aktuellt Redaktörer Magnus Vitén och Gustav Månsson

Svenska Tibetkommitténs Mia Körling och Magnus Vitén var på plats i Nice i november.

Svenska Tibetkommittén deltog i
europeisk konferens i Nice
Den 4–6 november, i samband med G20 mötet i Cannes, höll International Tibet Network en
konferens med över sjuttio representanter från europeiska Tibetstödgrupper från ett 15-tal
länder på sluttningarna ovanför Nice. Under tre hektiska dagar lyftes olika möjligheter fram
för att gå vidare med den ständigt aktuella Tibetfrågan. Svenska Tibetkommittén representerades av styrelsemedlemmarna Georgia Sandberg, Magnus Vitén och Mia Körling.
Text: mia körling
international tibet network (Tibet
nätverket) är det samlande organ som för
binder individuella Tibetorganisationer, så
som Svenska Tibetkommittén, runt om i
världen med varandra och även samarbe
tar med den tibetanska exilregeringen i
Dharamsala, Indien. Vartannat år sam
manträder representanter för Tibetstöd
grupper i de europeiska länderna för en
gemensam konferens där aktuella kam
panjer, strategier och kunskap utbyts mel
lan deltagarna. Det överbyggande syftet är
att stärka arbetet med att förespråka tibe
tanernas rättigheter i Tibet samt att disku
tera hur man effektivt kan arbeta tillsam
mans internationellt.
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Valet att hålla konferensen i Nice, Frankrike,
berodde på närheten till G20 mötet som
hölls i Cannes den 3-4 november där Kinas
president Hu Jintao närvarade. För att
understryka kritiken mot Hu Jintao och
den kinesiska regeringen började konfe
rensen med en demonstration i centrala
Nice. Konferensens deltagare tillsammans
med tibetaner bosatta i Frankrike uppma
nade det internationella samfundet att
omgående agera för Tibet. Genom politisk
teater och flygblad informerade demon
stranterna om självbränningarna som ägt
rum i Tibet och krävde omedelbart ingri
pande för att förhindra ytterligare förtryck
och dödsfall. Ett hundratal tibetanska flag

gor kämpade tappert i regnet och blåsten
och det var stort pådrag från media, fram
förallt tysk tv genomförde en sändning till
en av sina främsta kanaler.
Som introduktion till konferensen hälsa

des deltagarna välkomna av Dicki Chhoyang
– nyvald minister i den tibetanska exilrege
ringen med ansvar för departementet för
information och internationella relationer.
Hon beskrev hur parlamentet är samman
satt av 44 medlemmar där även buddhis
tiska skolor samt tibetaner bosatta i USA
och Europa finns inräknade. En aktuell
överblick av situationen i Tibet presentera
des därefter av Tenzin Jigme från Tibet

Lhamo Tso är fru till filmaren Dhondup
Wangchen som sitter fängslad för sin film
Leaving Fear Behind.
Kampanjen Enough! kom till på grund av
den dramatiska utvecklingen i Tibet.

nätverket som beskrev hur tibetaner inne i
Tibet idag får information utifrån genom
media på ett helt annat sätt än tidigare,
genom mobiltelefoner, Radio Free Asia och
tv-paraboler. Jigme menade också på att
det idag finns en stark enighet mellan tibe
taner i Tibet och att de visar det genom att
på olika sätt utföra kulturella handlingar
vilket ingår i Lhakar-rörelsen (som Gustav
Månsson skriver om på sidan 8) där tibeta
ner till exempel offrar rökelse på Dalai
Lamas speciella veckodag.
En stor del av konferensen ägnades åt att
försöka förbättra organisationernas löpan
de arbete och deltagarna fick öva på strate
giplanering, mediaträning, face2face mot
politiker samt lära sig om datasäkerhet.
En grupp arbetade till exempel med att
utveckla en strategi för kampanjarbete
med målet att frigöra den fängslade filma
ren Dhondup Wangchen. Hans fru Lhamo
Tso fanns på plats och kunde direkt berätta
om hur Dhondup Wangchen inte har
någon möjlighet till en objektiv juridisk
granskning av sitt mål. Wangchens film
Leaving Fear Behind filmades innan OS
2008 och i filmen frågar Wangchen vad
tibetaner i Tibet tycker om OS och att det
hölls i Peking. Filmen smugglades ut men
Wangchen arresterades och är fortfarande
fängslad i Tibet. Hans fru Lhamo Tso

beskrev att trycket från internationella
supporters är mycket viktigt då det kan
medföra att villkoren inne i fängelset för
ändras för fången.
– Min man är i ett fängelse i Sinning där
min syster hälsar på honom en gång i
månaden. Hans villkor har förbättrats då
han tidigare fått utföra mycket hårt fysiskt
arbete, berättade Lhamo Tso. Tillsammans
med sin mans familj har hon bett om nåd
hos den kinesiska regeringen men fått
avslag. Lhamo Tso bor idag i Dharamsala,
Indien tillsammans med parets fyra barn.
Under konferensen presenterades också
en överblick av den kinesiska regeringens
främsta poster och hur man effektivt kan
arbeta med lobbying för att nå sin egen
regering. Aktuella kampanjer som Tibet
nätverket använder introducerades och en
av dessa är Enough! som uppmärksammar
de tolv självbränningarna som ägt rum i
Tibet och kräver omvärldens ingripande.
En annan kampanj, Nomadrights, upp
märksammar de tibetanska nomadernas
utsatta situation där de just nu tvingas från
sina marker och tvingas slakta sina djur.
De får istället flytta in i cementhus med
liten möjlighet till försörjning då de ofta
inte har någon utbildning förutom sin kun
skap om djurskötsel.

Svenska Tibetkommittén fick även ta del
av aktuell information om situationen för
tibetaner i Nepal som framfördes av Tsering
Passang från Tibet Relief Fund, London.
Han beskrev hur restriktionerna på tibe
tanska flyktingar i Nepal har ökat de senas
te åren och även gäller utövandet av tibe
tansk buddhism i landet. Tibetaner i Nepal
får allt svårare att försörja sig då många
saknar arbetstillstånd vilket leder till pres
sade livsvillkor, berättade Tsering Passang.
Konferensens deltagare fick också lära sig
om media och hur man når journalister, tid
ningar och tv med information av tyska jour
nalisten Andreas Hilmer. Många inspireran
de idéer och tankar utbyttes också runt
middagsbordet under helgen då represen
tanter från Tyskland, Österrike, Norge och
Italien m.fl. åt alla måltider tillsammans.
Svenska Tibetkommittén fick även möjlighet
att återknyta kontakterna med Den Norske
Tibetkomité och danska Stottekomiteen for
Tibet och hoppas få framtida möjligheter till
nordiska samarbeten.
Sammanfattningsvis så tillkom mycket
ny strategisk kunskap för Svenska Tibet
kommitténs kommande arbete, viktig kun
skap om den tibetanska exilregeringens
arbete samt tibetanernas aktuella situation
i Tibet och många nya trevliga internatio
nella kontakter. W
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