ambassader. Umiddelbart etter 14. mars 
gikk kinesiske myndigheter ut og ga Dalai Lama og hans 
”klikk” skylden for demonstrasjonene. I Tibet Daily, kom-
munistpartiets offisielle avis i Tibet, ble Dalai Lama den 
21. mars 2008 beskrevet som ”buddhismens avskum, 
en gal bølle og et beist i menneskeform”. Den fiendt-
lige propagandaen mot Dalai Lama har vedvart, noe som 
naturlig nok ikke skaper et godt klima for dialog med 
eksilregjeringen.

I en rapport, som ble lagt ut på Internett 12. mai 2009, 
kritiserer en gruppe kinesiske advokater denne offisielle 
posisjonen. Rapporten baserer seg blant annet på et må-
nedslagt feltarbeide i Tsoe og Labrang i Gannan tibetan-
ske autonome prefektur og Lhasa og Nedong i Den tibe-
tanske autonome region. 

I rapporten understrekes det at man ikke bare kan se 
på eksterne faktorer når man søker å finne årsakene til 
protestene, men også interne. Advokatene skriver at de 
ønsket å analysere de bakenforliggende sosiale aspektene 
og se på de endringer som har skjedd i senere år i det 
sosiale liv i de tibetanske områder. I sin analyse kritiserer 
de en rekke sider ved den kinesiske regjeringens politikk i 
Tibet. De argumenterer blant annet for at den pågående 
moderniseringsprosessen ikke har gagnet vanlige tibeta-
nere, men heller ført til en økende grad av marginalise-
ring både økonomisk, språklig og kulturelt. Et sitat fra en 
kinesisk drosjesjåfør i Lhasa illustrerer dette godt: ”Når 
landet du er vant til å bo i og hvis kultur du identifiserer deg med; 
når livsstilen og religiøsiteten plutselig forandres til en ”moderne 
by” du ikke lenger kjenner igjen; når du ikke lenger kan finne 
arbeid i ditt eget land og føler urettferdigheten ved mangelen på 
muligheter; og når du forstår at ditt grunnleggende verdisystem blir 

angrepet, da er det ikke så vanskelig å forstå det tibetanske folkets 
panikk og krisefølelse.”

Advokatgruppen, som kaller seg Gongmeng (Open Con-
stitution Initiative), retter også kritikk mot den kinesiske 
regjeringen for deres propagandakampanje etter protes-
tene, og hevder denne har ført til økt spenning mellom 
Han-kinesere og tibetanere. 

Rapporten konkluderer med en rekke detaljerte anbefa-
linger. Det første rådet den gir den kinesiske regjeringen 
er at den må ”Lytte til og ta på alvor det vanlige tibeta-
nere har å si, og på basis av respekt for og beskyttelse 
av det tibetanske folkets rettigheter og interesser regulere 
politikk og tenkning i tibetanske områder for å formulere 
en utviklingspolitikk som er egnet for det som karakte-
riserer tibetanske områder, og som er i henhold til det 
tibetanske folkets ønsker.”

Lodi Gyari Gyaltsen, Dalai Lamas spesialutsending, 
kommenterer rapporten på følgende måte: ”Det er glede-
lig at en gruppe kinesiske akademikere selv har tatt ansvar for å 
gjennomføre en uavhengig studie av omstendighetene som førte til 
demonstrasjonene i Tibet våren 2008, Vi håper at andre progres-
sive stemmer, inkludert de innen den kinesiske regjering, vil støtte 
dem og deres funn, og hjelpe oss med å finne bærekraftige løsninger 
for Tibet.”

Rapporten i sin helhet kan leses på nettsiden til Inter-
national Campaign for Tibet (www.savetibet.org) under 
tittelen ”Bold report by Beijing scholars reveals breakdown of  
China’s Tibet policy”

Kilde: www.savetibet.org
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Protester blant bønder 
– munk drept

I vår protesterte tibetanske bønder i Kardze i det østlige 
Tibet ved å nekte å dyrke jorda, noe som av mange tolkes 
som en aksjon av sivil ulydighet på linje med beslutnin-
gen tidligere i år om ikke å feire tibetansk nyttår. 

