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The Jewels of Tibet
Titel: The Jewels of Tibet – A Rosary
of 108 Schools
Författare: Lisa Dickyi
Förlag: Svensk-tibetanska skol- och
kulturföreningen 2006
Boken The Jewels of Tibet – A Rosary
of 108 Schools av Lisa Dickyi, utgiven
av svensk-tibetanska skol- och kulturföreningen 2006, är nu högaktuell i
samband med de olympiska spelen i
Kina och de nu pågående tibetanska
protesterna i både Tibet, Nepal och
Indien.
Inledningsvis skildrar författaren
hur en mans vision leder till att 13 000
barn på landsbygden i Tibet får möjlighet att gå i skola. En märklig kedja
av händelser gör att Soenam Jamyaling,
klosternovis från byn Katsel (som ligger
i en dalgång 70 km öster om Lhasa),
efter flykten i samband med upproret
1959 så småningom kommer till Danmark för att botas från tuberkulos.
1970 får Soenam ett brev från
en hög lama som föreslår att han ska
åka till Sverige som stöd för en annan lama som finns här. Och den
höga laman skriver vidare: ”Livet är
som ett dammkorn som när som helst

kan fångas av vinden och svepas iväg.
Tänk på det och försök att använda
ditt liv till att hjälpa andra.”
Stöddemonstration
Efter att en stor demonstration har
slagits ner i Lhasa 1987, organiserar Soenam en stöddemonstration i
Stockholm, varvid 300 personer marscherar till kinesiska ambassaden.
Ambassadören, som vill förbättra
Kinas rykte efter protesterna, ger Soenam möjlighet att leda en delegation
till Tibet.
Vid en rundresa i landet uppmärksammar han, att många barn inte får
tillfälle att lära sig läsa och skriva. I
slutet av 1988 bildar han och några
vänner därför svensk-tibetanska skolföreningen med syftet att bygga en
skola i Katsel och främja kontakten
mellan Tibet och Sverige.
Efter många bakslag kan skolan i
Katsel invigas 1994, varvid 50 föräldralösa barn får bo på skolan, medan
ytterligare 50 elever från Katsel med
omnejd kommer dit som dagelever.
Numera går 260 barn i skolan som
också utvidgats med bibliotek, sjukstuga, och växthus, med mera. 1996

utvidgas åtagandet till att omfatta 108
skolor med bibliotek. Siffran 108 står
inom buddhismen för kärlek och medlidande. Redan år 2006 förverkligas
drömmen efter stora ansträngningar.
Författaren går sedan över till att
berätta om byn Katsel med dess skola,
fadderverksamhet, hälsovård och kultur och ett kloster. Där fanns också en
tredjedel av flickorna och pojkarna vill
bli munkar eller nunnor, vilket inte är
tillåtet.
I andra delen av boken har författaren samlat fakta, fotografier och bilder på alla de 108 skolorna samt på de
barn som går där.
The Jewels of Tibet är en vacker
bok med underbara fotografier och
fin layout. Samtidigt förmedlar den
skolföreningens historia tätt sammanflätad med Tibets tragiska nutidshistoria, där missförhållandena leder till
uppror med jämna mellanrum.
Jag kan varmt rekommendera
denna bok till alla som är intresserade
av hur några eldsjälar mot alla odds
kunde bygga 108 skolor, där Tibets
verkliga juveler är just barnen.

Inger Söderqvist

Sms från Soppero
Titel: Sms från Soppero
Författare: Ann-Helén Laestadius
Förlag: Podium och Nordiska museets förlag 2007
En vanlig fråga många idag ställer sig
är var vi kommer ifrån och var man
egentligen hör hemma? Man har sina
fötter i olika kulturer och var man än
är så räknas man som den med ”ett annat” ursprung.
Så är även fallet för 13-åriga Agnes
som bor i Solna, utanför Stockholm,
men som har en mamma med samiskt
ursprung. Agnes pratar inte samiska,
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men hon är stolt över sina samiska
rötter och berättar gärna för sina storstadsvänner om samerna.
En dag börjar en samisk kille från
byn där hennes släktingar bor, skicka
sms till henne. Han kräver dessutom
att de skriver på samiska, så Agnes
tar fram några gamla samiska böcker
hemma och börjar med nyfikenhet
upptäcka språket hon känner att hon
har sina rötter i. Men när hon väl
kommer upp till Soppero, blir inte
allt som hon tänkt sig. Vem är same?
Var går gränsen för att man ska få
kalla sig same?

Boken ger en bra beskrivning av
hur det är när man försöker hitta sin
identitet. I den söta historien om kärlek och vänskap vävs också mycket
information om samernas situation
in. Det är ett enkelt sätt att ta in lite
fakta om vårt nordiska ursprungsfolk.
Jag skulle rekommendera boken
för undervisning av mellanstadieelever. Boken är skriven för barn i den
åldern och det är nog frågor, som
fångar de flesta av dem.
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