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Kære medlemmer

Jeg er meget taknemmelig for, at det i 1997 lykkedes mig sam-
men med den daværende bestyrelse, at etablere Tibet Charity. 
Foreningen har siden da været en stor støtte for de tibetanske 
flygtninge i Indien og Nepal, og mange har fået et bedre liv og 
en større tryghed gennem sponsorater fra Tibet Charity’s med-
lemmer.

Jeg værdsætter, at bestyrelsen og alle medlemmer yder deres 
bedste af et varmt hjerte. Vi har sammen kunnet gennemføre 
rigtig mange gode projekter i årenes løb. Jeg har siden stif-
telsen i 1997 været formand for foreningen, men nu har jeg af 
behov for i mindst et år at trække mig tilbage fra bestyrelsen og 
formandsposten. Jeg vil naturligvis stadig støtte Tibet Charity 
som menigt medlem, så godt jeg kan.

Jeg har fuld tillid til, at medlemmerne fortsat vil bakke op om 
Tibet Charity, og at bestyrelsen vil fortsætte det gode arbejde.

Kærlig hilsen
Lakha Lama
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Så vi forlod den danske som-
mer i midten af august 2009 for 
at ankomme til en meget varmere 
sommer i New Delhi. Udover at 
varmen var ca. 20 grader mere end 
i Danmark, så blev man overrumplet 
af farverne, menneskene, duftene 
(og stanken!) samt fattigdommen, 
også selv om man har været der 
mange gange efterhånden. Men en 
positiv ting er, at luftforureningen er 
ikke slem mere, efter at alle taxier, 
busser og andre officielle køretøjer 
skal køre med gas. Så i byerne er 
den total sorte røg, som før kom ud 
af udstødningsrørene, kun et meget 
sjældent syn. 

Efter et par dage på vores faste 
tibetanske hotel, som ligger i et me-
get stille tibetansk område af Delhi, 

skulle vi videre til Dharamsala. 
Denne tur indbefatter en togtur på 
12 timer, som jo altid er en oplevelse 
i Indien, samt en biltur på ca. 3 timer 
på det sidste stykke op i bjergene. 

Vi ankom ved middagstid, hvor 
vi blev modtaget af Tibet Charitys 
direktør i Dharamsala, Mr. Tsering 
Thundup. En mand, som man kun 
kan føle en stor respekt for med 
hele hans udstråling og væremåde. 
Jeg mødte ham første gang, da han 
var leder af et skolehjem i nær-
heden af Bir. Det var i 2001, da vi 
første gang arrangerede et gade-
hundeprojekt i Dharamsala på H.H. 
Dalai Lama’s opfordring. På en fri-
dag tog vi så til skolehjemmet, hvor 
vi blev vist rundt. Børnene var alle 
fra de mest fattige områder af den 

østlige del af Tibet, hvor forældrene 
enten stadig var i Tibet eller var 
døde. Men vi blev kun mødt med 
smil og latter og leg, og at se den ro 
og orden, der var på hjemmet, hvor 
børnene selv stod for oprydning, 
tøjvask, havearbejde, madlavning 
og meget andet udover deres sko-
legang og buddhistiske gøremål, ja 
det var fantastisk. Mange danske 
skolebørn ville have godt af en rund-
tur på denne skole, så de kunne se, 
at der er andre værdier end ligegyl-
dighed, egoisme og mobiltelefoner.

 

I gadehundenes tjeneste

  >>

Tekst og foto: Mogens Hansen
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Atter engang lykkedes det at samle en flok entusiastiske 
dyrlæger og veterinærsygeplejersker, som vil bruge deres 
ferie og penge på at arbejde gratis under meget besværlige 
forhold i Indien

Hele holdet med hjælpere i Bir
Aktivitet i ny klinik
Åbning af den  nye klinik
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Udover Mr. Tsering Thundup var 
der flere fra Tibet Charitys kontor for 
at byde os velkommen og hjælpe os 
med vores værelser. Og her må jeg 
nævne Vishnu, som egentlig hedder 
Bishandass. Han skulle vise sig at 
være den bedste hundefanger, som 
jeg nogensinde har set. Samtidig 
var han en utrolig behagelig fyr 
at være sammen med og meget 
hjælpsom. 

