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Dalai Lama forelaeser pa K0benhavns Universitet
Dalai Lama holder lordag formiddag forelaasning pa Kobenhavns Universitet over

temaet "The Intellectual responsibility of Western Universities for Global Understanding"

efterfulgt af svar pa sp0rgsmal fra salen. Forelaesningen finder sted i festsalen pa Vor

Frue Pladsfra klokken 10til ca. 11.15. Eventuelt ledigeadgangskort kan kebesved

indgangen for DKK 250.

Dalai Lama
og hans
kritikere
Dalai Lama er en karismatisk person som

formar at tiltraekke sig medieopmaerksom-

hed. Vesten elsker ham for hans personlige

kvaliteter, men hvordan er han som religios

og politisk leder for det tibetanske folk?

AF ELLEN BANGSBO,

"V Ttestlige medier og filmin-
\ dustri har i artier prse-
V senteret et idyllisk image

af Tibet - et billede som eksil-ti-
betanere ogsa har underst0ttet.
I Hollywood-filmen 'Syv ar i Ti-
bet' fremstilles tibetanere sale-
des som et fredselskende folk

samtale i lufthavnen. Nok er
diskussioner om menneskeret-
tigheder vigtige - men det er
danske eksportinteresser i Kina
ogsa.

En liberal Dalai Lama
Som alle andre politiske ledere
er Dalai Lama udsat for kritik-
og ikke kun fra kinesiske myn-
digheder. Den nuvaerende 14.
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"T Testlige medier og filmin-
\ dustri bar i artier pra-
V senteret et idyllisk image

af Tibet - et billede som eksil-ti-
betanere ogsa bar underst0ttet.
I Hollywood-filmen 'Syv ar i Ti-
bet' fremstilles tibetanere sale-
des som et fredselskende folk
som aldrig kunne dromme om
at g0re en orm fortraed, og som
alle elsker og st0tter Dalai
Lama. Virkeligheden ser noget
anderledes ud. Interne stridig-
heder blandt tibetanere bar f0rt
til drab, og retssager viser at
det tibetanske folk ligesom alle
andre folkeslag bestar af men-
nesker pa godt og ondt.

Den nulevende 14. Dalai
Lama anses for at vasre en rein-
karnation af den 1. Dalai Lama
som blev f0dt i 1391 i Tibet. I
1950 blev Dalai Lama 18 ar
gammel indsat som leder af Ti-
bet. Ved den endelige kinesiske
magtovertagelse af Tibet i 1959
flygtede ban til Indien efter-
fulgt af omkring 80.000 tibeta-
nere. Dalai Lama bar de seneste
40 ar veeret bosat i Dharamsala
i Indien hvor ban leder 'Tibets
regering i eksil'.

Den tibetanske eksilregering
anerkendes ikke af Kina, som
naesten per refleks protesterer
hver gang Dalai Lama m0des
med andre statsoverhoveder.
Under Dalai Lamas bes0g i
Skandinavien fra 15.-24. maj er
der arrangeret m0der mellem
Dalai Lama og den norske
konge samt bade den svenske,
norske og danske statsminister.
Det er f0rste gang i Danmark at
et officielt m0de mellem Dalai
Lama og statsministeren finder
sted - om end Poul Nyrup
Rasmussen har s0rget for at det
kun har karakter af et 'halvoffi-
cielt' m0de med en halv times

aisKussioner om mennesKeret-
tigheder vigtige - men det er
danske eksportinteresser i Kina
ogsa.

En liberal Dalai Lama
Som alle andre politiske ledere
er Dalai Lama udsat for kritik -
og ikke kun fra kinesiske myn-
digheder. Den nuvaerende 14.
Dalai Lama er kendt som en to-
lerant, liberal og kompromis-
s0gende leder - og det er netop
denne indstilling der har givet
anledning til kritik fra tibeta-
nere bade inden for og uden for
Tibet.

Dalai Lama kritiseres for at
'saelge' Tibet ved at s0ge 0get
selvstyre inden for det kinesiske
statssamfund frem for at stille
krav om fuld uafhasngighed for
Tibet.

Dalai Lama kritiseres ogsa
for sin ikke-voldspolitik, men
ban haevder selv at et fors0g pa
at 10se problemerne ved at op-
muntre til individuelle prote-
ster inden for Tibet er det rene
selvmord.

En gruppe tibetanere og vest-
lige tilbedere af den buddhis-
tisk guddom Dorje Shugden be-
skylder Dalai Lama for at vsere
en forraeder pa grund af bans
abne indstilling og interesse
overfor en dialog og filosofisk
udveksling med medlemmer af
Nyingma-, Kadjy- og Sakya-sek-
terne inden for tibetansk bud-
dhisme. Denne kontrovers kul-
minerede i februar 1997 i tre
bestialske drab pa Gelug-
munke i Dharamsala i Indien.