Kardze-området er kjent for en rekke demonstrasjoner 
i det siste året, og området er derfor blitt stengt for ut-
lendinger, og da spesielt utenlandsk media. Som følge av 
alle disse demonstrasjonene er et stort antall tibetanere 
blitt arrestert og mishandlet. Den 25. mars skal munken 
Phuntsok (27) fra Drango kloster ha hengt opp løpe-
sedler i området hvor han oppfordret til å nekte å dyrke 
åkrene som en symbolsk handling for å sørge over de 
som ble torturert, arrestert og fengslet. På løpesedlene, 
som ble hengt opp på årsdagen for en stor demonstra-
sjon i Drango som førte til at hundrevis av munker ble 
arrestert, hadde munken blant annet skrevet følgende: 

”La så være at vi dør av sult, men for de av våre brødre og søstre 
som ble torturert, skadet, arrestert og drept i fjorårets fredelige de-
monstrasjoner så må vi avstå fra å plante avlinger på åkrene som 
en gest av respekt, sorg og for å uttrykke vår solidaritet med dem. 
De som allerede har plantet avlingene må ikke skjøtte og høste 
avlingen. Dette er en oppfordring til dere alle. Hvis noen allikevel 
skulle plante avlinger på åkrene og høste dem, vil jeg komme med 
et svart skjerf  som hilsen til dere.”

Phuntsok skal ha blitt oppdaget av Public Security Bu-
reau (PSB), og forsøkte å flykte på motorsykkel, men ble 
tatt igjen. Han ble arrestert og slått kraftig på stedet. Kort 
tid etter døde han. I et forsøk på å skjule drapet skal PSB 
ha dumpet liket hans og forsøkt å få det til å se ut som 
selvmord. 

Den 27. mars skal politiet ha arrestert 15 tibetanere for å 
nekte å følge myndighetenes ordre om å dyrke jorda. Den 
5. april skal de ha blitt paradert rundt i byen til skrekk og 
advarsel, med barberte hoder, armer og ben i jern mens 
kinesiske soldater holdt hodene deres nede og beskyld-
ningene mot dem ble kunngjort over høytalere. Det er 
ikke kjent hvor de nå befinner seg. På samme tid ankom 
en kontingent med sikkerhetsstyrker Drango med sekker 
fulle av gjødsel for å presse lokale tibetanere til å plante 
og dyrke jorda. 

Det er også rapportert om at en fredelig demonstrasjon 
i Nyarong den 15. april, hvor det blant annet ble protes-
tert mot at myndighetene slår hardt ned på jordbruks-
boikotten, skal ha endt med at kinesiske soldater skjøt 
inn i mengden. Minst ni tibetanere ble arrestert, og det er 
uvisst hvor mange som ble skadet. 

I april sendte myndighetene soldater fra Folkets frigjø-
ringshær til Kardze for å få gjennomført vårplantingen. 
Protestene fortsatte til tross for offisielle trusler om å si 
opp leieavtalen for jorda. 

Kilder: 
www.tibetanreview.net 13. april 2009
Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (www.tchrd.org) 

30. mars 2009
www.highpeakspureearth.com 06.04.09
World Tibet News 27.04.09

 Drakgo i Kham, militært politi slår ned på tibetanere som 
deltar i jordbruksboikotten
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Jigme Gyatso x 3 
– to løslatt, en syk i fengsel

Tre munker ved navn Jigme Gyatso har vært i søkelyset 
den siste tiden – to fordi de er løslatt fra fengsel, den 
tredje fordi hans helsetilstand i fengslet vekker bekym-
ring. 

Golok Jigme er løslatt
Den første Jigme Gyat-
so, også kjent som Go-
log Jigme, er munken fra 
Labrang kloster i Amdo 
som assisterte Dhondup 
Wangchen under inn-
spillingen av dokumen-
tarfilmen ”Leaving fear 
behind” i 2008. Golog 
Jigme ble først arrestert 
i mars 2008, og deretter 
løslatt i oktober. I mars 
i år ble han arrestert på 
nytt og holdt i varetekt 
frem til 20. april. Etter at 
han ble løslatt uttalte han at den internasjonale oppmerk-
somheten saken har fått og det presset det har ført med 
seg på kinesiske myndigheter, sannsynligvis gjorde at han 
ble behandlet bedre enn andre tibetanske fanger. 

Labrang Jigme løslatt
Munken Jigme Gyatso, også kjent som Labrang Jigme, 
ble løslatt i mai etter å ha sittet i varetekt i seks måneder. 
Løslatelsen kom etter at de to kinesiske advokatene Li 
Fangping og Jiang Tianyong engasjerte seg i saken. 

