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52 klovne, et spraglet og lattermildt 

„gang“, lander den 12. maj 2004 i 

Lhasas Lufthavn. Overklovnen er den 

amerikanske læge Patch Adams, der 

i en menneskealder har arbejdet med 

klovnens universelle sprog som hjerte-

åbner hos syge børn og gamle. Han 

havde sat os alle sammen stævne i 

Shanghai, hvor vi indledte vores klovne-

ekspedition. De kommende 14 dage 

skulle vi klovne på hospitaler og institu-

tioner i Kina og i Tibet.

 De 52 klovne er frivillige ustyrlige 

kvinder og mænd i alle aldre med 

forskellig baggrund og fra forskellige 

kontinenter. Vi er bundet sammen i en 

fælles interesse for at bringe glæde og 

opmuntring til børn og gamle rundt-

omkring i verden, hvor der er særligt 

behov for at tænde smilet.

 En af betingelserne for deltagelsen 

er, at vi hjemmefra rejser ud som vores 

klovne-jeg. Min klovn hedder Mee, 

en glad tumlingepige med posede pink 

skørter og stor lyserød sløjfe i håret, der 

i hemmelige lommer gemmer alverdens 

små overraskelser. Hun trækker et fint 

spor af små bitte kulørte fjer efter sig, 

52 klovnes møde med 
den tibetanske sjæl
Af Helle Tholstrup

Helle Tholstrup fortæller 
her om de mange hjerte-
varme møder med tibe-
tanerne og om, hvordan 
man, når man kommer 
i kontakt med sin egen 
klovnesjæl, møder sine 
medmennesker på en 
helt ny måde.

Her peges fingre ad klovnen Lucy.

Fotografer: 

Helle Tholstrup og 

Hanne Lindblom



er skrevet helt ud af historien. Patch 

Adams får dog et vidunderligt møde 

med en gammel tandløs tibetaner, som 

han møder på en af templets pladser.

Patch går med sin sut i munden hen 

til den gamle mand, som med store 

strålende øjne straks griber fat i sutten 

og hiver den ud af munden på Patch. 

Sin rolle tro sætter Patch i et gennem-

trængende hyl. Den gamle klukler, 

sætter sutten på plads med stilhed til 

følge, for straks efter at hive den ud 

igen, hvorefter klovne-Patch atter sæt-

ter i et hyl. Og sådan fortsætter det en 

tid, mens alle omkringstående knækker 

sammen af grin.

Om eftermiddagen er vi nogle styk-

ker, der langsomt nærmer os Jokhang 

Templet. Foran templets port, der er 

ved at blive restaureret, laver en stor 

gruppe tibetanere glidefald. Vi er usikre 

på, om det er i orden, at vi går hen til 

dem. Pludselig er der en kvinde, der får 

øje på os, hun peger fingre ad os, og 

et kæmpe smil breder sig over hendes 

ansigt. Der er kontakt. De andre følger 

snart hendes eksempel, og så står vi to 

grupper over for hinanden, peger på 

hinanden og klapper i hænderne, slår 

os på lårene og griner, så tårerne sprin-

ger. Det bliver et forunderligt lille møde 

mellem de glade gale og de glade hel-

lige, der til slut viser os vej til indgan-

gen. Efter tibetansk skik går vi venstre 

om helligdommen.

Gennem små gyder tumler vi på bed-

ste klovnevis rundt om Jokhang Temp-

let og står pludselig på en lille overdæk-

ket plads, hvor over 100 kvinder sidder 

med deres bedemøller. Vi bliver straks 

mødt af et par hundrede smilende øjne, 

og en hjertelig latter bryder løs. De 

hiver fat i os og vil have os ned at sidde 

sammen med dem. Vi sætter os her og 

der. De rører ved os og undersøger alt 

vores tingeltangel til stor moro. En ung 
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når hun går. For en ikke professionel 

klovn kan det godt give sommerfugle i 

maven at blande sig med flere tusinde 

rejsende en tidlig morgen i Kastrup 

Lufthavn og at mellemlande i Paris i 

samme mundering. Euforisk er det til 

gengæld at mødes med de øvrige 51, da 

vi endelig er samlet.

 Min roommate og medklovn, Lori 

fra det bjergrige Colorado i USA, har 

gjort rejsen rundt om jorden som en 

forvirret bedstemor i blå nylonmorgen-

kåbe og med papillotter i håret, briller, 

der sidder skævt og sorte tænder. Hun 

er straks efter vores ankomst til hotellet 

i Lhasa på gaden sammen med to meter 

høje Patch Adams, hvis klovne-jeg er et 

treårigt barn med en stor sut i munden, 

og et par andre der heller ikke behøver 

tilvænning til den tynde luft på verdens 

tag. 

Vi andre nøjes med at liste rundt og 

drikke masser af vand for at justere 

kroppen til højderne. Til gengæld kan 

vi glæde os over beretninger ved mid-

dagsbordet om gode, muntre møder i 

menneskemylderet på gaden.

 Næste morgen er alle på stikkerne, 

og vi gør vores entré i Potola Templet. 

Bevægende er det for mange af os at 

være netop her. Men helt ud i sin 

klovnenæse fornemmer Mee, hvordan 

sjælen er drevet på flugt i det store 

kloster. Det er, som om Dalai Lama 

CMYKCMYK
Patch Adams i et vidunderligt møde med en gammel tandløs tibetaner.
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mand dukker op og trækker kærligt af 

sted med os. Vi kommer ind i templet, 

hvor tre munke sidder og synger med 

dybe stemmer. Omkring dem og overalt 

på hele etagen sidder kvinder med bede-

møller og messer. Vi bliver grebet af den 

fortættede stemning skabt af alle disse 

mennesker forenet i sang, messen og 

mumlen. 

Munkene lader sig ikke distrahere, 

men kvinderne rækker ud efter os, og 

de vil også have os ned at sidde mellem 

dem. Vi haler vores finurligheder op af 

lommerne, vores klovnesjæl kommer i 

spil, og snart er en vidunderlig udveks-

ling i gang. Vi giver dem små ting, og 

de giver os små ting og mad og vil ikke 

slippe os. Den unge mand haler igen i 

os, og vi kommer videre op og ender på 

taget, hvor vi kan se Potola med de høje 

bjerge i baggrunden. Hver især føler vi 

taknemmelighed over bare at stå her og 

allerede at have oplevet så stor imøde-

kommenhed.

Da vi gik derfra, var dagen ved at gå 

på held, og det var på det tidspunkt, 

hvor alle kvinderne skulle hjem. Det var 

et sandt mylder og et så skønt og livsbe-

kræftende et syn, vi fulgte trop. 

 Klovnen Mee har en særlig oplevel-

se med en ældre kvinde, der griber 

fat i hende. Mee messer „OM MANI 

PATME HUM“ til stor jubel for kvin-

den. Da Mee lidt efter fortaber sig i 

sceneriet, prøver kvinden med opmun-

trende tilråb på den kærligste måde at 

få hende til at fortsætte med at bede. 

Hun vil ikke slippe hende igen; Mee 

skal bede videre. Til stor glæde og moro 

forsætter de med bedemølle og bøn 

rundt om Jokhang Templet.

Næste dag er vi i Sera Klosteret og 

befinder os i en lille lund, hvor omkring 

130 munke klædt i rødt pludselig myld-

rer ind. Der skal debatteres. To verdener 

mødes og fletter sig ind i hinanden un-

der løssluppen latter. Nogle af munkene 

går straks i gang med at debattere, an-

dre vil i kontakt med klovnene, prøver 

næser og overdimensionerede sko, leger 

med, efterligner og griner ad sig selv og 

hinanden; der er en hjertelig udveksling. 

Midt i tumulten dukker „læreren“ op, 

munkene kaldes til orden, og de uartige 

klovne bliver sendt udenfor.

Derefter går turen til en lille landsby-

skole, hvor børn og klovne boltrer sig 

Uden for skolen kommer møder i stand mellem børn og klovne, der straks er på bølgelængde.
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med hinanden. Der bliver blæst sæbe-

bobler, og balloner pustes op. Der bli-

ver stået på hovedet og slået kolbøtter, 

hoppet, danset og grinet. En tavle med 

en masse kinesiske tegn bliver med ly-

nets hast forvandlet til en boldbane for 

klovne med de vildeste tegninger som 

resultat. Også uden for skolen kommer 

møder i stand mellem børn og klovne, 

der straks er på bølgelængde. Børnenes 

indforståethed er rørende.

Tilbage i Lhasa besøger vi et hospital. 

Desværre ikke patienterne. Det er ikke 

tilladt. Til gengæld underviser en læge 

klovnene i tibetansk medicin. Det pas-

ser klovnene fint. En lille pige sniger sig 

indenfor, en stor talende dukke tager 

hende straks i hånden, giver hende en 

omfavnelse og et godt grin. Den lille 

pige ler betuttet og slipper ikke den 

store dukke. 

En dag besøger hele klovneflokken 

en SOS-børneby, gemt bag en stor mur. 

Børnene er delt op i små familier, og 

hver familie har deres eget hus, der sty-

res af to voksne. Vi bliver fordelt i hu-

sene. Alle har gjort det så fint for os, og 

vi bliver trakteret med kager og sprøde 

hønsefødder. Næppe er vi inden døre, 

før alle er i sving, en amerikansk klovn 

spiller tromme, en italiensk klovn har-

monika. Der bliver danset og sunget. 

Mee opfører „Prinsessen på ærten“ 

med sit minikuffertteater. Stor opmærk-

somhed og begejstring følger (ved vores 

afrejse blev den lille teaterkuffert sam-

men med tiloversblevne klovnegaver 

overdraget til Hanne Lindblom fra Red 

Barnet, som vi var heldige at møde. 

Hun førte „godset“ med sig til børn, 

der lever langt ude i de øde bjergområ-

der). 

En tysk læge får arrangeret, at vi be-

søger et skolehjem med 18 blinde børn 

og unge. Hjemmet er blevet etableret 

nogle år tidligere af en ung, blind tysk 

pige. Her går kommunikationen ud på 

at føle, lytte og smage. Mee fremdrager 

et hjerte, som kan trækkes op, så det 

banker. Det bliver lagt mod børnenes 

hjerter, så der bliver banket både ude og 

inde. Det var fantastisk at se, hvordan 

nysgerrige, ivrige fingre undersøger alle 

gaverne.

Et særligt inderligt møde finder sted 

mellem en ung blind dreng og den ita-

lienske klovn med harmonikaen. Kon-

takten mellem dem gør dybt indtryk på 

alle, der overværer det. En anden ung 

blind tibetaner spiller et smukt og mun-

tert stykke for os på sit strengeinstru-

ment. Vi bliver fulgt til dørs af varme 

hænder og glade stemmer. 

Den sidste aften møder Mee en 

bedstemor og hendes to børnebørn på 

gaden. Den lille pige går hen og tager 

Mees hånd og siger på engelsk: „I hope 

to see you again soon“. Mee får blanke 

øjne.

Der var sat grænser for besøg på  

hospitaler og institutioner i Tibet. I 

stedet blev det i stor udstrækning et 

møde med tibetanerne på gaden og i 

templerne. Og hvilket møde. Vi ople-

vede en stor parathed til leg og glæde, 

til skæg og ballade og til en åbenhed 

over for vores medbragte finurligheder. 

De spontane udvekslinger mellem os 

udløste hver gang den hjertelige latter 

på begge sider. Vi tog derfra med en 

følelse af at have sluttet en ordløs kær-

lighedens kontakt på tværs af sprog, 

grænser og baggrund. 

Besøg på et skolehjem med 18 blinde børn. En blind dreng føler hjertet banke.

Helle Tholstrup (f.1945) er hospitals-

pædagog på Børneonkologisk afsnit på 

Århus Universitetshospital, Skejby. Hun 

har to gange tidligere haft lejlighed til 

at lære og arbejde som klovn. Første 

gang i 2001 var hun med Patch Adams 

og 27 andre klovne i Moskva og Sankt 

Petersborg, hvor de klovnede på børne-

hospitaler, børnehjem for forældreløse 

børn og plejehjem for gamle skuespil-

lere. Anden gang i 2002 gik turen også 

til Rusland; her var det med Patch 

Adams’ bror, Wildman, og 30 andre 

klovne. Sammen med forældreløse børn 

sejlede de op ad Volga fra Moskva til 

Sankt Petersborg og tilbage til Moskva; 

undervejs med besøg på børnehjem, 

børnehospitaler, plejehjem og klostre.
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De fleste dokumentarfilm om Tibet er optaget i 
de tibetanske eksilsamfund i Nepal, Indien eller 
Bhutan, mens Vajra Sky over Tibet er en af de få 
film, der er optaget i selve Tibet.  
 Jeg blev modtaget som en vestlig pilgrim, og 
døre syntes at åbne sig indefra for mig, og vi 
fik adgang til ellers utilgængelige steder i Tibet. 
Tibets politiske og spirituelle historie er i dag 
uløseligt forbundet, og jeg har forsøgt at vise 

begge aspekter. Filmen har ingen hovedperso-
ner, egentlig handling eller interviews – men 
fokuserer på selve oplevelsen af et sted. På en 
pilgrimsrejse har den enkelte pilgrim en mulig-
hed for at opleve et steds kraft og mystik, og 
jeg inviterer publikum med på et sådant besøg 
til Tibets legendariske lokaliteter, for at de kan 
få en oplevelse af disse steders levende kraft.