Efter en hviledag var vi inviteret 
til åbning af den nye dyreklinik i 
Dharamsala. Allerede efter vores 
første tur til Dharamsala begyndte 
vi at planlægge en fast dyreklinik i 
Dharamsala, og efter meget arbejde 
fra især Gunver Juul og Tsering 
Thundup og efter mange problemer 
med at skaffe lokaler og proble-
mer med de indiske myndigheder 
er det nu lykkedes at få etableret 
en fast dyreklinik tæt ved Tibetan 
Children Village (TCV). Og til ære 
for os havde de sørget for at lægge 
åbningen, så det passede med 
vores ankomst. Til selve åbnings-
ceremonien var der inviteret flere 
prominente personer, bl.a. ledende 
officielle veterinære personer samt 
TCV’s øverste ledere. Og som det 
er skik i de tibetanske områder så 
blev der holdt mange og lange taler! 
*G* Men det var en flot åbning, hvor 
vi også pr. tradition blev beæret 
med de flotte hvide sjaler, inden det 
røde bånd blev klippet over, og vi 
kunne se den nye klinik. Klinikken 
var utrolig flot, og noget af det mest 
moderne og praktiske, som jeg har 
set både i Indien og Thailand. God 
indretning, gode borde og alt udsty-
ret var placeret i skabe under meget 
ordentlige forhold. Men de uden-
dørs faciliteter, bure og løbegårde, 
var absolut ikke optimale, og der 
manglede penge til at købe materia-
ler til at lave ordentlige hundebure.

Efter 3 dage i New Delhi samt 1 
dag i Dharamsala var vi ivrige efter 
at komme i gang, og bare det at 
finde alle vores medbragte instru-
menter og andre gode ting med fra 
Danmark og få det samlet og place-
ret klinikken var dejligt. Nu skulle vi 
snart til at arbejde!

Den første arbejdsdag er altid lidt spe-
ciel. Mange har ikke været med før og 

er måske lidt nervøse. Slår man til, kan 
man de ting, som kræves, kan jeg finde 
ud af det? Nogle kender hinanden og 
har måske været med før. Så der går 
lige lidt tid, inden man som koordina-
tor ved, hvordan teamet fungerer. Og 
som regel finder de enkelte i teamet 
hurtigt ud af, hvem de arbejder godt 
sammen med. Dette var vigtigt, da 
Tsering Thundup gerne ville have os 
ud på nogle camps, dvs. mobile klinik-
ker, hvor vi tager ud til steder, hvor de 
har brug for vores hjælp. Han havde 
planlagt en camp i Bir, et tibetansk om-
råde 3 timers kørsel fra Dharamsala. Vi 
skulle også ud til et medicinsk universi-
tetsområde nær Kangra samt til en lille 
indisk landsby i bjergene nær Kangra. 
Da han nævnte den indiske landsby, 
var jeg meget skeptisk. Dette med 
tanke på flere oplevelser med indiske 
myndighedspersoner, hvor de lover 
en masse, og der sker intet. Vi havde 
haft oplevelser, hvor de lovede, at der 
ville være masser af hunde til os, men 
når man så stod der med alt udstyret, 
ja så var der ikke en eneste hund. Men 
denne mistanke skulle senere vise sig 
totalt ubegrundet. 

Jeg skal måske lige her fortælle, 
hvilket arbejde, som vi egentlig 
udfører. Vores arbejde er grundlæg-
gende baseret på ABC arbejdet. ABC 
står egentlig for Animal Birth Control 
og har siden starten af ’90’erne vundet 

indpas i mange lande verden over. 
Grundlaget for arbejdet startede fak-
tisk i Indien, hvor specielt en person, 
Dr. Krishna fra Blue Cross, en dyre-
værnsorganisation, var forgangsmand. 
Man skal tænke på, at halvdelen af alle 
verdens humane rabiesdødsfald er i 
Indien. Så officielt dør 30.000 menne-
sker, heraf hovedparten børn, hvert år i 
Indien. Men det uofficielle tal kan være 
5-10 gange mere! Så det var naturligt, 
at man netop i Indien var interesseret i 
at begrænse denne sygdom, som i 99 
% af tilfældene overføres via hunde-
bid. Og man havde i over 100 år prøvet 
med masseaflivninger uden effekt. Så 
hvad skulle man nu? Dette var starten 
til at prøve ABC-projektet i nogle få 
områder af Indien, og med stor succes. 
ABC arbejdet består i at neutralisere 
(kastrere/sterilisere), vaccinere, para-
sitbehandle samt øremærke mindst 70 
% af hundene i et område for derefter 
at sætte dem ud i det område, som de 
kom fra og sørge for, at lokalbefolknin-
gen i området passer og fodrer kun de 
hunde, som er blevet behandlet. Det 
optimale ville så være at få løst affalds-
problemet, så der ikke ligger masser af 
mad, der kan tiltrække hunde, der ikke 
er blevet behandlet. Hvis man når op 
på 70 % af hundene, så taler man om 
en kontrolleret gadehundebestand, 
hvor man så løbende skal sørge for at 
få behandlet de hvalpe, som kom-

Første hund i ny klinik
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mer til. Og det er en kæmpe fordel at 
behandle hvalpene, da de er nemme 
at fange og operere med meget få 
komplikationer. 

