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Fremtiden ligger som bekendt hos den

nseste generation der som regel kan bygge

deres indlasring pa tidligere generationers

erfaringer. Mange tibetanske born og unge

der i dag er bosat i Tibet og pa det tibetan-

ske plateau lever i lokalsamfund der er i

hastig vsekst, og hvor der i udviklingens

navn sker meget store soeiale og kulturelle

forandringer, hvilket ofte indebaerer at de-

res forasldres oprindelige viden og" erfaring

ikke langere er de mest efterspurgte kva-

lifikationer. Dette er specielt aktuelt for de

tibetanere der er bosatte uden for byerne

som st0rstedelen af den tibetanske befolk-

ning er pa det tibetanske plateau. De hojt-

beliggende omrader i Himalaya plateauet

pa mellem 3.500 til 4.300 m kan ikke

opdyrkes, og her bar tibetanske nomader

igennem arhundreder level med traditio-

nel hyrdedrif t af yakokser og far. Hverdags-

liv i disse omrader star i stserk kontrast til

bylivet i Kinas ostlige provinser. I landom-

raderne er analfabetisme og arbejds!0shed

blandt tibetanere udprseget.

Mange tibetanske foraeldreharnuindsetat

skolegang og uddannelse er nodvendig for at

deres b0rn skal finde arbejde. I det sidste arti

bar man kunnet opleve sma velfungerende

landsbyskoler, men disse mindre skoler er

ikke lasngere tilladte, og er nu pa myndig-

hedernes direktiv flyttet til de mindre byer.

For b0rn der bor i fjerne og hojtbeliggende

omrader er skolegang fra 1-5 klasse blevet

mindre tilgajngeligt. For at komme i skole

er disse born nu nodt til at bo pa kostskoler,

fjernt fra deres lokalsamfund og familie. Der

nndes stadig buddhistiske klosterskoler der
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fungerer delvist som uddannelsesinstitutio-
ner, oghvor klostrene tidligere udelukkende
underviste i buddhistisk filosofi har mange
klostre nu indf0rt undervisning i sekulaere
fag for novicer.

En livsform med hyrdedrift i denne del
afverden er kraevende ogbarsk, og de fasr-
reste unge 0nsker at f01ge i deres foraeldres
fodspor som enten nomadehyrde eller
landmand. De unge 0nsker atuddanne sig,
og fa et godt arbejde. Unge tibetanere der
onsker en h0jere uddannelse er of te n0dsa-
get til at indskrive sig ved skolerbeliggende
langt vask fra lokalsamfundet, undertiden
i fjerntliggende storbyer som Beijing og
Shanghai. Hvis tibetanere skal kunne t'01ge
med moderniseringen og fa gavn af den
okonomiske udvikling skal de kunne ki-
nesisk, men de skal selvt'01gclige ogsa lagre
tibetansk, og nu tillige engelsk. Med indlas-
ring af tre forskellig'e skriftsystemer er det
store sproglige udfordringer de star overfor.
Intrastrukturen bliver stadig bedre pa det
tibetanske plateau, sa man kan kun habe at
dette i en ikke fjern fremtid kan medvirke
til at tibetanske born og unge kan fuldfore
deres skolegang og uddannelse ikke alt for
fjernt fra deres nasrmiljo.

Nar man taler om Tibet skal man vsere
opmaerksom pa at hele det tibetanske etni-
ske omrade daekker e t langt starre areal end
det nuvserende Tibet (TAR). Der bor ca. 6.
millioner tibetanere i Kina, men heraf bor
kun 2,8 millioner tibetanere i selve Tibet
(TAR). Over halvdelen af alle tibetanere i
Kina er saledes bosat i Qinghai, Sichuan.
Gansu og Yunnan provinserne. Det er der-
for mere korrekt at benaevne tibetanere i
Kina som bosat pa Det Tibetanske Plateau.
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Billedserien er taget i Tibet (Tibets Autonome
Region), samt de tibetansk autonome omra-
der, blandt tibetanere tidligere kaldetAmdo
og Kham, i provinserne Qinghai og Sichuan i

Kina (PRC) i perioden 2004-2009.
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