DANSK SELSKAB FOR TIBETANSK KULTUR 

VISER I SAMARBEJDE MED CINEMATEKET

Film og foredrag
Filmen indledes med et kort foredrag om den 
tibetanske kulturs betingelser i et besat Tibet og 
om Dalai Lama og eksiltibetanernes forsøg på at 
bevare og videreføre deres kultur i eksil.

Efter filmen byder vi på en forfriskning 
i cinematekets Asta Bar

Bestil billet i cinemateket 
på tlf .: 33 74 34 12 

Entré kr . 65 / for medlemmer kr . 40
Filmen er med engelsk tale uden undertekster

Sted:  cinemateket, Gothersgade 55, 
København

LØRDAG DEN 16 . AUGUST KL . 16 .30

Instruktøren og fotografen John Bush siger om filmen:
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„Det vigtigste for mig er frihed, og alle 

vi tibetanere, vi elsker at bede, men i 

Tibet må vi ikke bede. Det værste er, 

at vi ikke må have et billede af Hans 

Hellighed. Kineserne siger, at de giver 

tibetanerne religionsfrihed, men i virke-

ligheden er der overhovedet ingen reli-

gionsfrihed. Siden min barndom har jeg 

altid ønsket at blive nonne, fordi non-

ner så fredfyldte og lykkelige ud. Og jeg 

følte ikke, at der var mening i alle de 

sædvanlige ting, som folk gør. Så da jeg 

var sytten, blev jeg nonne. 

 En dag besluttede jeg og syv andre 

nonner at demonstrere, og her blev vi 

arresteret. Vi blev slået, og alle de elek-

triske chok var alt sammen noget, som 

alle politiske fanger blev udsat for. Jeg 

tilbragte seks år af mit liv i fængsel. I 

mine drømme ser jeg det, jeg har været 

igennem. 

 I fængslet fik vi udleveret kinesiske 

aviser og bøger om den kinesiske rege-

ring, og de viste os videoer om kinesere, 

og så spurgte de om vores mening. Hvis 

du sagde din mening, var du sikker 

på at blive slået, for de ville kun høre 

noget godt om sig selv. Siden vi ikke 

sagde det, blev vi slået hele tiden. Og 

det er ikke almindelige slag, det er med 

elektriske stave. Og i fængslet er der et 

lille mørkt rum, som man bliver sat ind 

i, hvis man siger noget andet end det, 

de vil høre. Jeg måtte sidde alene i det 

lille mørke rum i seks måneder. Jo flere 

slag, og jo mere de torturerede os, jo 

stærkere blev min trang til at protestere 

mod dem. 

 De kunne også udspørge mig på en 

fredelig måde, men de tæskede mig 

alligevel, så det gjorde mig stærkere. 

Selvom både den person, der slog mig, 

og jeg selv var mennesker, så betragtede 

de mig ikke som et menneske. De så 

mig som et dyr. De gav mig ikke status 

som et medmenneske. Jeg havde altid 

den tanke i mit sind, at „en dag vil 

de helt sikkert slå mig ihjel“, og jeg 

Tibetanske torturoverlevere 
i et psykologisk perspektiv
Af Camilla Bruun og 
Louise Vinther-Larsen

Efter et længere ophold i Dharamsala skrev Camilla 
Bruun og Louise Vinther-Larsen et speciale, som de 
kaldte De tibetanske krigere. Ud fra 11 interviews 
med tibetanske torturoverlevere, der alle tidligere 
havde været munke og nonner i Tibet, beskriver 
Camilla og Louise her, hvordan deres informanter 
på trods af den tortur, som de blev udsat for i de 
kinesiske fængsler, har bibeholdt deres integritet, 
menneskelig værdighed og styrke.

Camilla og Louise sammen med en af informanterne, Dhamchoe.



9

følte, at selv hvis jeg blev slået ihjel, 

så ville min død være gavnlig for den 

tibetanske sag, min død ville være til 

nytte. Sådan følte jeg det altid, så jeg 

blev stærkere, jo mere de slog mig. Der 

var en elektrisk stav, der var ligesom en 

pen. Når de torturerede mig, var den 

alle steder, i min mund, på mit hoved, 

på mine fødder, på mine bryster, over 

det hele. Jeg besvimede på grund af 

alle de elektriske chok. De prøvede at 

få mig til at synge kinesiske sange. Alle 

sangteksterne sagde dårlige ting om 

Hans Hellighed og gode ting om den 

kinesiske regering. Og de sagde: „Hvis 

du synger den sang, vil vi løslade dig 

fra fængslet, og hvis du ikke synger den 

sang, bliver din tid i fængslet forlæn-

get.“ De kom med alle mulige trusler. 

Og det var ikke kun én person, der slog 

mig, det var fem eller seks personer, der 

slog én person. 

 Jeg var i stand til at komme ud af 

fængslet, så jeg følte, at Hans Hellig-

hed og den almægtige hjalp mig. Min 

familie sagde, at jeg ikke skulle tage til 

Indien, fordi jeg kunne blive slået ihjel 

på grænsen. Men til sidst besluttede jeg 

at tage til Indien og rejste. Rejsen tog 

mig omkring ti dage. 

 Vi skal altid prøve at gøre noget 

mere for den tibetanske sag. Lige nu 

er vi her, og vi taler om alle disse ting. 

Forestil jer situationen i Tibet; der kan 

vi ikke tale om disse ting. Herovre 

kan vi tale frit og udtrykke vores syns-

punkter og det hele. I Tibet har vi ikke 

friheden til at gøre dette, så jeg siger til 

mine venner og andre mennesker, at de 

altid skal udtrykke sig. Og det jeg har 

sagt til jer, må I være søde at fortælle til 

så mange mennesker, som I kan.“      

(Damchoe, Dharamsala 2006)

Vi vil her fortælle om vort speciale i 

psykologi på Københavns Universitet, 

om tibetanske torturoverlevere. Vi blev 

inspireret af de danske forskere Stephen 

Mathiasen og Stella Lützer, som tidli-

gere har undersøgt denne befolknings-

gruppe. De har fundet en særlig ukue-

lighed hos tibetanske torturoverlevere1, 

og vi ønskede selv at undersøge, om 

tibetanerne virkelig kan noget særligt, 

og om vi kunne lære af deres måde at 

forholde sig på. 

 Vi rejste til Dharamsala i november/

december 2006, hvor vi udførte 11 

interviews med tibetanske tortur-

overlevere, der alle tidligere havde 

været munke og nonner i Tibet. Vores 

resultater peger på, at vores informan-

ter excellerer i at bibeholde integritet, 

menneskelig værdighed og styrke under 

ekstreme omstændigheder som tortur. 

 Hos mennesker, der har været udsat 

for traumatiske oplevelser, fx naturka-

tastrofer, ulykker, tortur og voldtægt, 

ser man meget ofte psykiske reaktioner, 

som vi i vores kultur diagnosticerer 

som lidelsen PTSD (Posttraumatisk 

stressreaktion). PTSD udmønter sig i 

symptomer som mareridt, flashbacks 

og angst. Det ses dog, at mennesker, 

der har været udsat for især andre 

menneskers grusomhed, som tortur, vi-

ser tegn på både PTSD og offergørelse. 

Symptomerne på offergørelse er bl.a.: 

håbløshed, hjælpeløshed og passivitet, 

tab af værdier og af de holdepunkter, 

som tidligere har udgjort individets op-

fattelse af verden, oplevelse af menings-

løshed og en skadet socialitet, hvor 

individet isolerer sig, da tiltroen til det 

gode i andre mennesker er mistet2.  

 Det, som var særligt ved vores tibe-

tanske informanter, var, at selvom de 

også berettede om symptomer, som 

kunne forstås som PTSD i form af ma-

reridt og angst, var deres forholdemåde 

diametralt modsat af offerets forholde-

måde. De havde ikke symptomer på 

offergørelse. Dette indebærer bl.a., at 

selvom deres lidelse på mange måder er 

lige så stor som andre torturoverleveres 

lidelse, bliver den ikke et vedvarende 

træk i måden at møde verden på. 

 Vi interviewede nogle aktive, ansvar-

lige, håbefulde og meget imødekom-

mende mennesker med intakte værdier, 

der havde noget at leve for, og som 

havde en oplevelse af kontrol over de-

res eget liv. Vi vil her forklare, hvordan 

vi kan forstå deres præstationer i et psy-

kologisk perspektiv. Vi præsenterer ci-

tater fra informanterne, som viser deres 

måde at forholde sig på. Ud fra infor-

manternes beretninger har vi udskilt syv 

faktorer, som viser, hvordan de undgår 

offergørelsen. Disse faktorer er: aktivi-

tet, mening, ansvar, kontrol, socialitet, 

værdier og transcendens. Mange af 

faktorerne er indbyrdes forbundne og 

synes at forstærke hinanden.  

Aktivitet
Den undertrykkelse, som mennesker, 

der bliver tortureret, udsættes for, er 

et overgreb på og en indskrænkning 

af de helt basale menneskerettigheder. 

Efter sådanne oplevelser er det derfor 

essentielt, at man frigør sig fra den 

begrænsning, som bødlerne har udsat 

en for. Dette indebærer handling og 

aktivitet, fx at man bruger den ytrings-

frihed, som tidligere var strafbar. Her-

med frigør man sig fra den magt, som 

torturbødlerne tidligere havde over 

en. Man undgår at forblive et offer, at 

blive offergjort3.Vores informanter var 

aktive mennesker, der stadig kæmpede 

for deres tibetanske sag. De deltog i 

alle mulige demonstrationer og stude-

rede alle engelsk med det ene formål at 

være i stand til at videreformidle deres 

historier uden tolk. Nogle skrev bøger, 

holdt foredrag og indspillede cd’er med 

deres politiske budskaber. To af vores 
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informanter deltog i et omrejsende tea-

ter, hvor de opførte deres fortællinger 

om fængsling og tortur. Andre levede 

som munke og nonner i klostre, hvor 

de dedikerede hver dag til religiøs prak-

sis og bad bønner om et frit Tibet. For 

alle vores informanter var det at tale 

med os en del af deres politiske agenda, 

idet de ville fortælle verden om det, de 

havde været udsat for. 

 „Selvom folk gerne vil gøre noget 

for den tibetanske sag i Tibet, bliver de 

kontrolleret og tortureret af kineserne. 

Så selvom de ønsker at gøre noget, 

er der ikke meget, de kan gøre, men 

herovre i Indien har vi friheden; vi kan 

gøre alt det, vi gerne vil, så folk i Tibet 

har så meget håb og tro på mig og alle 

de andre tibetanere her i Indien. Så jeg 

prøver at fortælle så meget, som jeg 

kan, om den tibetanske situation til an-

dre mennesker. Kineserne siger altid, at 

de overhovedet ikke har politiske fan-

ger, og når udenlandske officerer kom-

mer for at tjekke de kinesiske fængsler, 

bliver de politiske fanger gemt væk. 

Kineserne siger til verden, at de overho-

vedet ikke har politiske fanger, hverken 

i Kina eller i Tibet. Så siden kineserne 

lyver over for hele verden ved at sige, 

at de overhovedet ingen politiske fan-

ger har, så vil jeg fortælle sandheden. 

Jeg vil fortælle verden, at det, de siger, 

ikke er sandt, jeg vil sige sandheden 

på vegne af alle tibetanerne i Tibet, jeg 

vil fortælle verden om den tibetanske 

situation og om, hvad der faktisk sker i 

Tibet.“
(Informant)

Mening
Mange traumatiserede mennesker kred-

ser om spørgsmålet: „Hvorfor skete det 

lige netop for mig?“. Dette indebærer 

en søgen efter mening med det, som er 

sket. Forskning påpeger, at de personer, 

der mestrer en svært traumatiserende 

situation, er dem, der har kunnet finde 

mening med traumet4, hvilket vi ser 

hos samtlige af vores informanter. Ingen 

af vores informanter ledte efter en tabt 

mening. I stedet var de alle tilfredse med 

at have risikeret noget for deres land. 

De havde selv valgt at demonstrere og 

give deres liv for et frit Tibet. Dette var 

meningsfuldt i sig selv.