Der har været kritik af ABC arbej-
det, og selve proceduren er da også 
blevet ændret flere gange gennem 
årene. Og nogle steder, hvor ABC 
programmerne har slået fejl, har 
været områder, hvor man på grund af 
utålmodighed og dumhed har slået de 
hunde, som er blevet behandlet, ihjel. 
Problemer her er, at de hunde, der som 
regel bliver behandlet først, er også de 
hunde, som er mest knyttet til menne-
sker og nemmest at fange, og når du 

slår dem ihjel, ja så kommer de hunde, 
som er mere sky og ikke så tamme 
tættere på, hvor der er mad og der-
med mennesker, og så har vi et større 
problem, for de hunde, som skulle 
have holdt dem væk, ja de er døde. De 
indiske myndigheder var startet på det 
i Dharamsala for nogle år siden, inden 
de blev stoppet. Andre problemer 
udover dumhed og utålmodighed, 
som man ikke kun ser i Indien, men 
også i lande i Europa som Grækenland 
og Tyrkiet, med ABC programmerne er, 
at man ikke var nået op på de ca. 70 %, 
eller at man ikke holdt det ved lige. Ja, 
og så er der stadig det store affalds-
problem, som holder liv i rigtig mange 
stray dogs.  

Nå, efter vores første dag på klinik-
ken skulle de fleste af os ud i felten og 
lege M*A*S*H. Vi skulle til et medicinsk 
universitetområde, hvor vi fik tildelt 
nogle lokaler. Meget fine lokaler, som 
blev brugt til studerende. Men lyset i 
de lokaler! Jeg har en mistanke om, at 
samtlige indere er udstyret fra fødse-
len med natkikkertsyn. Hvordan er de i 
stand til at læse under de betingelser? 
Men belært af tidligere ture så havde 
jeg taget pandelampe med. Vi havde 
Vishnu med, og dagen før havde vi 
været dernede for at fange hunde. Det 
skulle vise sig, at hundene i dette om-
råde var ekstremt sky. De havde meget 
lidt menneskelig kontakt, da det var et 
universitetsområde uden mange fast-
boende familier, primært studerende. 
Så det var et show at fange hundene, 
som alle vores tilskuere var meget 
fornøjet over. Og det er utroligt, som 

vores tilstedeværelse kan trække folk 
til. Man kommer ud, hvor der umid-
delbart næsten ingen mennesker var, 
og pludselig står der 100 personer, der 
virker, som om at de har hele dagen til 
at kigge på os. Jeg kiggede faktisk lidt 
efter de huller i jorden, som de måtte 
være kommet op ad, for der var ingen 
huse i området. En lille sjov oplevelse 
var en hundefamilie med mor og 6 
små hvalpe, hvor vi fangede mode-
ren samt en hvalp. Resten gemte sig 
i et rørsystem i overfladen af jorden, 
hvor der var flere udgange. Der blev 
udtænkt mange måder at få dem ud 
på, og intet lykkedes den første dag. 
Men næste dag var de rimelig sultne, 
så de kom ud af deres hulesystem, 
når de blev lokket med mad. Alt i alt 
nåede vi ca. 40 hunde i dette område, 
så betingelserne taget i betragtning, 
så var det OK. 

Vi skulle derefter til Bir, som ligger ca. 
3 timers kørsel østpå fra Dharamsala. 
Udover at Bir også er et område med 
meget tibetansk indflydelse, så er det 
også et meget kendt sted for paragli-
dere. Faktisk bliver verdensmesterska-
berne i paraglidning afholdt i dette 
område. Samtidig er det et meget 
smukt område med alle deres the-
plantager på bjergskråningerne. Da vi 
ankom, skulle vi først mødes med den 

Artiklens forfatter Mogens Hansen med hund i lokal landsby

Alternativt operationsleje!