Labrang Jigme har vært fengslet tidligere, etter demon-
strasjoner i Labrang i mars i fjor, hvor han ble mistenkt 
for å være en av hovedmennene bak. Han ble grovt tor-
turert i fengslet, og ble til slutt overlatt til familien på 
grunn av sin dårlige helsetilstand. Etter at han kom seg 
til hektene igjen ga han den 3. september et videointervju 
til Voice of  America (VOA), hvor han fortalte om sine 
erfaringer i fengselet. Intervjuet ble også ble lagt ut på 
YouTube.com. Deretter gikk han i dekning. Den 3. no-
vember skal han ha blitt arrestert på nytt i Labrang-klos-

teret, i en aksjon hvor 70 
politimenn deltok. Kil-
der sier at han ble lokket 
ut av sitt gjemmested av 
lovnader om at han ikke 
ville bli arrestert.

Ifølge en tibetansk kilde 
er Labrang Jigme blitt 
løslatt under “qubao 
houshen”, som betyr at 
han kan bli fengslet igjen 
hvis han bryter betingel-
sene som er satt – som 
oftest er dette betingel-
ser som begrenser bevegelsesfriheten, hvem han kan 
møte etc. 

Advokat Li Fangping fortalte til The London Times at 
Jigme Gyatso ble løslatt delvis grunnet utilstrekkelige be-
vis. – Selv om han snakket om hvordan han ble torturert 
etter 14. mars (i videoen) var ikke dette tilstrekkelig for en 
straffesak. Han er nå løslatt på kausjon. Advokaten la til 
at Jigme hadde fortalt ham at han hadde det “så bra som 
man kunne forvente”. Ifølge artikkelen i Times ble han 
løslatt til og med før advokatene fikk møtt ham. 

Alvorlig syk i fengsel
Den 48 år gamle Jigme 
Gyatso fra Amdo Ker-
sul ble i 1996 dømt til 17 
års fengsel. Jigme reiste i 
1985 til India for å mot-
ta en religiøs innvielse. 
Han ble boende i Dre-
pung kloster sør i India 
i et år før han reiste til-
bake til Tibet og Gan-
den kloster. Tilbake i 
Tibet ble han etter hvert 
involvert i aktiviteter for 
uavhengighet. I 1988-89 
ledet han en hemme-
lig ungdomsorganisasjon kalt ”Association of  Tibetan 
Freedom Movement”. Senere distribuerte han løpesedler 
og hang opp plakater med krav om Tibets selvstendig-
het, og i 1992 organiserte han demonstrasjoner i Lhasa. 

 Golog Jigme
Foto: phayul.com

 Labrang Jigme

 Jigme Gyatso syk
Foto: tchrd.org
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Jigme ble ikke arrestert da, men ble holdt under overvåk-
ning mistenkt for å ha hatt noe med demonstrasjonene 
å gjøre. Den 30. mars 1996 ble han til slutt arrestert og 
dømt til 15 års fengsel for å ha ”satt rikets sikkerhet i 
fare” ved å etablere en ulovlig organisasjon og ”provoka-
sjon”. I mars 2004 ropte han ”Lenge leve Dalai Lama”, 
og for dette ble han torturert og dømt til ytterligere to år 
i fengsel. 

I løpet av 13 år i tre ulike fengsler er han blitt utsatt for 
utstrakt tortur, noe som naturlig nok har svekket hans 
helsetilstand. Tibetan Centre for Human Rights and 
Democracy (TCHRD) har nå mottatt rapporter om at 
Jigme Gyatso nå er alvorlig syk. Til tross for dette blir 
han fortsatt holdt i Chushul fengsel. TCHRD forsøker 
derfor å legge press på kinesiske myndigheter for å få 
ham løslatt. 

Kilder: WTN 22.04.09, 27.04.09, 08.05.09

Protester etter forbud mot 
religiøs seremoni

Rundt 600 munker i Sey kloster i Ngaba, Amdo skal ha 
protestert den 1. mars etter at myndighetene hindret dem 
i å markere den religiøse festivalen Monlam Chenmo 
(den store bønnefestivalen). Monlam markeres fra den 
fjerde til den ellevte dagen i et nytt år og er tradisjonelt 
en av de største religiøse festivalene i Tibet. Munkene 
marsjerte fra klosteret med krav om å få feire Monlam og 
om at tibetanske fanger måtte løslates. Demonstrasjonen 
skal ha blitt oppløst av bevæpnet politi, og klosteret ble 
deretter omringet. 

