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Tibetkommittén på MR-dagarna
Den 14 till 16 november anordnades 
mR-dagarna på kulturhuset i Stock-
holm. På lördagen var Svenska Tibet-
kommittén på plats med information 
och föreningen och om situationen i 
Tibet.

mR-dagarna är nordens största fo-
rum för mänskliga rättigheter och en 
mötesplats för prak-
tiker, forskare, myn-
digheter, politiker 
och ideellt engagera-
de som arbetar med 
eller vill lära mer om 
mänskliga rättigheter.

Tibet på klimat möte i Warszawa

temperaturökningen på den Tibetanska 
platån är dubbelt så hög som genomsnit-
tet i världen. Det är oroväckande efter-
som platån har det största antalet glaciä-
rer utanför de två polerna. 

Detta säger Tempa Gyaltsen Zamlha från 
University of East Anglia i en intervju på 
FN:s klimatmöte i Warszawa som hölls 
den 11 till 22 november. 

Klimatförän dring arnas påverkan på den 
tredje polen, som också den Tibetanska 
platån kallas, är mycket större än på res-
ten av världen. 

– Klimatförändringar på den tibetanska 
platån påverkar det tibetanska folket i 
mycket stor grad. Ungefär hälften av det 
tibetanska folket är nomader och den andra 
hälften bönder vilka kommer att påverkas 
av klimatförändringarna, säger Tempa. 

Temperaturökningarna gör att glaciä-
rer smälter, permafrost bryts ned och att 
grässlätterna minskar.

– En annan viktig sak är att den tibe-
tanska platån är utgångspunkt för många 
av Asiens floder. Den tibetanska platån är 
omgiven av länder med stor befolkning 
som t ex Kina, Indien och Pakistan. Det 

som händer på platån kommer därför att 
få stor inverkan på dessa länder, fortsätter 
Tempa.

Dessutom har den kinesiska regeringen 
tvingat nomader att bo på koncentrerade 
delar av grässlätterna, utan möjlighet att 
förflytta sig vilket är normalt för en 
nomad. Detta har gjort att de har svårare 
att leva som de brukar vilket gjort dem 
fattiga och klimatförändringarna får där-
med ännu större inverkan på nomader-
nas liv. Den kinesiska regeringen har till 
och med anklagat nomaderna för att 
ytorna av grässlätt minskar, säger Tempa. 
Medan den egentliga orsaken är reger-
ingens byggande av motor- och järnvägar. 

I nordöstra delen av Tibet skapade reger-
ingen år 2000 ett naturreservat, stort 
som Skottland, där det tidigare levde 
nomader. De ville bevara den delen av 
Tibet där utloppen till många floder lig-
ger, vilket egentligen inte är fel enligt 
Tempa.  Men det som händer nu under 
2013 är att regeringen tillåter gruvbolag 
ägda av den kinesiska staten att börja ver-
ka i området. Tibetanska nomader res-
pekterar naturen vilket inte de statligt 
ägda gruvbolagen gör. Miljön i området 
påverkas negativt och de tvångsförflytta-
de nomaderna blir utan jobb och tvingas 
till fattigdom. Det är ett problem, avslu-
tar Tempa. W
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