Dalai Lama har siden
1970'erne ikke 0nsket at bans
navn blev sat i forbindelse med
Dorje Shugden-sekten og har
fraradet en dyrkelse af gud-
dommen. Tilhaengere af Dorje
Shugden-guddommen mener
at Dalai Lama med dette forbud
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overtrader menneskerettighe-
der og religionsfrihed. Om-
vendt mener mange iagttagere
at kulten er udtryk for et reli-
gi0st fundamentalistisk parti
som vil forbyde religi0s plura-
lisme.

Dalai Lamas modstand mod
sekten kan forklares med at en
sekterisk opposition mod Dalai
Lama er undergravende for det
nuvaerende tibetanske samfund
hvor buddhistiske sekter spiller
en stor rolle som samlings-
punkt for tibetanere.

Modstand
Set i et historisk lys er en kritik
af en Dalai Lama ikke usaedvan-
lig. Ogsa den 13. Dalai Lamas
positive indstilling over for mo-
derne videnskab og uddannelse
blev i Tibet i begyndelsen af det
20. arh. m0dt med skarp kritik.
Det tibetanske folk har aldrig
vaeret en homogen gruppe, og

Tibet har historisk altid vaeret
karakteriseret af stor regional,
etnisk og sekterisk diversitet.

Det var som en reaktion pa
Tibets indlemmelse i den kine-
siske folkerepublik (PRC) i
1951 at tibetansk nationalisme
for alvor blev vakt til live. Da
Kina i 1980'erne 10snede op for
de religi0se restriktioner i Tibet
og tilled genopf0relse af tibet-
anske klostre som blev 0delagt
f0r og under kulturrevolutio-
nen, var det en mulighed som
alle tibetanske buddhistiske
sekter (Nyingma, Kadjy, Sakya
og Gelug) benyttede sig af.

At tibetanere 0nsker at vide-
ref0re deres religi0se tradition
ved at genopbygge 0delagte
klostre i det kinesisk styrede Ti-
bet kan ikke opfattes som en
sympati for det kinesiske styre.
Kinas fors0g pa at opna kontrol
over det tibetanske folk i Tibet
gennem en mangearig under-

trykkelse af religion har vist sig
at have den modsatte effekt, og
gennem en religi0s genopvaek-
kelse er klostrene i Tibet blevet
ramme for en national selvf0-
lelse.

Da Dalai Lama i 1987 over
for Den amerikanske Kongres i
Washington fremlagde en fern
punkts plan for et autonomt Ti-
bet, skabte det for mange tibet-
anere et fornyet hab om et frit
Tibet med politiske demonstra-
tioner i Tibet til f01ge, men pla-
nen blev ikke anerkendt af
Kina.

Klostre i Tibet har altid vaeret
centre for hojere uddannelse og
politisk aktivitet. I nutidens Ti-
bet repraesenterer klostrene et
fristed til at kunne snakke, og
munke og nonner har st0rre
mulighed for at vaere politisk
aktive fordi de ikke har en fami-
lie at tage hensyn til. Det er
ikke tilfaeldigt at det er munke

og nonner som siden 1987 har
udgjort op mod to tredjedele af
de politiske fanger i de tibetan-
ske faengsler. Religi0s praksis
og symboler bruges i en de-
monstration mod kinesisk ind-
flydelse. For eksempel kan det
at ga rundt om en hellig byg-
ning formidle et budskab om
protest.

Forgaeves kamp mod
lama-tradition
Kinesiske myndigheder har i ar-
tier forgajves fors0gt at afskaffe
den tibetansk-buddhistiske tra-
dition med reinkarnerede lam-
aer som religi0st forbillede for
befolkningen. Eftersom dette
ikke kan lade sig g0re, fors0ger
myndighederne nu i stedet at
overtage og kontrollere syste-
met.

Formalet med denne strategi
er at undergrave tibetanernes
tillid til deres eget system, idet



Der er cirka fern millioner tibetanere, hvoraf to

millioner lever i Den Tibetanske Autonome Region

(TAR), 2,5 millioner i de tidligere tibetanske omrader

Amdo og Kham (Qinghai-Sichuan) og cirka 140.000 i

eksil i forskellige lande.