I Kirti kloster skal munken Tapey ha satt fyr på seg selv 
to dager tidligere på grunn av det samme forbudet. Han 
skal deretter ha blitt skutt av politiet og brakt til sykehuset. 
Tapey skal ha holdt et flagg med bilde av Dalai Lama da 
han satte fyr på seg selv. Tapeys tilstand skal nå være bra, 
men myndighetene tillater ikke at han forlater sykehuset. 
En annen munk ved samme kloster, 35 år gamle Jamyang 
Phuntsok, skal ha blitt arrestert den 5. mars beskyldt for 
å ha sendt informasjon om Tapey til omverdenen. Det er 

ikke kjent hvor han blir holdt, og lokale tibetanere frykter 
at han er blitt drept. 

Situasjonen er spent i dette området etter et stort antall 
protester det siste året, og det militære nærværet har økt. 
Den 16. mars 2008 ble minst 10 tibetanere, deriblant en 
16 år gammel skolejente, skutt og drept da politiet åpnet 
ild mot ubevæpnede demonstranter utenfor Kirti kloster. 
En rekke munker og lekfolk er blitt arrestert og tortu-
rert siden da, og under politiraid i Kirti er bilder av Dalai 
Lama og andre religiøse ledere blitt ødelagt. 

Kilder: 
International Campaign for Tibet (www.savetibet.org) 27.02.09 og 

01.03.09
www.phayul.com 30.04.09

 Tapey
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Verdenskonferansen for 
ytringsfrihet

Av Thrond Berge Larsen

Straks etter Oslo Freedom Forum var Oslo igjen treff-
stedet for en stor internasjonal menneskerettighets-
konferanse, denne gang Global Forum on Freedom of  
Expression som fant sted i dagene 1.- 6. juni på bl.a Lit-
teraturhuset. Dette var det hittil største arrangementet 
på dette feltet med 500 skribenter, forskere, filmskapere, 
forleggere og aktivister fra 200 organisasjoner i 120 land. 
Arrangører var Norsk PEN, Fritt Ord og IFEX (Interna-
tional Freedom of  Expression Exchange). 

De to første dagene var viet nettverkmøter, bl.a. Mennes-
kerettighetshusnettverkets årlige møte, mens de tre siste 
dagene med seminarer, workshops, debatter etc. var åpne 
for alle. Fra Den norske Tibet-komité deltok Chungdak 
Koren. Hun var bl.a. en av innlederne på en workshop 
kalt ”From Tiananmen to the Olympics: Campaign Review” der 
også flere fra landsstyret var tilstede. 

Lørdag ble det, med Fredskorpset som teknisk arrangør, 
arrangert et ”marked for ideer” (Marketplace of  Ideas) på 
Universitetsplassen der mange norske organisasjoner, 
deriblant Tibet-komiteen, deltok med informasjonsstand. 
Midt på markedet var det Speakers corner der alle som ville 
kunne ytre seg fritt. Kulturinnslaget på dette markedet 
var det den tibetanske dansegruppen som sto for.

 Den tibetanske dansegruppen på Universitetsplassen
Foto: Bodil Fremstad

 Marked for ideer
Foto: Thrond Berge Larsen

Siden sist - nytt fra Tibet-komitéen
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Tenzin Kalsang i Migrapolis

Av Thrond Berge Larsen

Tenzin, som er varamedlem til landsstyret og medlem av 
Tibet-komiteen siden starten, ble presentert i program-
met Migrapolis i NRK 1 den 29. april. De som ikke så 
dette interessante programmet kan finne det på Nett-TV 
under ”Migrapolis”. Av en eller annen grunn ligger det 
nederst når man på PC- skjermen får opp datoen på de 
programmene som har vært sendt. Foruten at vi møter 
Tenzin i og utenfor hans vakre bolig i Melsomvik i Vest-
fold, er det også gjort opptak fra vårt landsmøte 28. mars 
i år. 

Det het i forhåndsomtalen om programmet: ”Onsdag 
handler Migrapolis om tre mennesker som har havnet i 
Norge uten at de i utgangspunktet har valgt det selv. De 
er i en situasjon der de ikke uten videre kan dra tilbake til 
sitt opprinnelige hjemland… Tenzin Kalsang er født i Ti-
bet og ble sendt i kloster da han var fem år. Tre år seinere 
flyktet han til India sammen med et hundretalls andre 
munker. Mange døde underveis. Men Tenzin overlevde, 
og gikk på tibetansk skole i India. Da han var 12 år, ble 
han hentet av den norske Tibetanerhjelpen, og havnet på 
Gjøvik sammen med 40 andre gutter. 30 av dem reiste 
tilbake, mens Tenzin var en av dem som ble igjen.”