 

 „Den største udfordring i mit liv var 

fængslingen, men på en god måde. Det 

var ikke, fordi nogen tvang mig ind i 

fængslet, eller fordi nogen tvang mig 

til at gå til demonstrationen. Det var 

noget, jeg ønskede at gøre; jeg gik til 

demonstrationen, og så blev jeg fængs-

let, så jeg ser det også på en god måde. 

Også nu, selvom jeg ikke har nogen ud-

dannelse, og jeg er ved at blive gammel, 

så er alt det, jeg har lidt i fængslet, det, 

jeg stolt kan vise frem nu. Det er noget, 

som jeg kan beholde, noget, jeg aldrig 

vil fortryde, så jeg føler ikke, at mit liv 

har været spildt.“      
(Informant)

Informanterne fastholder dog også op-

levelsen af mening i kraft af deres bud-

dhistiske trossystem og deres stærke 

værdier, hvilket vises i følgende.

Ansvar 
Ofte når vi kommer ud for vanske-

ligheder, fralægger vi os ansvar. Den 

diametrale modsætning til personligt 

ansvar er at indtage den holdning, at 

en anden eller noget andet har ansvaret 

for problemet eller situationen. Når 

vi vælger at stille et spørgsmål som: 

„Hvorfor skete dette for mig?“, føler 

vi, at vi ikke har nogen kontrol. Det 

fører os ind i offertankegangen, som 

er voldsomt stressende. Selv i tilfælde, 

hvor vi faktisk er ofre, og vores følelser 

ser ud til at være berettiget, kan man 

sige, at „hvorfor mig? -tænkningen“ 

kun forværrer vores stress5.  

 Vi så, at vores informanter tager 

ansvar for egne handlinger. I kraft af 

deres buddhistiske tro mener infor-

manterne, at årsagen til deres lidelse er 

karma. Denne tro giver dem oplevelsen 

af mening, men opmuntrer dem også 

til at tage ansvar for eget liv. Informan-

ternes lidelse er således ikke bødlernes 

ansvar, og deres velbefindende er heller 

ikke bødlernes ansvar. Informanterne 

fortalte os, at det er muligt at føle 

medfølelse med torturbødlerne, fordi 

de skaber dårlig karma for sig selv. Så 

i dette tankesystem er det altså bødlen, 

som er det virkelige offer. Desuden sy-

nes troen på karma at opmuntre vores 

informanter til at handle. Fremtiden er 

nemlig i dine egne hænder, da du selv 

skaber dit eget livs lidelse eller lykke. 

 „Ligegyldigt hvor meget smerte du 

har været igennem, kan du hjælpe dig 

selv. Du kan sige, at det er på grund af 

karma, på grund af tidligere handlin-

ger, på grund af et tidligere liv. Dette er 

resultatet. Dalai Lama har fremhævet 

denne pointe. Tibetanerne har gået 

igennem en kritisk situation, primært 

fordi vi har gjort nogle forkerte ting i et 

tidligere liv, og dette er resultatet. Så nu 

er fremtiden i vores egne hænder.“

(Informant)

Kontrol 
Flere undersøgelser peger på, at det 

især er oplevelsen af kontroltab, som er 

traumatiserende for individer. Begiven-

heder synes at være ødelæggende for 

individer i det omfang, man oplever at 

miste kontrollen. Derfor er elementer 

i informanternes oplevelsesmåde, der 

vidner om oplevelsen af kontrol, rele-

vant6.  

 Tanken om karma synes at indebære 

en følelse af kontrol, da individet ikke 
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ses som hjælpeløst, udleveret til ydre 

kræfter, men som skaber af begiven-

hederne i sit eget liv. Desuden under-

streger den tibetanske buddhisme, at 

det ikke er begivenheden i sig selv, som 

afgør din indre oplevelse, men den 

måde, du tolker begivenheden på. En af 

vores informanter beskriver det således: 

 „Fysisk tortur er ikke under din egen 

kontrol, fordi den kommer fra fjenden, 

men dit eget sind kan ingen bryde ind 

i. Det tilhører dig. Så når vi bruger den 

indsigt, kan vi gøre større ting, mere 

gavnlige ting. Så med det håb er folk i 

mange tilfælde i stand til at overleve. 

Det er det, som buddhismen drejer sig 

om: at korrigere sindet. Buddhismen 

centrerer sig om at modificere sindet 

snarere end at skabe ændringer i de 

ydre omgivelser og omstændigheder.“

(Informant)

Dette medfører, at de ydre omstændig-

heder, ligegyldigt hvor forfærdelige de 

synes, ikke har magten til at frarøve 

individet følelsen af kontrol. At blive 

slået ihjel er normalt associeret med et 

totalt kontroltab. Men fra informan-

terne hører vi om oplevelser af kontrol, 

selv ved udsigten til døden. Det betyder, 

at der er grænser for kinesernes magt 

over informanterne. Kineserne bruger 

dødstrusler som forsøg på at knække 

informanterne. Men det lykkes ikke, 

fordi informanterne ikke paralyseres 

ved udsigten til døden. Døden ses ikke 

som et nederlag for informanterne. 

 „Det værste, fjenden kan gøre, er at 

slå dig ihjel, men det er ikke enden på 

livet. Den mentale energi går videre, og 

siden du ikke har gjort noget forket, 

behøver du ikke at være bekymret.“ 

(Informant)

Socialitet
Traumatisering kan forstås som en 

ødelæggelse af båndet mellem individ 

og fællesskab, hvor man under tortur-

oplevelsen isoleres fra de ressourcer, 

der er i fællesskabet, og mister tilliden 

til mennesker. Tortur har således en 

tendens til at isolere individet7. Vores 

informanters bånd til fællesskabet sy-

nes ikke ødelagt, muligvis fordi de hele 

tiden i deres psykiske konstitution har 

bevaret båndet til fællesskabet og til 

fællesskabets leder, Dalai Lama. Alle 

informanter tænker på Dalai Lama og 

beder bønner for alle levende væsener 

i fængslet og synes hermed at bevare 

båndet til et fællesskab.

 „I den tibetanske religion mener vi, 

at man ikke bare skal tænke på sig selv; 

man skal tænke på alle levende væse-

ner, og det hjalp mig meget i fængslet. 

Hvis du beder, og du beder om, at 

dine bønner må gælde for alle levende 

væsener, så vil velsignelsen naturligt 

komme til dig. Hvis du hele dagen kun 

beder for dig selv, så vil du, når du går i 

seng om aftenen, overhovedet ikke føle 

dig lykkelig. Men hvis du hele dagen 

beder for alle levende væsener, så vil 

du kunne lægge dig til at sove med et 

lykkeligt og fredfyldt hjerte, og du vil 

være meget tilfreds indeni, fordi du 

kan tænke, at du har gjort noget i dag, 

ikke kun for dig selv, men for ethvert 

levende væsen.“ 
(Informant)

Den socialitet, som informanterne op-

lever, fordi de kan bo i et eksilsamfund, 

er uden tvivl af enorm betydning for 

deres trivsel. Men vi kan også forklare 

noget af informanternes styrke med, at 

de har en stærk socialitetsfølelse inkor-

poreret i deres værdisæt. Fordi infor-

manterne er så orienteret mod andre, 

er det meget vanskeligt at frarøve dem 

oplevelsen af forbundethed med andre. 

Vi ser også, hvordan informanterne be-

varer deres socialitet gennem forholdet 

til deres leder, Dalai Lama. Dalai Lama 

synes at repræsentere den menneskelige 

CD-cover fra nogle af informanternes udgivelser af sange komponeret i fængslet.
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godhed, og deres tillid til ham er ubry-

delig. Dermed er der grænser for den 

skade, bødlerne kan gøre på informan-

ternes socialitet. Alle informanterne be-

skriver mødet med Dalai Lama i eksil 

som en helende oplevelse. 

 „Hans Hellighed tog min hånd i sin, 

og han sagde til mig, at jeg aldrig skulle 

miste håbet, og at det, jeg havde gjort, 

og som alle tibetanerne har gjort, vil vi 

en dag opleve resultatet af. Så jeg var 

meget lykkelig, og jeg kunne ikke lade 

være med at græde; jeg græd det meste 

af tiden, da jeg stod foran ham, så det 

var en god oplevelse.“ 
(Informant)

 „I det øjeblik jeg så Hans Hellighed, 

følte jeg, at min drøm var gået i opfyl-

delse. Mine drømme blev virkelige, og 

i det øjeblik følte jeg, at ethvert håb 

og enhver drøm i mit liv var gået i op-

fyldelse; der var ikke mere, jeg kunne 

ønske i dette liv. Mødet med Hans Hel-

lighed og det, han sagde, mens jeg stod 

ansigt til ansigt med ham, det var det, 

som helede mig indeni. Smerten inden i 

mig blev helet.“ 
(Informant)

værdier
Anden forskning viser, at den psykiske 

nedbrydning af mennesker især sker, 

når de tvinges til at forråde deres vær-

dier4. Det lykkedes vores informanter 

at fastholde deres værdier.

 „Kineserne prøvede at få os til at 

råbe et slogan på kinesisk, men hvis 

man råbte det slogan, så ville det være 

det samme som at overgive sig til kine-

serne, så derfor nægtede vi at råbe det 

slogan. Vi sagde til kineserne, at vi ville 

udføre et hvilket som helst arbejde, 

de satte os til, men vi ville aldrig råbe 

det slogan, eftersom det ville være det 

samme som at sige, at vi havde gjort 

noget forkert, hvilket vi ikke har. Lige 

fra begyndelsen har vi ikke gjort noget 

forkert; vi har demonstreret for vores 

eget land, og så blev vi arresteret. Så vi 

sagde til kineserne, at eftersom vi ikke 

har begået nogen fejl, vil vi ikke råbe 

det slogan. Så vi blev tortureret meget, 

fordi vi nægtede at råbe det slogan. Ki-

neserne prøvede at tvinge os til at råbe 

et slogan, der sagde, at vi ville ændre 

vores tankegang, vores måde at tænke 

på.“ 
(Informant)

Torturbødlerne prøver at nedbryde in-

formanternes værdier ved at forsøge at 

tvinge dem til at erklære sig skyldige i 

en forbrydelse og få dem til at sige dår-

lige ting om Dalai Lama. Dette lykkes 

ikke, og en væsentlig årsag er informan-

ternes meget stærke værdier. En af disse 

værdier er „Kampen for et frit Tibet“ 

og Dalai Lama. Ingen af informanterne 

stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt 

denne kamp er realistisk eller ønskvær-

dig. Og når kineserne nedgør Dalai 

Lama, virker det faktisk styrkende på 

informanterne.

 „Når kineserne sagde alle de dår-

lige ting om Dalai Lama, gjorde det 

mig mere modig og forstærkede min 

kampgejst. Der blev holdt møder i 

fængslerne, hvor kineserne nedgjorde 

Dalai Lama. Efter møderne når vi kom 

tilbage i vores celler, talte vi om det og 

om, hvor dårligt vi havde det, fordi vi 

havde hørt så meget dårligt om Dalai 

Lama, så jeg sagde: „Næste gang der 

er sådan et møde, og hvis den person 

igen siger alle disse dårlige ting om 

Dalai Lama, så vil jeg i hvert fald stille 

mig op og råbe slogans som: ’Fri Tibet’ 

og ’Længe leve Hans Hellighed’ ... alle 

disse ting.“ Så det hjalp os og forstær-

kede vores kampgejst og gjorde os mere 

modige.“ 
(Informant)

Transcendens
„Munken blev skudt foran en masse 

mennesker. Kineserne gav ham inden 

da nogle få minutter til at bede i. Folk, 

der observerede ham, sagde, at han ikke 

viste nogen form for angst eller frygt. 

Der var fred og ro i hans sind. Den bøn, 

som han bad, er en meget populær ti-

betansk buddhistisk bøn, der siger: ’Jeg 

påkalder mig alle de store væseners, alle 

mestrenes og de store væseners medfø-

lelse og kærlighed. Må alle de negative 

handlinger, som folk har udført, og 

konsekvenserne af alle disse negative 

handlinger, må alle disse menneskers li-

delser nu modnes i mig, og må jeg være 

i stand til at give alle disse mennesker 

alt godt, fred og lykke’.“ 
(Informant)

Transcendens er en faktor i informan-

ternes forholdemåde, som går igen på 

mange måder i deres fortællinger. Selv 

når de oplever stor personlig ulykke, 

er deres interesse ikke indsnævret til 

selvet. De er i stand til at overskride 

interessen for selvet, når selvet er truet, 

og ønske godt for andre. Det er muligt, 

at selvets lidelse bliver lettere at bære, 

når man fokuserer på andre. Vi så også 

tidligere, at informanternes interesse 

transcenderer det enkelte liv og peger 

på en videre eksistens efter dette liv. 

Dette synes at medføre, at dødstrusler 

ikke opleves nær så faretruende, og at 

det bliver vigtigere at fastholde sine 

værdier, end hvorvidt man overlever. 

