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trädplantering för att värna gränser
keystone försöker arbeta för och med stamfolken i Nilgiribergen 
på ett flertal olika sätt. Bland annat mäter man ut deras ägor 
(med hjälp av bland annat GpS), och markerar gränserna till 
omgivande skog och ägor genom att röja upp buskar och istället 
plantera träd eller andra växter utefter linjerna.
– Stenar kan flyttas kring av inkräktare eller dras med genom 
jorderosion, medan träd och växter är mycket mer beständiga, 
förklarar robert Leo på keystone. Stenar kan till och med bli 
tillhåll för bikolonier, som producerar honung, vilket lockar till 
sig björnar. dessa kommer sedan ofta och tar upp det som skulle 
varit gränsstenar, får sig ett honungsskrovmål, och slänger sedan 
bort stenen.

Genom att plantera träd, frukter, nyttoväxter och jordbruksgrödor 
lyckas keystone och stamfolken alltså förena landgränser med 
viktiga planteringar. Forest department kan sedan inte komma 
och säga att stamfolken inte utnyttjar sin mark, och stamfolken 
kan njuta av frukter, spannmål och andra saker från de nyplan-
terade växterna. Vidare behöver inte så många individer från 
stamfolken flytta till storstäderna i jakt på arbete.  Forest depart-
ment-tjänstemännen följer ofta med keystone och stamfolken ut 
på kartläggningsarbetena, för att se till att allt går rätt till. Och 
det är bra. därefter kan inga Fd-utsända komma med krav på 
stamfolkens mark!

joakim Lindberg
kontaktsekreterare för indien

Svalorna /indien-Bangladeshsektionen

[tibetaner] den lilla skolan för tibetanska 
flyktingar i norra indien, avslutar sina frii-
drottsdagar med att symboliskt tända `sin 
egen´ Olympiska eld.  men när länderna 
tågar in på OS-stadion i peking, viftande 
med sina flaggor, kommer ingen tibetansk 
trupp att finnas med.

i det bergiga landskapet är det ont om plana ytor. men en bit ned-
anför skolan finns en grusplan som under tre dagar får tjäna som 
friidrottsarena. den tibetanska skolan ligger i byn Sonada i nord-
östra indien på 2400 meters höjd, mitt bland Himalayas berg. 

med kritdamm har lärarna ritat upp löparbanor, som inte sällan 
måste bättras på, då vinden kastar in och yr runt bland linjerna. 
Stämningen bland eleverna är förväntansfull. Lärarna springer 
runt och gör de sista förberedelserna, de elever som inte ska 
tävla på en gång sätter sig på åskådarplats runt omkring grus-
planen. 17-årige thupten sitter på huk och knyter sina skor. 
    - det här ska bli kul. Vi har förberett oss länge för den här 
tävlingen.

Friidrottstävling i flyktingbyn Sonada
thupten bor, som majoriteten av skolans elever, i flyktingbyn 
ovanför skolan. det är en av över 50 flyktingbyar som grundades 
i indien, Nepal och Bhutan efter den kinesiska invasionen av 
tibet 1950. Sedan dess har många tibetaner flytt över Himalaya-
bergen för att kunna bevara sin kultur. 
Friidrottstävlingen börjar med löpgrenarna. musikläraren är den 

i Västbengalen tilldelade den kommunis-
tiska delstatsregeringen land åt landlösa.
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aktivaste av alla lärarna. på en vit plastpall står han och skriker 
ut startuppställningar. Genom att slå ihop två träklappor startar 
han 60 metersloppen. Ljudnivån stegras när löparna närmar sig 
målsnöret. dammet yr kring deras fötter, som vissa är försedda 
med skor, andra är utan. i bakgrunden ser man de väldiga Hima-
layabergen gå som vågor längst horisontlinjen. 

tseten som arbetar som allt i allo på flyktingbyn har gått ner för 
att titta på tävlingarna. 
   - Barnen älskar idrott. det är synd att det inte är möjligt att tävla 
i stora sammanhang under tibetansk flagg. ungdomarna skulle 
behöva förebilder,  men vi får heja på andra länder under de inter-
nationella tävlingarna, säger tseten och smuttar på sitt smörte.

Samtidigt som tjejerna tävlar i kula, håller några lärare på att för-
bereda höjdhoppsgropen. med stora hackor luckrar de upp en bit 
av grusplanen, så att den blir tillräckligt mjuk att landa i.

musikläraren ropar ut några resultat, innan han sätter på musik-
anläggningen, som är kopplad till en megafon. med gnissligt ljud 
ekar en långsam låt ut över tävlingsplanen. Låten är en hyllnings-
sång till dalai Lamas syster jetsun pema, som ansvarar för de 
tibetanska flyktingskolorna och kallas för tibets moder.

Hopp om framtiden
under den tredje och avslutande dagen är alla uppklädda. på 
scenen sitter ledningen för skolan och för flyktingbyn. dagens 
hedersgäst är ”the Settlement Officer”, tsering dorjee; som på 
mandat av den tibetanska exilregeringen är chef över flykting-
byn. Han ser stolt ut där han sitter på den provisoriska scenen och 
tittar på elevernas uppträdanden.

OS i peking – utan tibetaner
iklädda traditionella dräkter och beväpnade med trummor och 
flöjter, marscherar eleverna på grusplanen till dånande musik. 
på en mur längs sidan sitter föräldrar och tittar stolt på sina barn, 
många av kvinnorna bär de typiska färggranna förklädena som 
endast bärs av dem som är gifta. 

dagen är full av prisutdelningar, tal och lekar. Höjdpunkten är 
när en av de äldre eleverna i tibetanska kläder, springer med 
en fackla och tänder elden - precis som i de riktiga olympiska 
spelen.
    - jag välkomnar OS i kina, jag tror att det kan hjälpa till att 
sprida ljus över den tibetanska frågan, säger tseten samtidigt 
som rektorn delar ut priser.

Som de flesta andra man talar med i byn, tror tseten att det bara 
är en tidsfråga innan barnen kan tävla på andra sidan av den 
väldiga bergskedjan.
 
allra sist under den avslutande dagen spelas, först den tibetan-
ska, och sedan den indiska nationalsången. Efteråt summerar 
thupten förnöjt dagen med att visa upp två diplom för de 
grenar han vann.

theodor Lundgren

theodor Lundgren och jonas Olsson driver produktionsbolaget 
Colours media och just nu arbetar de med dokumentärfilmen ”the 

Settlement Officer”, som de filmade under två månader i den tibetan-
ska flyktingbyn Sonada. mer info : www.colours.se

tjejernas 60 meters 
lopp (v)
tsering dolma har 
tuberkulos men 
tävlar ändå i längd-
hopp och de flesta 
andra grenar, (h)