 Den norske Tibet-komités stand på Universitetsplassen
Foto: Thrond Berge Larsen

 Tenzin Kalsang
Foto: Bodil Fremstad
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Nytt fra kontoret 

Av Chungdak Koren

Nytt styre
Den norske Tibet-komites årsmøte ble avholdt på Men-
neskerettighetshuset i Oslo den 28. mars, og det ble da 
valgt et nytt styre. Det nye styret består av følgende med-
lemmer:

Styremedlemmer:
Olav Gunnar Ballo – styreleder (fra 1. august)
Wenche Thingnes – nestleder (styreleder til 1. august)
Thrond Berge Larsen
Andrea Haugen Shaw
Camilla Solholm
Roy-Arne Varsi

Vararepresentanter:
Jørgen G. Bosoni
Margrethe Broch-Due
Tenzin Kalsang
Nyima Yangchen

Tibet-komiteen er veldig glade for å ha fått Olav Gun-
nar Ballo som ny leder. Dette vil ha stor betydning for 
vårt videre arbeid med å fremme Tibet sin sak. Chungdak 
Koren vil forsatt fungere som daglig leder.

På årsmøtet ble det også vedtatt å øke medlemskontin-
genten til kr 250 for vanlige medlemmer og til kr 150 for 
studenter, pensjonister og arbeidsledige. Den nye kontin-
genten gjelder fra og med 2010.

Flytting av kontor 
I mai flyttet hele Menneskerettighetshuset fra Tordenski-
oldsgate til Kirkegata 20. Hjertelig velkommen til å be-
søke oss på vårt nye tilholdssted. 

Meld fra om adresseendring
Til våre medlemmer: Husk å melde fra til oss om ny adresse 
hvis dere har flyttet. Post i retur har dessverre blitt en be-
tydelig kostnad og forsøk på å finne nye adresser gir mye 
ekstraarbeid. Samtidig vil vi også be om at dere sender 
oss deres e-postadresser til info alfakrøll tibet.no slik at vi 
kan oppdatere dere om nyheter, møter og aktiviteter.

Tibetansk flagg på poltur

Av Bodil Fremstad

Støtte til Tibet-saken kan uttrykkes på mange måter, og 
for en polfarer er den mest åpenbare måten å ”heise” det 
tibetanske flagget på det sydlige eller nordlige polpunktet. 
I januar 2001 var det Liv Arnesen og Ann Bancroft som 
uttrykte sin støtte til Tibet gjennom å reise det tibetanske 
flagget på verdens sydligste punkt. Våren 2008 flagret det 
tibetanske flagget i vinden på verdens nordligste punkt, i 
hendene på Inge Solheim. Solheim uttalte at dette var en 
protest mot Kinas brudd på menneskerettighetene, og at 
han håpet at stuntet ville få myndigheter og vanlige folk 
til å støtte tibetanernes sak. 

I 2009 stod nok en gang Sydpolen for tur. Da var Inge 
Solheim guide for lagene i Amundsen Omega3 South 
Pole Race, og det tibetanske flagget var med i bagasjen. 

– Da vi kom til polpunktet etter å ha gått 1000 km på 
ski, heiste jeg flagget med to andre Tibet-venner, Tess 
Burrows og Peter Hammond, fortalte Solheim i ettertid 
til Tibet-komiteen. Burrows og Hammond har i mange 
år vært aktive støttespillere for Tibet-saken, og har samlet 
inn store beløp til skoler i Tibet. Mer informasjon om 
disse prosjektene på: climbfortibet.org og www.team-
southernlights.org

 Det tibetanske flagget på Sydpolen
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Den norske Tibet-komité vil:
Påvirke politikere og myndigheter til å engasjere 
seg til fordel for Tibet

Informere om brudd på menneskerettigheter, 
økonomisk 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

Den norske Tibet-komité har flyttet

Ny adresse er:

Menneskerettighetshuset 
Kirkegata 5 
0153 Oslo

Telefonnummer og fax er uendret, men i en 
overgangsperiode gjelder følgende midlerti-
dige nummer:

TLF: 977 00 403