U N I V E R S I T E T S A V I S E N 9 • 2000 9

/ sin position som politisk og religi0s leder er Dalai Lama udsatfor

mange misforstdeker og bliver ufrivilligt centrum for mange kontro-

verser. Det handler imidlertid ikke kun om hvem Dalai Lama er, men

ogsa hvad omgivelserne tror og 0nsker han er -ogg0r ham til at vsere.

folk er n0dt til at forholde sig til
de kinesisk udvalgte lamaer.

Beijing har fornyelig erkleeret
at tibetanske munke som leder
efter nye inkarnationer af af-
d0de lamaer, forinden skal ind-
hente myndighedernes tilla-
delse, og at udnasvnelsen af nye
inkarnationer skal godkendes
af de officielle myndigheder.

Panchen Lama
Kinesiske myndigheder anser
tibetansk loyalitet over for
Dalai Lama som en af de alvor-
ligste trusler mod den politiske
stabilitet i Tibet idet Dalai Lama
anklages for at modarbejde
'moderlandets' interesser. Gen-
nem en anti-Dalai-Lama-kam-
pagne har de kinesiske autori-
teter siden 1994 fors0gt at di-
skreditere og underminere en
tibetansk loyalitet overfor Dalai
Lama, f.eks. ved at udstede for-
bud mod at eje et billede af
Dalai Lama i Tibet.

Symboler for en tibetansk en-

ikke leve evigt. Det er ikke
utaenkeligt at en lignende
skasbne vil tilfalde den naeste
reinkarnation af Dalai Lama,
som de kinesiske myndigheder
sandsynligvis vil krave udvalgt
af den kinesisk uddannede Pan-
chen Lama. Dalai Lama insiste-
rer pa at det er op til det tibet-
anske folk om en 15. inkarna-
tion af Dalai Lama overhovedet
skal findes, og at den i sa fald
skal findes i et frit land.

Problematikken omkring ud-
vaelgelsen af den 11. Panchen
Lama har i politisk henseende
kun ber0rt tibetanere selv og
den kinesiske regering. Deri-
mod har udvadgelsen af den 17.
Karmapa givet anledning til
spekulationer og interesser som
vedr0rer intern indisk og kine-
sisk politik samt storpolitik pa
et globalt plan mellem Kina, In-
dien og den vestlige verden.

Striden om den
17. Karmapa

det pa trods af at han var under
kinesisk overvagning i sit eget
kloster, ikke mindst af tibetan-
ske munke som samarbejder
med de kinesiske myndigheder.

Den vellykkede flugt er et
klart nederlag for de kinesiske
myndigheder som havde satset
pa at have deres egen repras-
entant i en betydningsfuld posi-
tion blandt den tibetanske be-
folkning i Tibet.

Den 17. Karmapa har S0gt om
asyl i Indien, men de kinesiske
myndigheder arbejder pa at fa
ham tilbageleveret. Indtil nu
har alle tibetanske flygtninge
faet asyl i Indien, og skulle In-
dien ikke give asyl til den 17.
Karmapa, Urgyen Trinley, er
det sikkert at det vil f0re til en
protest i de vestlige lande.

Dalai Lamas betydning
Langt st0rstedelen af tibetanere
i og uden for Tibet betragter
stadig den 14. Dalai Lama som
Tibets ubestridte leder. Han op-

ogsa blevet et symbol for et frit
Tibet. Derved spiller Dalai
Lama en vigtig rolle for Tibets
fremtid, for selv om der er in-
terne uenigheder blandt tibeta-
nere, er der i 0jeblikket ingen
anden person som kan tage
hans plads.

Yderligere har den 14. Dalai
Lama utallige gange med sin
karismatiske personlighed for-
maet at skabe omfattende glo-
bal medie-interesse for den ti-
betanske sag og for fred og
menneskerettigheder pa ver-
densplan.

Som religios leder er det

hans budskab at man gennem
en buddhistisk praksis kan
overvinde negative krasfter som
er en kilde til lidelse, og at man
derigennem kan opna en sand
og vedvarende lykke. Dalai
Lama papeger samtidig at alle
religioner er en indfaldsvinkel
til den samme sandhed, og at
man skal forblive ved sin oprin-
delige tro. Som politisk leder
mener Dalai Lama at en op-
naelse af tibetansk selvstyre i
Tibet kun er et sp0rgsmal om
tid.

