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defull kulturell identitet. Den här viktiga 
utmärkelsen hedrar också många fler tibetan-
ska författare och intellektuella, varav många 
avtjänar långa fängelsestraff och har utstått tor-
tyr helt enkelt för att de uttryckt sanningen i sitt 
arbete”.

Woeser Föddes i lhasa, och växte upp med att 
tala kinesiska eftersom hennes far är hankines 
(modern är tibetanska) och skriver också på 
kinesiska. Familjen förflyttades till ett tibetanskt 
område i Sichuanprovinsen där Woeser kom att 
studera ett kinesiskt litteraturprogram för 
nationella minoriteter på universitet. Som ung 
kvinna flyttade hon sedan tillbaka till Lhasa där 
hon arbetade som redaktör för en ledande tibe-
tansk litterär tidskrift: Tibetansk Litteratur. 
Det var då som hon började upptäcka den tra-
giska verkligheten i Tibets historia, och lära sig 
om tibetansk buddhism och kultur.

Woeser som inte har tillstånd att lämna Kina 
och är bosatt i Beijing har inte kunnat ta emot 
utmärkelsen personligen. Men att flera organi-
sationer uppmärksammar hennes litterära 
engagemang bidrar naturligtvis till spridandet 
av hennes viktiga texter som är undersökande 
och dokumenterande av den ofta tystade situa-
tionen i dagens Tibet. W

Om du är intresserad av att läsa vad Woeser har 
skrivit finns hennes senaste bok ”Tibet´s True 
Heart” att köpa på www.raggedbanner.com

Källor: 
Prince Claus Fund: 
www.prinsclausfonds.nl
ICT, International Campaign for Tibet: 
www.savetibet.org
Ragged Banner: 
www.raggedbanner.com

Tibetansk hiphop-video om 
maträtt  omåttligt populär!
shapale av Karma Emchi på YouTube

I mars 2011 laddade 
en ung schweizisk- 
tibetansk kille vid 
namn Karma emchi 
upp en rolig hip-hop-
låt på YouTube, där 
han sjunger om en 
maträtt som kallas 
Shapale. Men han 
kunde inte ha gissat 
hur omåttligt populär 
videon och hans låt 
skulle bli. Den 15 okto-
ber blev Karma em-
chis Shapale vinnare 
på Tibetan Music 

Awards i Dharamsala i kategorin bästa rap/hip-hopplåt och  
100 000 har sett hans video på internet.  

Shapale är, tillsammans med momo, tibetanernas favoritmat 
som särskilt barn älskar eftersom den är väldigt fet och oljig. 
Det är en brödklump med innehåll av kött eller grönsaker unge-
fär som en större momo. Men det finns en dubbel betydelse i 
ordet shapale som också betyder smisk. Det är alltså en hel del 
ordlek i Karma emchis låt och visar på typisk tibetansk humor. 
Bland ordlekarna och de komiska bilderna i Shapalevideon, så 
finns det också ett underliggande viktigt budskap: ”Även om 
du bor i väst / Glöm inte att Tibet är var du kommer ifrån / tala 
tibetanska och skriv tibetanska / var stolt över att vara tibetan”, 
sjunger Karma emchi.

videon kom snabbt ut i Kina på webbsidor för video liknande 
YouTube men plockades bort av den kinesiska regeringen som 
inte tycktes dela den tibetanska humorn. Det statliga rådets in-
formationskontor förklarade den 2 april att alla webbplatser, 
särskilt de med video-och radiokanaler, skulle leta rätt på och 
ta bort låten om ”köttpannkakan”. I övriga delar av världen 
fortsätter dock Shapalesången att vara en stor favorit, och det 
är nog inte sista gången vi får se eller höra Karma emchi som 
spås en lysande framtid som artist.

gå in och titta på shapale här:  
www.youtube.com/watch?v=8z2_Ie6NfSe

Källa: www.highpeakspureearth.com