Værdierne er vigtigere end den enkeltes 

eksistens. Når selvet ikke er det aller-

vigtigste fænomen, er der stadig noget, 

som ikke er truet, når selvet trues. Det 

er dermed muligt at bevare en vis inte-

gritet og ro under tortur, som må anses 
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som det mest nedbrydende angreb på 

selvets integritet.  

 Dette er i tråd med Stephen Mathia-

sen og Stella Lützers tidligere undersø-

gelse af tibetanerne. De konkluderer: 

„Det ser ud, som om der træder en 

særligt beskyttende kraft mod personlig 

opløsning til, når der kommer værdier 

ind i billedet, som overskrider perso-

nens interesse for hans/hendes person-

lige skæbne“ og „Det er vores indtryk, 

at disse værdier var en afgørende fak-

tor i forbindelse med de interviewedes 

evne til at bevare en fortrøstning og 

integritet.“ 

(Mathiasen, S et al., 1998, s.138). 

Vi er selv blevet dybt berørt af vores 

informanters beretninger, både af de li-

delser, de har været udsat for, og af den 

styrke og tapperhed, hvormed de har 

mødt disse lidelser. Vores informanter 

forekommer os som værende vidnes-

byrd om muligheden for menneskelig 

storhed, selv under de mest uhyrlige 

forhold.

 Et af formålene med undersøgelsen 

var at se, om vi kunne lære noget om 

håndtering af traumatiske oplevelser 

af vores informanter. Da det er en lille 

gruppe informanter, vi har brugt i 

undersøgelsen, og da disse tilhører en 

bestemt kultur, kan vi ikke umiddelbart 

generalisere vores resultater til at gælde 

for andre end disse informanter. Men 

man kan overveje og undersøge − når 

denne særligt hensigtsmæssige måde 

at forholde sig på er tilgængelig i en 

kultur − om den også kunne være eller 

gøres tilgængelig i andre kulturer. Som 

argument kan anføres, at skønt kultur 

og kulturelle forskelle er væsentlige, 

kan man sige, at vi alle primært er 

mennesker, der kan inspireres af hinan-

den, også selvom vi tilhører forskellige 

kulturer. De faktorer, vi har udledt af 

tibetanernes forholdemåde, som synes 

gunstige, kan tjene som inspiration i 

forståelsen og behandlingen af trauma-

tiserede mennesker. Desuden kan en 

udbredelse af viden om mestrings-

muligheder for mennesker udsat for 

tortur fratage torturbødler tiltroen til 

tortur som en effektiv måde at ned-

bryde mennesker på. 

1  Mathiasen, S. et al. (1992): The survivors. 

Esbjerg, Sydjysk Universitetscenter.

2  Ochberg, F. (1989): Cruelty, Culture and 

Coping: Comment on the Westermeyer paper. 

Journal of Traumatic Stress 2 (4): s. 537-541.

3  Berliner et al. (2006): Evidens, praksis og for-

andring. Nordisk Udkast, årgang 34, nr.1.

 

4  Mathiasen, S. og Jørgensen, U. (1998): 

At overleve vold − om psykisk traumatisering, 

mestring og behandling. Århus, Forlaget Klim.

5  Miller, J.G. (2004): Spørgsmålet bag spørgs-

målet. Om personligt ansvar i liv og arbejde. 

Valby, Borgens forlag.

6  Basoglu, M. et al. (2007): Torture vs. other 

cruel, inhuman and degrading treatment. Arch. 

Gen. Psychiatry, Vol. 64.

7  Pedersen, T. (2003): Community-based inter-

vention beyond the ‘clinic in the bush’. Anthro-

pological reflections on armed conflict and 

community healing. The work field of torture, 

Quarterly Journal on Rehabilitation of Torture 

Victims and Prevention of Torture, Vol 13.

Specialet „De tibetanske krigere“ kan rekvire-

res hos Camilla på tlf.: 21371135.

Vi søger en person med flair for bl.a. sprog og 
tekst- og fotobehandling, som kan være med 
til at producere vores gode medlemsblad. 
Redaktionel erfaring (fra skole- eller forenings-
blad) vil selvfølgelig være en fordel, men det 
er absolut intet krav. 

Opgaven består bl .a . af:
• planlægning af indhold
• indsamling af og redigering af artikler
• indsamling af billedmateriale 
• skrivning af indledninger til artikler og 
 andre korte tekster

Vær med til at skabe og udvikle medlemsbladet TIBET

Hvis du vil høre mere om opgaverne, er du velkommen 
til at ringe på tlf . 45 80 01 54 .
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Referat af ekstraordinær generalforsamling 
– onsdag den 30. april 2008
Dagsorden
Valg til bestyrelsen

Tre medlemmer havde meldt deres kandidatur til 

bestyrelsen:

Susanne Moe

Ellen Bangsbo

Lisbeth Agerup

Alle tre medlemmer blev valgt ind, Ellen som ordinær 

medlem, Susanne og Lisbeth som suppleanter.

Den samlede bestyrelse ser nu således ud: 
Pernille Fogh Christensen (formand)

Franz Nitschke (næstformand)

Jonna Rives (kasserer)

Wangdie Gyaljen

Ellen Bangsbo

Susanne Moe (suppleant)

Lisbeth Agerup (suppleant)

Bestyrelsen ser frem til det fortsatte arbejde med at bidrage 

til oplysning om og bevarelse/udvikling af tibetansk kultur.

NyE FRIvILLIGE
Vi har brug for dig, da vi ønsker at styrke DSTK og vores aktiviteter endnu mere. 

Derfor håber vi på dit aktive bidrag – selvfølgelig kun hvis du har tid eller lyst!

Brænder du for it-opgaver? 

Vi søger med lys og lygte en person, som gerne vil have ansvaret for en række it-opgaver som f.eks. at:

 – tage backup af vores systemer
 – opdatere og forbedre vores hjemmeside
 – forbedre vores mailsystem
 – generel assistance til vores it-relaterede opgaver

Arbejdet er fleksibelt, og en del af opgaverne kan klares hjemmefra. 
Tidsmæssigt skal man regne med 2-3 timer ugentligt – i nogle perioder mindre. 

Kontoropgaver

Vi har masser af interessante og spændende opgaver, som du kan bidrage med at løse, f.eks. at:

– passe kontor og butik
– administrere sponsorater

Ring til vores formand, Pernille Fogh Christensen, for at høre nærmere. Tlf. 35 38 17 28 (efter kl. 17.00).
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September

Søndag den 7. september kl. 20.00

Støttekoncert for Tibet i Gasværket
En stemme i Østerbro-natten
Caroline Henderson med Boi Holm og Anders Christensen

Michael Falch

Marie Carmen Koppel med Steen Rasmussen 

og Benjamin Koppel

Poul Krebs

Trine Pallesen

Den Tibetanske Munk Bagdro

Inge Genefke, stifter af International Rehabilitation Council 

for Torture Victims (IRTC) taler om menneskerettigheder og 

tortur.

Billetter:  Billetnet tlf. 70 15 65 65

Pris:  225 kr.

Se:  www.tibetkoncert.dk

Sted:  Østre Gasværk Teater

 Nyborggade 17, 

 2100 København Ø

Arr:  Tibetkoncert

For ytringsfrihed

Mod politiske fængslinger, mod tortur

Støt det Tibetanske folk

Overskuddet fra koncerten går til rehabilitering af tortur-

overlevere i exil i Dharamsala, Indien.

August

Lørdag den 16. august kl. 16.30

Tibetansk filmdag
Cinemateket 

Gothersgade 55, 

1123 København K  

Tlf. 3374 3400 

Se annonce på side 7

Søndag den 24. august kl. 13.00

Tibetansk sommerpicnic på Store Søhøj
Nærmere oplysninger i nyhedsbrevet. 

Aktivitetskalender

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur fortsætter med at af-

holde cafémøder i vort lokale i Ryesgade til efteråret og til 

vinter. Det præcise program vil blive bragt i nyhedsbrevet, 

som udsendes i august. 

cafémøder – cafémøder – cafémøder – cafémøder

Fra sommerpicnic på Store Søhøj 2007.
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År 2007 har været præget af en del forandringer for både 

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur og Tibet-Hjælp. Da den 

nye bestyrelse samledes efter generalforsamlingen i marts 

2007, blev det besluttet at gennemtænke hele vores arbejde 

og prioriteter, da vi havde oplevet en vis stagnation i Selska-

bet.  Vi opfordrede alle frivillige til at komme med idéer til 

denne proces, hvorefter vi gik i gang. Der blev afholdt en del 

møder over sommeren og kort fortalt blev følgende besluttet: 

• Sponsoraterne under Tibet-Hjælp udfases 

over en periode på tre år for til gengæld at styrke vores 

humanitære støtte til tibetanerne gennem projektarbejde. 

  DSTK fortsætte med at yde humanitær hjælp til tibe-

tanerne gennem projektarbejde, som f.eks. økonomisk 

støtte til udvikling af civilsamfundsorganisationer, lokale 

erhverv eller andet. Vi vil, så vidt det er muligt, også støtte 

tibetanere i selve Tibet. En færdig strategi er endnu ikke 

på plads, men der arbejdes på det. 

  Tibet-Hjælp vil blive nedlagt som underafdeling med 

selvstændigt regnskab, og det kommende projektarbejde 

vil blive udført i DSTKs regi.  

• Fokus på oplysning og debat ved afholdelse af arrange-

menter 12 gange om året i form af cafémøder. 

  Målet er, at cafémøderne bliver en fast og levende tra-

dition i Dansk Selskab for Tibetansk Kultur. Og alle med-

lemmer opfordres til at komme med forslag til emner og 

oplægsholdere – det er ikke nødvendigvis eksperter, som 

der er brug for. 

  Bestyrelsen ønsker også, at cafémøderne udbredes i an-

dre dele af Danmark end København, f.eks. Århus og/eller 

Odense. 

• Medlemsblade og nyhedsbreve 
 I de sidste par år har produktionen af de fire årlige med-

lemsblade været både en økonomisk og ressourcemæssig 

belastning for os, hvorfor vi har besluttet kun at udsende 

to store medlemsblade årligt og lade de to små blade erstat-

 tes af to nyhedsbreve, hvoraf det ene udsendes via mail. 

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur
og Tibet-Hjælp – Årsberetning 2007

• Ny hjemmeside med nyt domænenavn 
 Vores nuværende domænenavn, tibethelp er blevet skiftet 

ud med et nyt: dstk. 

  Vores nye hjemmeside kan ses på www.dstk.dk og 

 vores e-mail adresse er info@dstk.dk.

  Fremover vil hjemmesiden være et vigtigt middel til 

kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer:

 – Nyhedsbreve vil blive lagt ud på hjemmesiden og kan  

 downloades derfra.

 – Aktuelle nyheder, artikler og de store medlemsblade vil  

 ligeledes blive publiceret på hjemmesiden.

 Strategien er, at mens de store medlemsblade oplyser i 

dybden, skal nyhedsbrev og hjemmeside mere fokusere på 

at oplyse i bredden: nyheder, annoncering af aktiviteter 

mm. 

• Økonomisk balance  
 DSTK har to år i træk haft underskud på årsregnskabet. 

Årsagen har primært været, at vi har været nødt til at an-

sætte en koordinator kombineret med en nedgang i antal-

let af medlemmer. 

  Bestyrelsen vil ikke længere acceptere et underskud. 

Derfor har vi ikke genansat vores lønnede koordinator og 

vi formindsker udgiften til porto ved at udsende nyheds-

breve via mail. 

Medlemstal
Selskabet havde ved året afslutning blot 572 medlemmer 

inklusiv 71 par-medlemsskaber og 2 firmamedlemsskaber, 

hvilket er et fald på 101 medlemmer i forhold til 2006, hvor 

vi havde 673 medlemmer. 

 Vi fik blot 24 nye medlemmer, mens 125 medlemmer op-

hørte deres medlemskab – de fleste pga. manglende betaling. 

Kun 35 personer har aktivt meldt sig ud. 

Kontingent
Der har ikke været ændringer i 2007.
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Medlemsbladet Tibet
Medlemmer har modtaget fire medlemsblade i 2007, to store 

og to små. Derudover blev vores medlemsblad sendt gratis 

ud til 35 personer, hvilket inkluderer de herboende tibeta-

nere, enkelte journalister, biblioteker og samarbejdspartnere. 

Biografi om Tarab Tulku 
Anne-Sophie og Jeannie har året igennem arbejdet på en bio-

grafi om Selskabets grundlægger, den 14. Tarab Tulku, som 

desværre døde i 2004. Bogen forventes færdig i 2008.

Tibet -Hjælp
Tibet-Hjælps arbejde består af to overordnede opgaver:

1 . Sponsorarbejde

2 . projektarbejde i Indien, Nepal og Tibet 

 – hvis der er muligt

Sponsorafdelingen
Da de individuelle sponsorater bliver udfaset over tre år 

som beskrevet ovenfor, har vi ikke set en fremgang på dette 

område.

