Den tibetanska exilregeringens premiärminister Lobsang Sangay i Wien 26 maj.

Europeisk solidaritet

för Tibet!

Exilregeringens premiärminister Lobsang Sangay, Dalai Lama och förespråkare för mänskliga
rättigheter som Bianca Jagger och Bernard Kouchner samlades med 10 000 åskådare i
Wien den 26 maj på Heldenplatz för att tydligt visa solidaritet med Tibet. Svenska Tibet
kommittén var också där.
Text och foto: mia körling

att ståtliga wien den 26 maj fått tibe

tanskt besök syntes i parkerna vid centrum
där chupas, den tibetanska folkdräkten,
tibetanska flaggor och bilder på Dalai
Lama här och var skymtade förbi. På
Heldenplatz i centrala Wien höll Dalai
Lama med flera tal på eftermiddagen där
både långväga Tibetsupportrar, österrikis
ka helgfirare och turister samlats i publi
ken. Eventet European Solidarity Rally for
Tibet arrangerades av Tibet Youth
Association och Swiss-Tibet Friendship
Association för att betona Tibets akuta
8 tidningen tibet · 2 · 2012

behov av de europeiska ländernas stöd och
engagemang.
Representanter från nästintill samtliga
europeiska länder fanns på plats för att
visa solidaritet för Tibet, däribland Sverige.
Hundratals om inte tusentals tibetanska
flaggor fladdrade i den heta sommarvin
den och många slog sig ner i gräset runt
scenen för att få skugga och bra platser att
lyssna. Totalt samlades 10 000 personer
enligt arrangörerna. Det var flera promi
nenta personer som höll tal, däribland
Bianca Jagger som sedan flera år varit

Council of Europes Goodwill Ambassador
samt engagerat sig för mänskliga rättighe
ter under 20 års tid. Hon beskrev i sitt tal
hur tibetanerna under de senaste 60 åren
var allt annat än ”befriade” av den kinesiska
regeringen, och hur hon besökt David
Cameron och uppmanat honom att träffa
Hans Helighet Dalai Lama, vilket han
sedan gjort. Bianca Jagger betonade också
hur mycket hopp som Dalai Lama symbo
liserar för det tibetanska folket och att det
därför är så viktigt att han får återvända till
Tibet. En annan talare var Bernard Kouchner

Bianca Jagger, känd förespråkare för mänskliga rättigheter, visade sitt stöd i Wien. Dalai Lama tackade sina bröder och systrar i Europa för visad solidaritet.

som är en av grundarna till Läkare utan
gränser och tidigare utrikesminister i
Frankrike. Han betonade de tre punkterna
som rallyt fokuserade på vilka var att upp
mana de euroepiska regeringarna att ta upp
den repressiva situationen i Tibet, uppmana
till att en granskande EU-delegation skick
as till Tibet, och att en speciell samordnare
för Tibet tillsätts i den Europeiska Unionen.
Den tibetanska exilregeringens premiär
minister Kalon Tripa Lobsang Sangay tala
de också om den svåra situationen i Tibet:
”Om du deltar i fredliga demonstratiner i
Tibet är risken stor att du blir gripen, torte
rad och fängslad. Kanske till och med skju
ten. I år har åtta tibetaner blivit skjutna till
döds när de deltagit i fredliga demonstra
tioner, det är därför de väljer självbrän
ningar som en desperat och tragisk hand
ling för uppmärksamhet.” Men Lobsang
Sangay uttryckte också sina förhoppningar
för demokrati i ett framtida Kina. Han
påtalade hur man tidigare trott att demo
krati i muslimska länder som Egypten och
Tunisien varit omöjligt, men att folket vun
nit över diktatorena visar på ofattbara möj
ligheter till förändring. Han uppmanade
publiken att förstå att den vändningen är
möjlig även i Kina och att det även kan
resultera i ett fritt Tibet.
Därefter gav han över rampljuset till

Hans Helighet den 14:e Dalai Lama. Den
religiösa ledaren som inte längre har någon
politisk makt började med att tacka sina
bröder och systrar i Europa för deras visade
solidaritet. Han talade sedan på tibetanska
till de tibetaner som var på plats för att
sedan gå över till att beskriva de tre olika
frågor han ville ta upp. Dels menade han
att den tibetanska kulturen, språket och
inte minst buddhismen med nära band till
icke-våldsprincipen var ett globalt ansvar
att skydda och bevara – för att skydda dessa
viktiga medkännande principer. För det
andra tog han upp hur de tre floderna som
utgår från den tibetanska högplatån, Indus,
Mekong och Brahmaputra, är avgörande
för en stor del av Asiens vatten och i sin tur
hela jordens ekologi vilket också är alla
länders angelägenhet. (Läs mer i artikeln

på sidan 12). Som tredje punkt tog Dalai
Lama upp tibetanernas ”basic right” till
demokrati och mänskliga rättigheter i
Tibet. Han avslutade också med en anek
dot om hur han vid ett möte med Mao
Zedong 1955 fått frågan om Tibet hade en
egen flagga. – Ja det har vi! Hade han sva
rat varpå Mao uttryckt: Mycket bra! Man
ska alltid ha sin egen flagga det är mycket
viktigt att behålla den. Dalai Lama förkla
rade att han i och med detta ansåg sig fått
tillstånd att hissa den tibetanska flaggan
som den kinesiska regeringen idag påtalar
som splittrande för moderlandet.
Tibetaner i exil från hela Europa hade
samlats för att lyssna på sina religiösa och
politiska ledare och mellan talen framfördes
musik av kända tibetanska musiker som
Loten Namling och Tenzin Ngingthatsang. W

”Detta solidaritets-rally skickar ett tydligt budskap till Beijing att folket i Österrike och Europa inte bara är intresserade av ekonomiska
intressen utan även anser att mänskliga rättigheter är viktiga.”
Lobsang Sangay
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