I sin position som politisk og
religi0s leder er Dalai Lama ud-

sat for mange misforstaelser og
bliver ufrivilligt centrum for
mange kontroverser. Det hand-
ler imidlertid ikke kun om
hvem Dalai Lama er, men nok
sa meget om hvad omgivel-
serne tror og 0nsker han er - og
g0r ham til at vsere. •

Ellen Bangsbo erBA i tibetansk
og specialestuderende i antropo-
logipaK0benhavns Universitet.
Hun har boet blandt eksiltibeta-
nere i Indien og Nepal i perioden
1979-90 og boet og arbejdet i et
tibetansk buddhistisk center i

I USAi 1990-92.
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'moderlandets' interesser. Gen-
nem en anti-Dalai-Lama-kam-
pagne bar de kinesiske autori-
teter siden 1994 fors0gt at di-
skreditere og underminere en
tibetansk loyalitet overfor Dalai
Lama, f.eks. ved at udstede for-
bud mod at eje et billede af
Dalai Lama i Tibet.

Symboler for en tibetansk en-
hed og en faslles front bar imid-
lertid blot fact en ny betydning,
specielt hvad angar de to mest
betydningsfulde skikkelser i ti-
betansk buddhisme, Dalai
Lama og Panchen Lama. Efter
Dalai Lama er Panchen Lama
den nasst vigtigste person som
religi0st samlingspunkt for ti-
betanere, og det er i kraft af
dette at en kontrovers med det
samme opstod i 1995 omkring
genkendelsen af reinkarnatio-
nen af Panchen Lama. Kontro-
versen har yderligere tilspidset
forholdet mellem Dalai Lama
og de kinesiske myndigheder.

Den 10. Panchen Lama d0de
i 1989, og Dalai Lama er den
eneste person som tibetanere
anser for at have autoritet til at
genkende en ny inkarnation af
Panchen Lama. Dalai Lama an-
erkendte i 1995 en tibetansk
dreng i Tibet som reinkarnatio-
nen af Panchen Lama efter
samrad med ledelsen i dennes
kloster i Tashilunpo i Centralti-
bet. De kinesiske myndigheder
svarede igen ved at sastte dren-
gen i husarrest, hvorefter de
valgte deres egen kandidat.

Den kinesisk valgte Panchen
Lama er nu, efter flere ars 'pa-
triotisk uddannelse' i Beijing,
blevet sendt tilbage til sit klo-
ster i Tashilunpo. Drengen som
er anerkendt af Dalai Lama, er
ikke blevet set siden og anses
nu for at vsere verdens yngste
politiske fange.

Den 65-arige Dalai Lama kan

mod har udvadgelsen af den 17.
Karmapa givet anledning til
spekulationer og interesser som
vedr0rer intern indisk og kine-
sisk politik samt storpolitik pa
et globalt plan mellem Kina, In-
dien og den vestlige verden.

Striden om den
17. Karmapa
Overhovedet for Kadjy-sekten,
den 16. Karmapa, d0de i 1982.
Kontroversen omkring Karm-
apa opstod da Kadjy-sekten i
1992 valgte en tibetansk noma-
dedreng i Tibet som den 17.
Karmapa, Urgyen Trinley, og
indsatte ham som overhoved i
sektens hovedkloster i Tsurphu
nasr Lhasa.

Urgyen Trinley er anerkendt
af Dalai Lama, og han blev som
den f0rste Lama siden kulturre-
volutionen ogsa anerkendt af
de kinesiske myndigheder. En
mindre gruppe inden for Kadjy-
sekten var ikke enige i dette
valg og fremkom to ar senere
med deres egen kandidat. Da
det er umuligt for de to grupper
at blive enige, behandles sagen
i 0jeblikket ved de indiske dom-
stole.

Ogsa i denne kontrovers kri-
tiseres Dalai Lama. Gruppen
hvis kandidat ikke er anerkendt
af Dalai Lama, mener at Dalai
Lama overhovedet ikke har au-
toritet til tage beslutninger der
vedr0rer andre sekters interne
stridigheder. Denne mistillid
over for Dalai Lama er f0rst
fremkommet efter at Dalai
Lama har naegtet at im0de-
komme et krav om at aner-
kende deres kandidat som den
17. Karmapa.

Efter at gentagne ans0gnin-
ger om udrejse fra Kina var ble-
vet afvist, lykkedes det den 17.
Karmapa, Urgyen Trinley, ija-
nuar i ar at flygte fra Tibet - og

dien ikke give asyl til den 17.
Karmapa, Urgyen Trinley, er
det sikkert at det vil f0re til en
protest i de vestlige lande.

Dalai Lamas betydning
Langt st0rstedelen af tibetanere
i og uden for Tibet betragter
stadig den 14. Dalai Lama som
Tibets ubestridte leder. Han op-
fattes ikke blot som den menne-
skelige manifestation af gud-
dommen Chenrezig, men er

Vi har brug for dig, hvis du kan spille pa et niveau, der er mellem Sene 1 og 7.
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