Chungdak Dawa Koren

– första tibetan i Norden att bli invald i exilparlamentet
I senaste parlamentsvalet, då även den nya premiärministern Lobsang Sangay valdes, fick
Europas exiltibetaner två nya representanter att föra deras talan. Chungdak Koren, 59 år,
från Norge blev en av dem.
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sedan chungdak koren tillträdde i sep
tember har hon jobbat hårt för att öka
medvetenheten om ökad jämlikhet mellan
män och kvinnor och hon har bland annat
fått igenom en viktig motion om utökad
föräldraledighet för nyblivna mammor
inom exilsamfundet i Indien.
Exilparlamentet i Dharamsala består av
totalt 44 ledamöter, varav två stycken repre
senterar Europa och två Nordamerika.
Efter senaste valet är andelen kvinnor
endast 25%. Exilregeringen har sex minist
rar, varav två är kvinnor (Gyari Dolma,
motsvarande inrikesminister och Dicki
Chhoyang, motsvarande utrikesminister)
Chungdak Koren var självklart med på
det internationella Tibetmötet i Nice, det
var där hon berättade om sitt arbete i par
lamentet och att det krävts en del allians
byggande för att nå de resultat hon hop
pats på. Exempelvis fick hon stöd för sin
motion om att utöka mammaledigheten
till tre månader av den andra representan
ten för Europa i parlamentet, Thubten
Wangchuk från Spanien. Att han var man
(och en högt ansedd munk dessutom) tror
hon gjorde det lättare att få igenom förslaget.
Hon berättade också om arbetet med
den nya grundlagen, som måste ändras då
Dalai Lama har lagt över alla sina tidigare
befogenheter på den folkvalda församling
en och premiärministern. Men Chungdak
är en slipad politiker och outtröttlig Tibetaktivist. Hon går i främsta leden under
protesterna i Nice samtidigt som hon har
en bakgrund som Dalai Lamas officiella
representant till FN i Genève.
När Chungdak var nio år tvingades hon
fly Tibet och bosätta sig i Indien. Tack vare
ett stipendium fick hon möjlighet att åka
till Norge och studera. Året var 1969 och
strax efter hon lärt sig norska påbörjade
hon sin sjuksköterskeutbildning i Oslo. De

Chungdak Koren, 59 år, från Norge, är invald i exilparlamentet.

senaste 20 åren har Chungdak arbetat som
sjuksköterska parallellt med sitt engage
mang för Tibet. Hon har startat upp flera
organisationer för Tibetrelaterade frågor i
Norge, exempelvis Norska Tibetkommittén
1988 och den oberoende radiokanalen
Voice of Tibet 1995.
Chungdak var en av fyra kandidater som

nominerades till de två posterna som euro
peisk representant och den enda kvinnan.
För henne var det viktigt att ställa upp för
att visa att det finns engagerade och kom
petenta kvinnor som kan axla rollen som
parlamentariker. Förhoppningsvis kommer
fler tibetanska kvinnor att följa hennes
exempel i framtiden. W
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