>>
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lokale tibetanske hundegruppe, som 
var meget ivrige og gjorde et stort 
stykke ulønnet arbejde. Vi skulle stå 
under et smalt halvtag lige ved nogle 
meget nedslidte bygninger. Vi delte 
arealet under halvtaget med nogle in-
diske kvinder, som puttede hør i nogle 
meget dekorative puder/madrasser. 
Vi fik stillet vores borde og udstyr op, 
efterhånden kunne alle deres funktio-
ner i søvne. En af de første patienter 
var en meget hærget hanhund, som 
havde et kæmpe betændt område 
med dødt væv, maddiker og rester 
af et øre på den ene side af hovedet. 
Han havde vist rigtigt levet livet som 
slagsbror og områdets Don Juan. Vi fik 
ham bedøvet, behandlet hans hoved 
og selvfølgelig også kastreret og 
vaccineret. Da vi kom næste dag, var 

han meget deprimeret. Han lå bare og 
kiggede uden at røre sig, som om han 
vidste, at vi havde taget hans mandig-
hed fra ham. Denne tilstand stod på 
næsten hele dagen, og vi var faktisk 
lidt bekymrede for ham. Indtil der kom 
en løbsk tæve til operation. For første 
gang løftede han hovedet, og pludse-
lig var han henne hos hende og parre 
hende på alle mulige måder. 

Vi havde nogle dejlige dage i 
Bir med pragtfulde mennesker og 
gode oplevelser. Jeg boede som 
den eneste på et tibetansk hotel for 
munke. Der var en dejlig fred og ro 
om aftenen! Og vi afsluttede med 
en afskedsceremoni for alle, der 
havde været involveret i arbejdet, 
hvor Tsering Thundup og hans kone 
og børn deltog med tale og uddeling 
af de flotte hvide sjaler til alle.

Fortsættes i næste nummer

Dyrenes SOS støtter hundeprojekt.
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En række danske og udenlandske 
interesseorganisationer, Støtteko-
miteen for Tibet, The International 
Tibet Support Network (ITSN) 
stod alle sammen om at arrangere 
tibetansk deltagelse i december 
måneds COP15 konference i Kø-
benhavn, Tibet Third Pole, der ko-
ordinerede den globale Tibetbevæ-
gelses forsøg på at sætte Tibet på 
dagsordenen og gøre opmærksom 
på de konsekvenser, som Kinas re-
aktioner på den globale opvarmning 
har for Tibet, det tibetanske folk, og 
for Tibets nabolande.

Tibet, som omfatter verdens 
højeste og største højslette, kaldes 
ofte Verdens tredje pol, fordi der 
her findes mere ferskvand i form 
af gletsjere end noget andet sted 
på jordkloden, bortset fra nord- og 
sydpolen. Områdets temperaturstig-
ninger er dobbelt så store som den 
gennemsnitlige globale opvarmning, 

hvilket ulykkeligvis fører til aksele-
rerende smeltning af de tusindvis af 
gletsjere, som vander de syv store 
floder, der gennemløber Indien, 
Bangladesh, Sydøstasien og Kina. 

Hvis der ikke gribes ind hurtigt 
mod de ændringer af naturen, som 
foretages i disse tider, vil det få 
alvorlige følger for det globale klima 
, udtalte Tenzin Dhardon Sharling 
fra Tibetan Women’s Association på 
flere af møderne i Klima Forum regi. 
Beijing lytter ikke til de protester 
eller erfaringer, som fremsættes af 
højslettens tibetanere, mennesker, 
som før nogen er interesserede i 
højslettens og græslandets overle-
velse.

De tibetanske nomader tvinges til at 
leve med begrænsede græsgange, 
og den såkaldte ”nomadebosættel-
se” tvinger nomaderne fra højsletten 
til et kunstigt byliv, fra et bæredyg-

tigt nomadeliv til et kunstigt ikke-liv i 
betonbyggeri.

Tsering Chokyi, Tenzing Chodon 
fra den tibetanske eksilregerings 
miljøkontor kommenterede fotoop-
tagelser og filmklip af tvangsforflyt-
telser af nomader i Tibet og den 
betydning dette vil få for millioner af 
mennesker i store dele af Asien.   

Delegationen fra Dharamsala deltog 
i adskillige møder både på NGO’er-
nes Klima Forum, i Bellacenterets 
COP15 møder, i Christianias Cli-
mate Bottom  og i den store meget 
omtalte demonstration, lørdag, den 
12. December, rundedes af med 
en samlende ceremoni for alle 
Moder Jords levende væsener, en 
ceremoni hvori også Lakha Lama 
deltog sammen med en lang række 
religiøse og spirituelle ledere fra 
hele verden.