Aktiviteter 2007

28 . februar  Tibetansk nytår, Losar

  Losar blev afholdt i Phedeling og der var et fint fremmøde. Der blev udført tibetansk nytårsritual 

  og en gruppe herboende tibetanere fremførte tibetanske sange. Som afslutning blev der serveret 

  tibetansk nytårssuppe.

23 . marts Generalforsamling 

19 . august  Tibetansk sommerpicnic og foredrag 

  Traditionen to blev der afholdt tibetansk picnic på Store Søhøj. Dagen blev indledt med et 

  spændende foredrag af Flemming Faber, Mag. Art i tibetansk, om „form og indhold“.

27 . september  Situationen i Tibet op til de Olympiske  Lege 2008 

  Ved forfatter, Erik Meier Carlsen og næstformand for Støttekomiteen for Tibet, 

  Anders Højmark Andersen

11 . oktober  Rejser i Tibet og den nye togforbindelse til Lhasa              

  Ved Grace Tours, Lidvin Virkesdal

25 . oktober  Tibetansk spiritualitet og moderne psykologi

  Ved Semrig Thablam Rabjam, Lene Handberg

8 . november  Buddhisme og islam – konfrontation eller udveksling

  Ved religionshistoriker, ph.d. Søren Christian Lassen

22 . november  Det tibetanske tulku-system – tradition  og forandring              

  Ved religionshistoriker, cand. mag., og formand for Dansk Selskab for Tibetansk Kultur, 

  Pernille Fogh Christensen

7 . december  Mødet mellem buddhisme og kristendom       

  Ved bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Tibetansk Kultur, Ib Hørlyck 
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Antallet af sponsorer var ved årets afslutning 243 sponsorer 

og 10 bidragydere. 65  sponsorer er enten selv stoppet eller 

er blevet stoppet af Tibet-Hjælp pga. manglende betalinger i 

2007, til gengæld har vi fået 9 nye sponsorer. 

projekter 
Nuns welfare Foundation, Nepal

Der er blevet sendt gavebeløb til Ani Choyings kloster i Ne-

pal. Det særlige ved dette kloster er, at nonnerne ikke blot 

får religiøs undervisning, men også undervises i engelsk, ma-

tematik og andre almindelige skolefag, så de bedre kan klare 

sig i samfundet efter endt uddannelse. Mange af nonnerne 

kommer fra afsidesliggende landsbyer, hvor familierne kan 

have det svært, både økonomisk og socialt. 

Dongyu Gatsal kloster

Vi har ligeledes sendt gavebidrag til Dongyu Gatsal-klostret i 

Nordindien, som er grundlagt af Tenzin Palmo. 

Tibet Times 
Tibet Times er den største, tibetansk-sprogede avis blandt 

eksil-tibetanere. Avisen, som udgives i Dharamsala, Indien, 

er en meget god og seriøs avis, som bl.a. har til formål at 

støtte udviklingen af demokrati blandt eksiltibetanere. Avi-

sen er uafhængig af den tibetanske eksilregering og bringer 

også kritiske artikler foruden nyheder mm. Den udkommer 

hver tiende dag, produceret af en flok meget engagerede 

medarbejdere.  

 Tibet-Hjælp har igennem mange år støttet Tibet Times 

ved at betale løn til en nyhedsrapporter.  

Studerende på verdens Tag 
Vi har ydet økonomisk støtte til tre tibetanere på videregå-

ende uddannelser i Lhasa. 

 

Medlemsblad
Som medlem af Dansk Selskab for Tibetansk Kultur modta-

ger du et spændende medlemsblad, Tibet, to gange om året 

med artikler om tibetansk kultur og religion og annoncering 

af aktiviteter. Bladet er på 32 sider i A4-format med fotos og 

andre illustrationer i farver og sort/hvid. 

 Derudover modtager du to nyhedsbreve årligt med annon-

cering af aktiviteter og anden relevant information. 

Redaktion 
Franz Nitschke

Tekstbidrag:
Tekstbidrag til bladet modtages gerne. Send venligst indlæg-

get som vedhæftet fil til vores mail-adresse info@dstk.dk.

 Redaktionen forbeholder sig ret til at foretage ændringer 

i indlæg eller afvise helt, hvis det falder uden for Dansk Sel-

skab for Tibetansk Kulturs vedtægter og formål. 

Annoncering i Tibet
Omkring 1000 mennesker med interesse for det tibetanske 

buddhistiske kulturområde (Tibet, Ladakh, Nepal, Mongo-

liet og Bhutan) læser dette smukke blad i A4 format med 32 

sider, halvdelen i farver. Med din annonce når du ud til din 

målgruppe, samtidig med at du støtter vores oplysningsar-

bejde om den tibetanske kultur.

 Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise annoncer og der 

lægges vægt på, at annoncers indhold har relation til bladets 

indhold og ikke er i konflikt med Selskabets virke.

priser og opsætning
Annoncestørrelse pris for fire farver pris for sort/hvid

1/8 side 450,-  300,- 

1/4 side 750,- 450,-

1/2 side 1000,- 750,-

1 helside 1700,- 1200,-

Annonceformater                       bredde x højde i mm

1/1 side                                                 175    x   226

1/2 side                                                 175    x   112

1/4 side (2 spalter)                                114    x     86

1/8 side (1 spalte)                                   53    x     86 

Reproklart materiale kan leveres i følgende formater:

Illustrator.eps (outline) – højtopløst PDF-format (300 dpi) 

eller på CD-rom i InDesign format vedlagt alle skrifter og 

billeder. Send din annonce til info@dstk .dk 
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Tibet Times – an avis med fokus på demokrati
Tibet Times er den største, tibetansk-sprogede avis blandt 

eksil-tibetanere. Avisen, som udgives i Dharamsala, Indien, er 

en meget god og seriøs avis, som bl.a. har til formål at støtte 

udviklingen af demokrati blandt eksiltibetanere. Avisen er 

uafhængig af den tibetanske eksilregering og bringer også 

kritiske artikler foruden nyheder mm. Den udkommer hver 

tiende dag produceret af en flok meget engagerede medarbej-

dere.  

 Dansk Selskab for Tibetansk Kultur har igennem mange år 

støttet Tibet Times ved at betale løn til en nyhedsrapporter. 

Hans årsløn er ca. 10.000 kr.!

Udpluk fra Tibet Times’ hjemmeside:

Our main objectives are: 

1. To promote the concept of democracy within the Tibetan  

 community in exile. 

2. To gather and disseminate information on the activities 

 of His Holiness The Dalai Lama, the Central Tibetan 

 Administration (CTA) and the Tibetan people both in and  

 outside Chinese occupied Tibet. 

3.  To educate the Tibetan people and others about the cul- 

 tural heritage of Tibet as well as the political, social, and  

 environmental developments concerning Tibet and its  

 people. 

4. To develop an understanding between the Tibetans living  

 inside Tibet and those living in exile.

5. To facilitate transparency between the Tibetan Govern 

 ment in-exile and the Tibetan people. 

Læs mere om avisen på www.tibettimes.net
Hvis du ønsker at yde et bidrag til denne avis, skal du blot 

skrive Tibet Times ved indbetaling. Bidraget vil i første om-

gang gå til løn og hvis vi modtager mere end 10.000 kr. vil 

det gå til almindelig drift af avisen. 

Mahindra United world college 
– et springbræt til en god uddannelse 
Mahindra United World College i Indien er en international 

skole, hvor man kan tage studentereksamen på to år. Det er 

en dyr skole at gå på, men hvert år tilbydes to tibetanere fri-

plads på henholdsvis 1.og 2. år. De studerende skal blot selv 

skal sørge for projekt- og lommepenge, hvilket deres forældre 

som regel ikke er i stand til. Derfor betales denne udgift af 

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur.

 Uddannelsen er så god og de tibetanske studerende så 

dygtige, at de fleste får tilbudt optagelse på canadiske eller 

amerikanske universiteter efter afsluttet eksamen. 

 Derudover er den en stor og meget positiv oplevelse for 

tibetanerne at gå på en international skole! 

Læs mere om skolen på www.muwci.net

Hvis du ønsker at yde et bidrag til de to studerende på Ma-

hindra United World College skal du skrive United World 
College eller blot UWC på din indbetaling. 

Ani choying – en syngende nonne som hjælper 
unge piger til et bedre liv 
Ani Choying er en meget socialt engageret nonne, som der-

udover kan synge som en engel! Ani synger en helt speciel 

religiøs sang kaldet „chö“og hun rejser verden rundt for at 

afholde velgørenhedskoncerter. I 2005 besøgte hun Dan-

mark. Pengene går til hendes kloster i Nepal, Arya Tara 

School, som blev grundlagt i 2000. Det særlige ved dette 

kloster er, at nonnerne ikke blot får religiøs undervisning, 

men også undervises i engelsk, matematik og andre alminde-

lige skolefag, så de bedre kan klare sig i samfundet efter endt 

uddannelse. Mange af nonnerne kommer fra afsidesliggende 

landsbyer, hvor familierne kan have det svært, både økono-

misk og socialt. 

Selv om vi er i gang med at udfase vores sponsorordning, 

vil vi fortsat gøre vores bedste til at yde tibetanerne økono-

misk hjælp. Det er således muligt at indbetale gavebidrag til 

nedenstående projekter. Flere vil komme til senere. Følg med 

på www.dstk.dk 

Gavebidrag skal indbetales til Selskabet girokonto (eller send 

en check): Reg. 1551 – Kontonummer: 3 42 87 88

Husk at skrive hvilket projekt, gavebidraget er tiltænkt. 

Støt tibetanerne
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Uddrag af Ani choying hjemmeside:

Ani Choying has always believed that nuns have a great 

desire and potential to make the world a better place, if only 

given equal opportunities. Arya Tara School, opened in 2000, 

aims to equip nuns to help and to serve their communities in 

a professional and humanitarian capacity. With a fully devel-

oped and realized potential, she believes that her nuns will 

be able to not only help themselves, but also to help others. 

In brief, Arya Tara School aims to help young nuns bring 

their compassion into fruition, actively, effectively, skillfully 

and meaningfully. Traditionally, says Ani Choying, women’s 

education is neglected in Asia. „Most of the girls at my nun-

nery are from rural areas either in Tibet, India or Nepal, 

patriarchal cultures where women are expected just to cook, 

clean and bear children. Even in the nunnery, they are taught 

to read classical Tibetan in order to do the religious practice, 

but many cannot write their own names.“ Her school would 

educate them in Literacy, Maths, Science, Medical and Nur-

sing skills, and Buddhist philosophy.

Læs mere på www.choying.com

Hvis du ønsker at yde et bidrag til Ani Choyings kloster-

skole, skal du blot skrive Ani Choying på din indbetaling.

Dongyu Gatsal Ling nonnekloster grundlagt af 
Tenzin palmo
Dongyu Gatsal Ling klosteret blev grundlagt i 2001 af den 

engelske nonne, Tenzin Palmo, som forinden havde tilbragt 

12 år i en hule i Himalaya for at meditere. 

Klosteret ligger på en meget smuk grund uden for den lille 

tibetanske bosættelse Tashi Jong i Nordindien. 25 unge non-

ner i alderen fra 18-25 flyttede ind i de første bygninger i 

2003, og i dag bor der i alt 45 nonner på klosteret. Når alle 

bygninger er blevet opført, vil der være plads til 100 nonner. 

Nonnerne kommer fra  Himalaya området: Kinnaur, Bhutan, 

Zanskar, Ladakh, Spiti and Tibet. Det første år på klosteret 

bliver de undervist intensivt i det tibetanske sprog, da langt 

fra alle nonnerne kan dette sprog. Men tibetansk er nødven-

digt for at læse de buddhistiske skrifter. Senere følger under-

visning i bl.a. buddhistisk filosofi og ritualer, og derudover 

skal nonnerne leve i stilhed (retræte) to måneder om året. 

Nonnerne dyrker også yoga og deles om alle de praktiske 

opgaver i klosteret.

 Hverdagen er en evig kamp for at få pengene til at slå til. 

Der mangler bl.a. penge til  de sidste bygninger og møbler 

samt de daglige fornødenheder  såsom tøj, medicin og under-

visningsmateriale. 

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur har igennem flere år 

støtte dette kloster gennem gavebidrag – pengene går til dæk-

ning af nonnernes leveomkostninger. 

Hvis du ønsker at støtte Dongyu Gatsal Ling klosteret, skal 

du blot skrive „Gatsal Ling“ eller „Tenzin Palmo“ på din 

indbetaling.

På hjemmesiden www.tenzinpalmo.com kan man læse 

mere om klostret. 

