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Transkulturellt Centrum
– nya utbildningar i vård

[STOCKHOLM] Transkulturellt 
Centrum är Stockholms läns 
landstings kunskapscentrum i 
transkulturell psykiatri, asyl- och 
flyktingsjukvård samt tandvård 
för asylsökande och “papperslö-
sa”. Centrat erbjuder utbildning, 
konsultation, handledning och 
metodutveckling för hälso- och 
sjukvårdspersonal.Transkulturel-
lt Centrum in-bjuder 24-28 no-
vember till en fördjupningskurs 
i transkulturell psykiatri. Många 
andra kurser och olika typer av 
information erbjudes också. 

Gå in på: www.slso.sll.se/tc, 
ring: 08-672 29 10, eller mejla: 
tc@sll.se 

Irak – en säker plats?
[STOCKHOLM] Medlemmar 
i Föreningen Fjärde Världen 
deltog i en Irakdemonstration i 
Stockholm den 15 mars. I häll-
regn talade på Norra Bantorget 
den irakiska flickan Ayat Suli-
man, brännskadad av USA:s 
bomber. Fyra bröder och en kusin 
hade dödats. 1 200 var på Sergels 
Torg där även förre försvarsmi-
nistern Thage G. Peterson talade 
och Mikael Wiehe spelade.

Fem års ockupation har kos-
tat en miljon irakier livet. Media 
har dock rapporterat sparsamt. 
Ockupationen har tvingat en 
femtedel av irakierna på flykt 
inom och utom landet – den 
största flyktingkatastrofen se-
dan palestinierna fördrevs 1948. 
USA-alliansen bär det fullla 
ansvaret för den rådande situ-
ationen. Även kristna, mandéer, 
turkmener och många andra mi-
noriteter har drabbats. 

Detta vill Föreningen Fjärde 
Världen uppmärksamma. Frå-
gan vi ställer oss  är hur Sveriges 
regering och Migrationsverk kan 
se det som säkert att skicka tillba-
ka flyktingar till rådande omstän-
digheter i Irak.

Ola Persson

> NOTISER

”Tibetvecka 2008” började planeras redan före händelserna i Tibet i mars.  
Veckan genomfördes i maj, före OS i Peking, men efter de våldsamma upplopp 
som i medierna i väst mest beskrevs som en tibetansk ”intifada”. Sida vid sida 
med Dalai Lamas fotografi och hans budskap om icke-våld och dialog syntes 
nu bilder av dödade munkar...

Under Tibetveckan i Stockholm framträdde den 33-årige tibetanen Phuntsok 
Wangchock. Han berättade på tibetanska, med översättning av Rinzin Tsomo, 
under måndagen den 12 maj i Medborgarhuset, om sin uppväxt i en by i Ti-
bet.  Phuntsok fängslades från 1994 och framåt flera gånger för sitt arbete för 
tibetansk frihet. I en summarisk rättegång dömdes han till fem års fängelse 
utan möjlighet att invända. Under denna period sökte polisen tvinga honom 
att "förbättra sin inställning". Den tortyr och misshandel han utsattes för varje 
gång man konstaterat att han inte gjort detta var omfattande. Några inslag ur 
högen: elektricitet, slag med bitar av bildäck. Vid ett tillfälle försökte Phuntsok 
begå självmord, men han fördes till sjukhus och överlevde. Tortyren utfördes 
till en början av tibetanska poliser, sedermera av kinesiska armémän. 

– Jag har fortfarande svårt att gå och har måst använda käpp, konstaterade 
han själv på en direkt fråga om sin hälsa från oss åhörare. Just nu arbetar  
Phuntsok  Wangchock med en poesibok och har levt periodvis i Dharamsala.
Fotografen Susan Sontag har påpekat att bilderna från Abu Ghraibfängelset i 
Irak även säger något om förhållanden i dagens USA. Phuntsok Wangchoks 
berättelse från Tibet säger tyvärr en del om förhållanden i dagens Kina.

Tortyr och misshandel av fängslade är utbrett i Tibet. Det finns ouppkla-
rade dödsfall ibland politiska fångar, bland dem unga nunnor, som inträffat i 
tibetanska fängelser under senare år.

krav på dialog
Kvinnofrågor, miljöproblem, kärnavfall, vad händer om glaciärerna på 
världens tak smälter? Det var mycket som togs upp under Tibetveckan, ar-
rangerad av Tibetan Community i Sverige. Krav på villkorslösa förhandlingar 
mellan Tibets exilregering och Kina, att Kina respekterar deklarationer om 
mänskliga rättigheter som undertecknats, att det tibetanska folket får rätt att 
utöva sin kultur, reli- gion och självbestämmande samt att den 
tibetanska naturen skyddas och skövlandet och förstörelsen 
av naturtillgångar upphör, det fördes också fram.

Exiltibetan vittnade 
om tortyr

Text: Henrik Persson
Foto: Tenzin Sangpo
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