Ifølge ligningslovens paragraf 8 A, kan du fratrække dine 
gaver til Selskabet, der overstiger 500 kr. pr. år, på din selv-
angivelse. Fra indkomståret 2008 indberetter Dansk Selskab 
for Tibetansk Kultur automatisk indkomne bidrag til skatte-
væsenet. 
Oplys derfor CPR nr. på din indbetaling.
Der kan maksimalt i 2007 fradrages 13.600 kroner ved en 
indbetaling på 14.100 kroner.
Giver du bidrag til flere organisationer, skal det årlige bidrag 
være på mindst 500 kroner til hver organisation, for at be-
løbene kan lægges sammen. Det maksimale årlige fradrag er 

dog stadig 13.600 kroner. Ægtefæller har ret til at benytte 
hver deres fradrag.
Ovennævnte fradragsregler gælder også for firmadonationer.
Fra indkomståret 2008 ændres fradraget til 14.000 kroner 
ved en indbetaling på 14.500 kroner.
Hvis du ønsker at give et fast beløb årligt i 10 år, kan hele 
beløbet fratrækkes.

Testamente: Der er ingen afgifter på de beløb, som testa-
menteres til Selskabet. Du kan få hjælp af en advokat til at 
indføre et beløb i dit testamente.

SKATTEFRADRAG – GAvER OG BIDRAG 
– nye regler for 2008
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I marts og april var vi vidne til en op-

stand i Tibet, der åbnede et nyt kapitel 

i landets historie. Næsten hver dag løb 

der informationer ind om nye demon-

strationer og protestaktioner forskellige 

steder i Tibet. Siden slutningen af april 

har der været spredte tilfælde af mod-

stand mod de kinesiske overgreb mod 

demonstranterne og mod kampagnen 

for „patriotisk genopdragelse“.

 Det tibetanske folk er i færd med en 

opstand, der uden tvivl vil få vidtræk-

Opstanden og det kulturelle 
folkemord i Tibet Tekst og fotos: Anders Højmark Andersen

Formand for Støttekomiteen for Tibet

I denne artikel vil Anders Højmark Andersen på bag-
grund af de mange demonstrationer, der har fundet 
sted i Tibet i de sidste måneder, sandsynliggøre at en 
af de væsentligste forklaringer på disse protestaktio-
ner er den kinesiske regerings systematiske angreb 
mod den tibetanske kultur og identitet.
 Anders Højmark Andersen har foretaget omfattende 
rejser i Tibet i de sidste 21 år og var i 1989 med til at 
stifte Støttekomiteen for Tibet.
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kende konsekvenser. Ingen kan dog på 

nuværende tidspunkt forudsige, hvad 

demonstrationerne kommer til at be-

tyde for det tibetanske folks skæbne, 

for forholdet mellem Tibet og Kina, for 

Kinas relationer til omverdenen eller 

for Kinas interne udvikling.

 Jeg vil i denne artikel holde mig til, 

hvad vi har bedre informationer om, 

nemlig hvordan opstanden er forløbet, 

og hvad der kan have udløst den. Dalai 

Lama henviste i marts til Kinas kultu-

relle folkemord i Tibet, og jeg vil sand-

synliggøre, at den kinesiske regerings 

systematiske angreb mod tibetansk 

kultur og identitet gennem en årrække 

er en af de væsentligste forklaringer på 

de omfattende protestaktioner.

Hvad ved vi?
Der er endnu ingen, der har et fuldt 

overblik over, hvad der er sket i Tibet 

siden de første demonstrationer på 

Tibets nationaldag den 10. marts. Den 

danske presse har kun viderebragt en 

lille brøkdel af, hvad der er sket, og det 

meste af den hjemlige opmærksomhed 

blev hurtigt drejet over på det inden-

rigspolitiske spørgsmål om, hvorvidt 

Danmark skal boykotte de Olympiske 

Lege eller ej.

 Støttekomiteen for Tibet har imidler-

tid modtaget en strøm af informationer 

fra de organisationer, der dagligt og 

systematisk indsamler, analyserer og 

videreformidler oplysninger fra Tibet, 

herunder Tibets regering i eksil, Tibe-

tan Center for Human Rights and 

Democracy, International Campaign 

for Tibet, TibetInfoNet, Tibet Watch og 

Radio Free Asia. Desuden er vi en del 

af et globalt netværk af Tibet-organi-

sationer, der ud over at koordinere den 

globale, folkelige politiske støtte til 

Tibet videreformidler oplysninger ind-

hentet gennem vidtforgrenede person-

lige netværk, som også omfatter for-

skere og journalister samt mennesker 

i Tibet. Min analyse af baggrunden 

for demonstrationerne bygger også på 

mine egne rejser og feltarbejdsophold i 

Tibet gennem mere end to år i alt mel-

lem 1985 og 2006. 

Demonstrationerne i Tibet
Fra den 10. marts og frem til slutningen 

af april var der stort set nye demonstra-

tioner eller andre protestaktioner for-

skellige steder i Tibet hver eneste dag. 

En opdateret oversigt findes på 

www.tibetinfonet.net.
 Vi ved, hvad demonstranterne vil, 

fra deres bannere, slagord og udtalelser 

til journalister. Hovedbudskaberne er 

frihed, uafhængighed og støtte til Dalai 

Lama. Det understreger demonstran-

terne ved at bruge det forbudte tibe-

tanske nationalflag. Men der har også 

været budskaber som „Start den sino-

tibetanske dialog“, „Frigiv Panchen 

Lama“, „Flere menneskerettigheder“ 

og „Frigiv de politiske fanger“. Det er 

mit indtryk, at selvom mange tibeta-

nere forlanger „rangzen“, dvs. uafhæn-

gighed eller selvstyre, så er flertallet 

indstillet på at acceptere at forblive 

indenfor Folkerepublikkens grænser, 

hvis Dalai Lamas ønske om at opnå 

reel autonomi imødekommes af Kina.

 De protestaktioner, der fandt sted i 

Tibet i marts og april, var langt større 

i omfang og antal, end vi nogensinde 

før har set i Tibet. Der var et tibetansk 

oprør i Tibet i forbindelse med Kultur-

revolutionen i 1969, men det havde en 

helt anden karakter, og oprøret i Lhasa 

den 10. marts 1959 var et led i en lang-

varig væbnet modstand fra 1956 til 

1974, der i de første år havde karakter 

af regulær krig.

 De demonstrationer, der fandt sted i 

Lhasa den 10.-14. marts i år, minder på 

flere måder om folkeopstanden i Lhasa 

den 5.-7. marts i 1989, som resulterede 

i mellem 50 og 80 døde tibetanere og 

en undtagelsestilstand, der varede i 

over et år. Men demonstrationerne i 

dag adskiller sig ved, at de finder sted 

over det meste af Tibet (se kortet). Der 

havde i begyndelsen af april i år været 

protest-aktioner i 52 ud af de i alt godt 

140 tibetanske amter i og uden for 

Tibet Autonome Region. Alene den 

15.-18. marts fandt mindst 63 protes-

taktioner sted.

 Langt de fleste demonstrationer 

(ca. 80 %) har fundet sted i Kham og 

Amdo (Østtibet), hvor der kun var 

ganske få protestaktioner i 1980’erne. 

Siden midten af 1990’erne er urolig-

hederne dog taget til i Amdo og især 

Kham, og de seneste demonstrationer 

kan ses som resultat af opsparet fru-

stration, efter at Kina har slået hårdere 

og hårdere ned på de spredte protester.

 Østtibet er et område, der er mere 

end dobbelt så stort som Frankrig, og 

som i dag er indlemmet i fem forskel-

lige provinser. Det bestod før besættel-

sen hovedsageligt af selvstændige tibe-

tanske nomadestammer eller småriger 

og af områder under nominelt kinesisk 

styre, men med reel autonomi. Kun 

enkelte områder langs grænsen af det 

etnografiske Tibet var under egentlig 

kinesisk administration.

 Det faktum, at flertallet af demon-

strationerne har fundet sted i Østtibet, 

understreger nødvendigheden af, at der 

findes en løsning på spørgsmålet om 

Tibet, som inddrager disse områder. 

Netop spørgsmålet om Østtibet er et 

af de punkter, hvor Beijing og Dhar-

amsala har haft særligt svært ved at 

mødes. Kina modsætter sig at inddrage 

Østtibet i et samlet tibetansk admini-

strativt område med autonomi – på 

trods af at langt størstedelen af Østti-
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bet allerede på papiret har status som 

tibetanske autonome præfekturer eller 

amter.

Tibetansk vold
Det er vigtigt at understrege, at alle de 

nylige tibetanske demonstrationer som 

udgangspunkt har været ikkevoldelige. 

Langt de fleste protestaktioner har 

været fredelige meningstilkendegivel-

ser. Med to undtagelser er det kun fra 

Lhasa, at vi har vidnesbyrd om tibetan-

ske angreb mod mennesker. Særligt ef-

ter at Dalai Lama den 15. marts truede 

med at gå af, har tilfælde af tibetansk 

vold været sjældne.

 De kinesiske myndigheder hævder, 

at 21 kinesere skulle være døde som 

en konsekvens af tibetansk vold og 

brandstiftelse under opstanden i Lhasa. 

Myndighederne har dog mig bekendt 

endnu ikke fremlagt håndfaste beviser 

på disse dødsfald, selvom det er i Ki-

nas interesse at offentliggøre sådanne, 

og det må give anledning til tvivl om 

omfanget af dem. Der er dog tilstræk-

keligt mange øjenvidneskildringer om 

tibetansk vold mod både bygninger og 

personer til at sandsynliggøre, at de 

har ført til nogle kinesiske dødsfald. 

Ud over spredte tilfælde af vold mod 

kinesiske personer blev hundreder af 

bygninger og biler sat i brand, og det 

ser ud til, at det især er brandattenta-

terne, som har krævet dødsofre blandt 

kinesere.

 Hidtil er meget få oplysninger slup-

pet ud af den tibetanske hovedstad, 

der kaster lys over, hvordan og hvorfor 

den tibetanske vold opstod. Et enkelt 

øjenvidne – en tibetansk forretnings-

mand – beretter, at volden i Lhasa den 

14. marts begyndte, efter at kinesiske 

paramilitære politistyrker (People’s 

Armed Police) havde dræbt mindst fem 

unge tibetanere ved Ramochetemplet 

i Lhasa, der havde forsøgt at fjerne 

afspærringerne ved templet. Øjenvidnet 

så selv ligene. Store grupper af demon-

strerende tibetanere drog derefter hær-

gende gennem Lhasa.

 Alt tyder altså på, at politiets drab 

på tibetanere bidrog til at optrappe den 

tibetanske vold i Lhasa betydeligt. Det 

har ikke ændret ved, at demonstratio-

nerne i Tibet som udgangspunkt har 

været inspireret af Dalai Lamas ikke-

voldsstrategi.

 I de sidste 21 år har tibetanere, der 

demonstrerede mod det kinesiske styre, 

endnu aldrig anvendt skydevåben. I 

midten af 1990’erne var der et mindre 

antal bombesprængninger i Tibet, men 

de var fortrinsvis rettet mod døde mål. 

De kinesiske myndigheder påstår, at 

de har fundet våben og sprængstoffer i 

tibetanske klostre. Det opfatter jeg som 

ren propaganda og som myndigheder-

nes forsøg på at aflede opmærksom-

Politistation i Ganden-klostret
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heden fra deres egen vold. Man kan 

spørge sig selv, hvorfor demonstran-

terne ikke har anvendt disse våben, 

hvis de netop var tiltænkt en opstand, 

som den vi netop har været vidne til. 

Hvis der er fundet våben i nogle klo-

stre, er det mest sandsynlige, at det er 

våben, som er ofret til klostrenes be-

skytterguder af jægere og nomader, der 

ikke ønskede at anvende dem mere.

 Forestillingen om tibetanerne som 

specielt ikkevoldelige er imidlertid en 

myte. Der er i det tibetanske samfund 

flere mekanismer i kraft, som modvir-

ker vold – herunder den buddhistiske 

religion – men i praksis er tibetanerne 

hverken mere eller mindre voldelige 

end alle andre mennesker. I den seneste 

årrække er det især den umådelige re-

spekt, som næsten alle tibetanere nærer 

over for Dalai Lama, der har afholdt 

dem fra at bruge mere vold.

 I de danske medier beskrives demon-

strationerne i både Tibet og omverde-

nen ofte som „antikinesiske“. Det er 

ikke korrekt. Demonstrationerne er 

generelt rettet mod Kinas politik i Tibet 

og imod besættelsen, ikke mod Kina 

som sådan eller mod den kinesiske be-

folkning. Det kan selvfølgelig ikke ude-

lukkes, at enkelte af demonstranterne 

nærer sådanne følelser, men volden 

mod kinesere i Lhasa ser ud til at være 

begået af en lille minoritet. 

Drab, arrestationer og under-
trykkelse
I demonstrationernes første dage var de 

kinesiske myndigheder forholdsvis til-

bageholdne med at anvende vold, men 

der var en del anholdelser. De kan i sig 

selv have antændt optøjerne i Lhasa 

den 14. marts, for alle tibetanere ved, 

at de, der arresteres, risikerer tortur 

og mishandling. Fra og med den 14. 

marts har myndighederne valgt at gribe 

voldsomt ind i hele Tibet, og vestlige 

journalister har bevidnet og fotografe-

ret, at Kina satte hæren ind i Lhasa, før 

de paramilitære styrker (PAP) tog over. 

Der er mange beretninger om brug af 

skarpladte skydevåben.

 Tibets regering i eksil har indsamlet 

information om mere end 205 dræbte 

demonstranter siden den 10. marts. 

Oplysningerne om mange af dødsfal-

dene er af gode grunde sparsomme. 

Indtil midten af april kendte vi kun 

identiteten på 60 af de dræbte – 25 af 

dem var fra Lhasa.

 Tibet er i praksis i undtagelsestil-

stand, og en erklæring om, at Tibet 

ville blive åbnet for turister den 1. 

maj, blev hurtigt trukket tilbage. Det 

kinesiske nyhedsbureau Xinhua med-

delte den 9. april, at næsten 4000 

„oprørere“ havde „overgivet sig“ eller 

var blevet tilbageholdt alene i Lhasa 

præfektur og Labrang-området (Kan-

lho Tibetanske Autonome Præfektur i 

Gansuprovinsen). Af dem var halvde-

len efter sigende blevet løsladt og mere 

end 400 arresteret. Der er flere rappor-

ter om, at hundredvis af tilbageholdte 

tibetanere er blevet sendt ud af Tibet 

med tog eller fly.

 I forbindelse med anholdelserne, 

der ofte er foregået om natten, er der 

mange rapporter om udbredt brug af 

grov vold fra myndighedernes side. Der 

er desuden mange sårede i Tibet, som 

ikke tør opsøge lægehjælp af frygt for 

at blive arresteret.

 Flere kilder beretter, at mange klostre 

er afskåret fra omverdenen og ikke har 

adgang til nye forsyninger af mad og 

vand. Samtidig gennemfører myndighe-

derne såkaldte patriotiske genopdragel-

sesmøder i klostrene, men der er flere 

beretninger om, at munkene fortsat 

yder modstand mod disse.

 Alt tyder på, at mange mennesker 

i Tibet er fast besluttet på, at tiden er 

inde til den endelige kamp mod den ki-

nesiske besættelse, og at urolighederne 

og dermed overgrebene vil fortsætte.

Årsager til protestaktionerne
For de, der har fulgt udviklingen i 

Tibet i en årrække, kommer demon-

strationerne ikke som nogen stor over-

raskelse. Tværtimod har vi i årevis 

advaret om, at hvis tibetanernes ikke-

voldsstrategi ikke afføder et tilstrække-

ligt udenlandsk pres på Kina, så sender 

det et signal til tibetanerne om, at de 

er overladt til sig selv, og at de er nødt 

til at bruge vold eller på anden måde 

kæmpe med livet som indsats, fordi de 

ikke længere har noget at miste.

 Enkelte kommentatorer har peget på 

forbindelser til det tibetanske eksilsam-

fund i Indien som årsag til opstanden. 

Det er ikke umuligt, at der løbende har 

Hovedkvarteret for People´s  Armed Police in Lhasa.
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været kontakter mellem tibetanere i 

Indien og Tibet om urolighederne, el-

ler at den Tibetan Uprising Movement, 

som de fem største eksiltibetanske or-

ganisationer søsatte i midten af februar 

for at annoncere en march tilbage til 

Tibet, kan have inspireret folk i Lhasa 

eller andre steder til at demonstrere. 

Den nuværende eksiltibetanske premi-

erminister, Samdhong Rinpoche, har 

desuden i flere år talt for en omfattende 

satyagraha: en civil ulydighedskam-

pagne i stil med Gandhis. 

 Når man ser på mønstret af de-

monstrationer i Tibet, forekommer 

det imidlertid meget usandsynligt, at 

det hele var planlagt på forhånd. For 

det første var demonstrationerne på 

selve Tibets nationaldag den 10. marts 

meget begrænsede. For det andet har 

protestformerne varieret meget fra sted 

til sted. Dernæst er demonstrationerne 

ofte startet med en lille gruppe men-

nesker, der så har vokset sig større. 

Endelig tyder det faktum, at det først 

og fremmest er munke fra klostre 

tilhørende gelugpaskolen, der har 

demonstreret, på, at mange af demon-

strationerne er sympatiaktioner med de 

munke fra samme buddhistiske skole, 

der i de første dage blev arresteret i 

Lhasa.

 En væsentlig udløsende faktor har 

uden tvivl været tibetanernes bevidst-

hed om, at Kina planlægger at bruge 

de Olympiske Lege til propaganda med 

det formål at illustrere, at Tibet tilhører 

Kina og om, at omverdenens øjne i 

særligt høj grad vil hvile på Kina frem 

til OL.

 Den store tilslutning til protestak-

tionerne i Tibet, deres geografiske 

spredning og beslutsomheden, som 

demonstranterne har udvist, viser i alle 

tilfælde, at opstanden sker på baggrund 

af en dybfølt tibetansk utilfredshed 

med det kinesiske styre og årtiers op-

sparede frustrationer, der nu får frit 

løb. Det, vi hører fra Tibet, er, at smer-

tegrænsen nu er nået for, hvor mange 

ydmygelser den tibetanske befolkning 

vil finde sig i.

Kinas kulturelle folkedrab i 
Tibet
Undertrykkelsen i Tibet er veldoku-

menteret. Jeg behøver ikke komme 

nærmere ind på den manglende ytrings-

frihed, de politiske fængslinger, de lange 

fængselsstraffe, den fortsatte brug af 

tortur eller det generelle klima af frygt 

og afmagt.

 I tillæg til de manglende frihedsret-

tigheder mener jeg, det er korrekt, 

når Dalai Lama hævder, at der i dag 

foregår et kulturelt folkedrab i Tibet. 

Jeg har selv kunnet iagttage store for-

andringer i tibetansk kultur gennem 

de 21 år, jeg har besøgt Tibet, og de 

dokumenteres af utallige menneskeret-

tighedsrapporter. Der er al grund til at 

antage, at det bl.a. er det igangværende 

kulturelle folkemord, der har overbe-

vist mange tibetanere om, at de nu er 

nødt til at risikere deres liv i kampen 

for frihed og menneskerettigheder.

 FN’s udkast til en erklæring om ind-

fødte folks rettigheder (1994) bruger 

begrebet „kulturelt folkemord“ om 

enhver handling, der har til hensigt at 

fratage folkeslag deres særlige identitet 

eller land eller udsætter dem for be-

folkningsoverførsel, assimilation eller 

propaganda.

 Den mest almindelige anklage blandt 

tibetanere i Tibet er netop, at deres 

land oversvømmes med kinesiske ind-

vandrere, der tager deres job. Kina har 

intet gjort for at bremse denne ind-

vandring. Tværtimod tilbydes kinesere 

bedre løn og en lang række fordele, 

hvis de vælger at tage arbejde i Tibet. 

Samtidig hyrer lokalregeringen i Tibet 

aktivt kinesisk arbejdskraft i stedet for 

tibetansk. Siden jernbanen til Lhasa 

åbnede i 2006, er det blevet både let-

tere og billigere for kinesere at rejse til 

Tibet. Jernbanen bliver i 2010 forlæn-

get til Shigatse 300 km vest for Lhasa, 

Kinesiske butikker på Linghor i Lhasa.
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og der er planer om andre jernbaner fra 

Kina til Tibet.

 I dag er tibetanerne kun en minoritet 

i nogle af byerne og i grænseområdet 

mod Kina. Ude på landet i Centraltibet 

er der stort set ikke kinesere. Det er der 

imidlertid i store dele af Østtibet. Trods 

kinesernes fravær i de fleste landom-

råder har de en uforholdsmæssig stor 

indflydelse, fordi deres tilstedeværelse 

i byerne gør, at de dominerer centrene 

for kultur, handel og administration.

 Derudover er det kinesiske militær 

og andre ordenshåndhævende instanser 

allestedsnærværende. Lhasa er reelt 

omringet af kæmpemæssige militærba-

ser. Også på landet er der militærlejre, 

og lange konvojer med hundredvis af 

militærlastbiler, kampvogne og jeeps 

er et normalt syn på Tibets landeveje. 

Præcis i den nordlige udkant af Lha-

sas centrale bydel, hvor man ikke må 

bygge huse, der er mere end tre etager 

høje, har de paramilitære politistyrker, 

der står for nedkæmpelsen af eventuelle 

optøjer, bygget et hovedkvarter, der 

rager 13 etager op. Symbolikken i den 

kinesiske dominans i Tibet er til at tage 

at føle på, og det er tibetanerne de før-

ste til at lægge mærke til.

 En af de mest slående forandringer 

i Tibet i de sidste 20 år er den mere 

og mere udbredte brug af kinesisk 

sprog, også blandt tibetanere på landet. 

Mange konversationer blandt tibeta-

nere finder i dag sted på en blanding 

af tibetansk og kinesisk. Det skyldes 

bl.a. uddannelsespolitikken i Tibet, 

der lægger afgørende vægt på kinesisk-

kundskaber, men også medierne, der 

formidler et billede af tibetansk kultur 

som noget fortidigt, mens kinesisk kul-

tur står for alt det moderne.

 Når tibetanere fra landet kommer til 

byerne for at købe ind, kan de dårligt 

klare sig uden kinesiskkundskaber. I 

flere banker er der kun skilte på kine-

sisk. På hovedpostkontoret i Lhasa 

talte jeg i 1994 over 200 blade, der var 

til salg. Kun ét af dem var skrevet på 

tibetansk. Den kinesiske udgave af Ti-

bets Dagblad kan købes frit fra sælgere 

i gaderne. Den tibetanske kan kun fås 

fra en bestemt arbejdsenhed og er ikke 

i almindelig handel.

 Tusindvis af tibetanere er i de senere 

år blevet frataget deres land i forbin-

delse med store infrastrukturprojekter 

(dæmningsbyggeri, veje, militærlejre, 

jernbanen osv.), som de ingen indfly-

delse har på. Det er værd at notere, 

at de fleste demonstrationer i Tibet i 

dag finder sted i Østtibet. I 2004 an-

noncerede de kinesiske myndigheder, 

at 43.600 nomader i et stort område i 

Østtibet ville blive tvangsforflyttet og 

ikke længere kunne drive nomadebrug. 

De bor nu i småbyer langs hovedvejene 

og har svært ved at overleve. Overalt i 

Tibet er et storstilet projekt i færd med 

også at genhuse bønder, der må tage 

store lån for at finansiere byggeriet. 

Dermed bindes de for altid til den kine-

siske pengeøkonomi, og det nærmiljø, 

der fandtes i de gamle landsbyer, er for 

altid forandret.

 De fleste af demonstrationerne har 

sit afsæt i de buddhistiske klostre. 

Netop klostrene har i de senere år væ-

ret mål for flere og flere restriktioner. 

Sidste år trådte en ny regel om, at de 

kinesiske myndigheder skulle godkende 

inkarnationer af højtstående religiøse 

lærere, i kraft. Samtidig er der kommet 

nye regelsæt om klostrenes interaktion 

med lokalbefolkningen. Religionsfri-

heden i Tibet undertrykkes desuden 

gennem nøje institutionaliseret kontrol 

med studierne i klostrene via „Demo-

cratic Management Committees“, vil-

kårlige forbud mod religiøse festivaler, 

nedrivning af uautoriserede religiøse 

bygninger og statuer, begrænsninger i 

adgangen til at blive munk eller nonne 

og forbud mod bestemte religiøse prak-

sisser, herunder tilbedelsen af Dalai 

Lama. Ingen embedsmænd må udøve 

religion, og de kan ikke besøge klo-

strene.

 Det, der har provokeret munkene og 

nonnerne mest, har været en intensive-

ret kampagne for „patriotisk genopdra-

gelse“, der indebærer, at munkene bl.a. 

tvinges til at underskrive erklæringer 

Militærlejren Drib – syd for Lhasa.
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om, at Dalai Lama er en forbryder, og 

at Tibet er en del af Kina. Kampagnen 

har i det seneste år lagt beslag på en 

betydelig del af munkenes tid og har i 

nogle tilfælde fundet sted op til 18 dage 

om måneden. Det har gjort seriøse 

buddhistiske studier umuligt. Endelig 

er flere klostre blevet reduceret til mu-

seer og munkene til kustoder, der skal 

omvise et kraftigt stigende antal kinesi-

ske turister.

Kinesiske intentioner, tibe-
tanske realiteter
De fleste af de kulturelle overgreb mod 

tibetanerne skyldes et sæt kampagner, 

der blev vedtaget på et kinesisk top-

møde i 1994 (Det Tredje Forum for Ar-

bejde i Tibet), hvor man så modstanden 

mod Kina som en direkte konsekvens 

af tibetansk identitet, religion og kultur 

og besluttede at modvirke dette. Beslut-

ningerne på mødet har i de forløbne 

år udmøntet sig i flere tiltag, der har 

til formål at bekæmpe støtten til Dalai 

Lama, kontrollere klostrene, standse 

tidligere tibetaniseringsprojekter og 

kinesificere uddannelsessystemet og den 

kulturelle produktion. Samtidig beslut-

tede man at forsøge at købe tibetanerne 

til loyalitet ved at investere massivt i 

Tibets økonomi og dermed skabe en 

middelklasse, hvis relative velstand er 

afhængig af dens opbakning til det ki-

nesiske styre. Der er derfor belæg for at 

se undergravningen af tibetansk kultur 

som en bevidst og planlagt handling og 

dermed som et kulturelt folkemord.

 Den kinesiske ledelse har med en 

kombination af assimileringstiltag, 

hårdhændet undertrykkelse og økono-

miske investeringer tydeligvis forestillet 

sig, at det gradvist vil lykkes at gøre 

tibetanerne til kinesere. Opstanden i 

Tibet – og især protesterne i Østtibet, 

hvor tibetanerne i højere grad og i 

længere tid har været udsat for kinesisk 

påvirkning – viser, at Beijing har for-

regnet sig. Det ved vi også fra andre 

tilfælde af voldelige magtovertagelser i 

andre dele af verden.

 Uanset hvor meget det vil lykkes 

Kina at forandre tibetansk kultur – og 

det vil det utvivlsomt, kan vi allerede 

se nu – vil tibetanerne i al tid fremover 

blive ved med at genopdage Tibets 

lange, uafhængige historie, der dermed 

for bestandig vil være et udstillingsvin-

due for Kinas løgne og for den vold, 

som den kinesiske regering lægger til 

grund for sit krav om ejerskab af Ti-

bet. Det vil være en ustandselig kilde 

til nye konflikter og uroligheder, indtil 

der en dag findes en fredelig løsning på 

tibetanernes problemer, som lader den 

tibetanske befolkning selv bestemme 

deres egen fremtid. Der findes ingen 

andre varige løsninger end sandhed, 

menneskerettigheder, selvbestemmelse 

og demokrati.

Støttekomiteen for Tibet 

(www.tibetkomite.dk) er en uafhængig 

dansk organisation, der blev oprettet i 

1989 for at støtte tibetanernes krav om 

frihed, selvbestemmelse og menneske-

rettigheder.

Militærkonvoj på vej 
til Lhasa.

Som lovet bringes Anders Højmark 

Andersens artikel: 

„På Kinas side i Tibetspørgsmålet“ 

– en kritik af Erik Meier Carlsens 

nye bog „Tilstedeværelse“. Men af 

pladshensyn i dette nummer af Tibet, 

bringes artiklen i stedet på selska-

bets hjemmeside: www .dstk .dk 

– God læselyst.
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bøger bøger bøgerNye bøger
Meditation og spirituel 
materialisme
– vejen uden håb og frygt
 Af  Chögyam Trungpa

Original titel: 

Cuttingthrough spiritual materialisme

Oversat af Stella Lützer

206 sider. Pris kr. 255,-

Redaktøren af bogen 
Stephen S. Mathiasen
skriver:

Spirituel materialisme er et begreb, der 

blev skabt med denne bog, og det ind-

går nu i beskrivelser af den spirituelle 

udviklingsproces og dens risici. Spirituel 

materialisme udtrykker et grundlæg-

gende dilemma for den spirituelt inte-

resserede, uanset hvilken religion eller 

retning, der er tale om.

 Det er et dilemma, der har at gøre 

med vores motivation og ambitioner. 

Selv om bogen har sit udspring i en 

bestemt periode: 70’erne, og en bestemt 

spirituel retning: tibetansk buddhisme, 

træder den med sit centrale budskab 

ud over sin egen lokale sammenhæng 

og bliver et talerør for et spirituelt enga-

gement præget af ægthed, varme og 

udforskning af tilværelsens grundlag. 

Forfatteren, den tibetanske meditations 

mester Chögyam Trungpa, drog som 

ganske ung til vesten, hvor han så det 

som sin opgave på helhjertet vis at gøre 

sig bekendt med vestlig levevis, tanke-

gang og sprog for derved at kunne 

formidle den indsigt, han som den 11. 

inkarnation af Trungpatulkuerne var 

arvtager af. Det er den indsigt, der for-

midles i denne bog, som med årene er 

blevet en klassiker, og nu foreligger på 

dansk.

 CHÖGYAM TRUNGPA blev født i 

Tibet i 1939. Han blev af den 16. Kar-

mapa indsat som leder af Trungpaernes 

kloster Surmang, men den kinesiske in-

vasion af Tibet medførte, at han i 1959 

måtte lede en stor menneskemængde 

på en dramatisk flugt fra besættelses-

magten. I eksil i Indien udnævnte Dalai 

Lama ham til religiøs rådgiver for unge 

lamaer, og denne funktion varetog han 

indtil 1963, hvor han fik mulighed for 

at rejse til England og studere på Ox-

ford Universitet.

 I 1970 rejste han til USA, og i løbet 

af de sytten år, han levede der, satte han 

en lang række aktiviteter i værk. Da 

Chögyam Trungpa døde i 1987 efterlod 

han sig en organisation med over hun-

drede meditationscentre i USA, Canada 

og Europa.

Glæden ved at være til
 Af Yongey Mingyur Rinpoche

Originaltitel: The Joy of Living

Oversat af Annette Leleur

308 sider. Pris 279 kr.

Forlag: Borgen

Forlaget skriver:

Nøglen til at leve lykkeligt  I tusindvis 

af år har buddhistiske munke vidst, at 

vi kan opnå balance, ro og livsglæde 

gennem meditation. Den nyeste hjerne-

forskning – foretaget på buddhistiske 

munke – har nu ført videnskabeligt 

bevis for, at meditation ændrer hjernens 

strukturer og neuroner, så vi bliver 

mere lykkelige. En af testpersonerne i 

denne banebrydende hjerneforskning er 

Yongey Mingyur Rinpoche, som uddy-

ber sin forståelse af lykken i Glæden ved 

at være til. Han ved af egen erfaring, at 

meditation kan forandre hjernen. Som 

barn led han i flere år af svære panikan-

fald, som han overvandt gennem inten-

siv meditation. Glæden ved at være til er 

fyldt med helt enkle meditationsøvelser. 

Bogen introducerer en lethed i forhold 

til det at meditere, og med venlighed, 

humor og varme giver Yongey Mingyu 

Rinpoche nye synsvinkler på meditation 

som en daglig praksis for det moderne 

menneske: Tag et lille skridt ad gangen, 

vær venlig mod dig selv og mediter kort-

varigt flere gange om dagen.  

  Yongey Mingyur Rinpoche er den 7. 

inkarnation af Yongle Mingyur Dorje, 

en legendarisk meditationsmester og 

lærer, hvis meditationslinje har haft en 

enorm indflydelse på den buddhistiske 

kanon. Yongey Rinpoche underviser 

over hele verden – også i Danmark.

Flere oplysninger om Mingyur Rinpoche,

hans lære og hans aktiviteter finder man 

ved at besøge The Yongey Foundations 

hjemmeside på www.mingyur.org.
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The Lost world of Tibet, 
(Director’s cut ) 2008
90 min.

BBC

BBC og Det Britiske Filminstituts (BFI) 

samproduktion The Lost World of 

Tibet kan nu fås på dvd. 

Dokumentaren er produceret og tilret-

telagt af Emma Hindley. 

Filmen fortæller ved hjælp af sjældne 

farveoptagelser, som BFI er i besiddelse 

af og nu har restaureret, Dalai Lamas 

og Tibets historie. I et interview med 

Dalai Lama fortæller han om sit liv, 

og helt almindelige tibetanere fortæller 

om livet, som de husker det, før Kina 

invaderede Tibet, og disse beretninger 

illustreres med arkivoptagelser fra 

1930’erne, 40’erne og 50’erne. 

 Filmen giver et glimt af Tibets rige 

kultur, viser os de ældgamle ceremonier, 

buddhistiske ritualer og hverdagslivet, 

som det så ud, før tibetanerne mistede 

deres land for 50 år siden.

 „Vi levede i vores egen lille verden,“ 

fortæller en af filmens medvirkende. 

„Vi vidste ikke, hvad der skete i verden 

omkring os, eller hvad der kunne ske 

med os. Og så mistede vi vores land.“

Ekstramateriale:
• 60 min. tv-version

• Optagelser fra det nutidige dagligliv i  

 McLeod Ganj, Dharamsala (23 min.)

• Arkivoptagelser af den tibetanske   

 flora og fauna i farver (6 min.)

Filmen er med engelsk lyd og engelske 

undertitler. Kan købes hos BFI: 

filmstore.bfi.org.uk og koster £ 19.99

paradox of our age, 2008 
(4 min.)

„These are the times when there is 

much in the window, 

but nothing in the room.“ 

Citat fra filmen.

Ultrakort meditativ dokumentar af en 

ny tibetansk multikunster Thupten N. 

Chakrishar, inspireret af et digt tilskre-

vet HH Dalai Lama. Filmen kan ses 

på nettet på bl.a. phayul.com og You 

Tube.

 Chakrishar er bl.a. kendt for do-

kumentarfilmen Following Kunzel: 

Saving our past for the future, om det 

12 år gamle musikalske vidunderbarn 

Tenzin Kunzel, og for sin novelle Any-

thing for Tibet, My beloved Country, 

digtantologien Young Tibet og ikke 

mindst for sin artikel Rinpoche, where 

is the magic, som stadig er den mest 

læste artikel på tibetanske hjemmesi-

der som phayul.com. Han bor i dag 

Nye film film film film
    film film

Af Jeannie Andersen

Thupten N. Chakrishar

i New York og er foruden sit arbejde 

med film og tv aktiv i Tibetan Freedom 

Movement. I øjeblikket arbejder han 

på en dokumentar om tibetanere i eksil 

i USA − When the Ironbird Flies. Man 

kan læse mere om Chakrishar og hans 

igangværende projekter på thupten.com 

og på youngtibet.com, hvor man bl.a. 

også kan se en musikvideo med Tenzin 

Kunzel.
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Selskabet støtter 5 nonner på denne skole, som Ani 
Choying, en tibetansk nonne, har brugt hele sit liv 
på at skabe. Hun rejser verden rundt og synger sine 
tibetanske sange for at skaffe penge til denne skole/
kloster. Pigerne kommer fra fjerntliggende områder i 
Nepal. En plads på denne skole giver dem mulighed 
for at få en uddannelse og en fremtid.
 Henrik Gottchalk besøgte skolen i februar og 
fejrede Losar sammen med nonnerne.

Jeg havde den glæde at være med til 

at fejre Lhosa på Arya Tara Skolen i 

Pharping.

 Jeg blev hentet på mit hotel i Thamel 

i Kathmandu af Ani Choying, som også 

er en sej chauffør. Pigerne havde sam-

men med lærerne lavet en fint program 

Tekst og fotos: Henrik Gottschalk

Losar, tibetansk nytår 
på nonneklostret Arya Tara i Nepal

Ani Choying og Henrik Gottschalk udenfor Arya Tara Skolen i Pharping.

for dages underholdning. Dagen star-

tede med en velsmagende frokost på 

terrassen foran skolebygningen. Der var 

en fin afslappet stemning, høj sol, flot 

udsigt og få men søde og spændende 

gæster.

 Nonner i alle aldersklasser stod for 

underholdningen. De var tændte og 

energien var høj.

 De små piger sang med en blanding 

af generthed og hjertens lyst – mellem-

pigerne dansede til den skrattende hin-

dipop fra ghettoblasteren, og de store 

piger dansede stille udsøgte tibetanske 

danse.

 Ani Choying sang et par nepalesiske 

børnesange, og til slut dansede vi alle til 

pigernes store begejstring.   

 Det var en fin dag. Skolen er et rart 

sted at være med de glade piger og 

lærerne og personalet, der udstråler et 

stort engagement. Det er svært at skaffe 

vand til skolen, elektriciteten bliver ofte 

afbrudt og naboskabet er ikke helt i 

top, men Ani Choying lader sig ikke slå 

ud af disse dagligdags problemer. Hun 

virker tilfreds med udviklingen og er 

glad for at så mange vil støtte projektet 

og gøre hendes drøm til virkelighed.
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De små piger synger.

I midten til venstre:
Læse- eller hyggestund i solen.

Nederst til venstre:
De store piger danser

Nederst til højre:
De mellemste piger danser.

Arya Tara Skolen i Pharping.
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