Tibet - the third pole

Af Lise Hjorth



10

Dolkar Lhamo Kirti, præsident for Ti-
betan Women’s Association, Central 
Executive Committee i Dharamsala 
deltog i COP15 – Klima Forum kon-
ferencerne i København i december 
måned sammen den tibetanske 
delegation.

Ved mikrofonen og på podierne 
var Dolkar en seriøs og velformule-
ret fortaler for Tibet Third Pole, som 
Dharamsala tibetanernes indlæg 
kaldtes under ét.  Udenfor møde-
lokalerne viste Dolkar sig at være 
en sprudlende morsom, kærlig og 
videbegærlig kvinde, som tog alle, 
der mødte hende med storm.

Dolkar Lhamo Kirti blev født i 1959 
i Kalimpong , Darjeeling i Indien. 
Her studerede hun på The Central 
School for Tibetans, Dalhousie og 
fortsatte herfra til Delhi for at gen-
nemføre en sekretær uddannelse. 
Fra 1979 underviste Dolkar i 3 år 

på West Point skolen i Darjeeling 
og blev herfra udnævnt til depute-
ret  medlem af Den tibetanske eksil 
regering  i både den 11., den 12. 
den 13 og den 14. Periode.  Sidelø-
bende hermed var Dolkar president 
for The Zhenphen  Group i den 
tibetanske bosættelse i  Darjeeling.  
Zhenphen kan oversættes til til de 
andres bedste.

Siden år 2000 har Dolkar Lhamo 
arbejdet for Tibetan Women’s As-
sociation, først i en periode som 
præsident for the Central Excutive 
Committee  - og blev i april, 2009  
valgt og udnævnt til præsident for 
The Central Tibetan Women’s As-
sociation for en treårig periode frem 
til år 2012.  

Det er Dolkar Lhamo Kirti’s in-
derlige ønske, at foreningen arbej-
der for The middle Way i tråd med 
Hans Hellighed Dalai Lamas tanker 
og indgår i dialog med den kinesi-

ske regering blandt andet gennem 
direkte henvendelser pr. brev, og at 
alle verdens kvinder må stå sam-
men om at sikre en god, sikker og 
fredelig levedygtig og leveværdig 
tilværelse for alle Tibets kvinder

Med i billedet af denne be-
undringsværdige, stærke kvinde 
må, at Dolkar på sin sidste dag i 
Danmark, umiddelbart før jul, fri 
for pligter, oplevede den danske 
vinter, dansede rundt på en isdæk-
ket strand, var på nippet til at blive 
vinterbader, byggede Mount Everest 
i sne, velsignede danske familier på 
vej hjem med juletræer,  og spredte 
sin latter og sine smil generøst over 
alle danskere på sin vej,

Dolkar Lhamo Kirti var en dejlig 
gæst. 

Dolkar Lhamo Kirti 
President TWA

PORTRÆTTER

Dolkar Lhamo Kirti (TPIE Member):  
E-mail: tibwomen@gmail.com
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Tenzin Dhardon Sharling er 28 år 
og har i de sidste 6 år arbejdet for 
Tibetan Women’s Association i 
Dharamsala.

Dhardon er en flot repræsentant 
for den moderne unge tibetanske 
kvinde i Indien, højt uddannet, 
velformuleret og selvstændig. Efter 
sin skolegang i Dharamsala, tog 
Dhardon sin college-uddannelse i 
Madras, en bachelorgrad i litteratur 
og derefter en masters i kommu-
nikation. Ved hjælp af et fornemt 
scholarship fortsattes studierne  på 
 Edingburgh University

I dag er Dhardon Research og 
Media Officer for Tibetan Women’s 
Association, et embede, hun blev 
valgt til af the executive committee – 
Dhardons arbejde for TWA omfatter 
ansvaret for udgivelser af fotose-
rier, bøger, af hæftet Dolma, som 
gennem 20 år har været et talerør 

for foreningen og sidst også forum 
for unge intellektuelle tibetanske 
kvinders tanker på skrift.  Hun er 
medredaktør af bladet Tibet Today 
og i styrekommitteen  for Internatio-
nal Tibet Support Network (ITSN).  

Sideløbende med studierne har 
Dhardon vundet adskillige priser for 
sine debatevner sine tale- og taler-
gaver, hvilket ingen, som oplevede 
Dhardon’s fremlæggelser under 
Tibet Third World var det mindste 
i tvivl om.  En morsom anekdote 
om et vinderindlæg i en debat i 
Edingburgh for 6-7 år siden fortæl-
ler Dhardon selv:  Det allersidste 
spørgsmål, der blev kastet i hovedet 
på mig, til øjeblikkelig besvarelse 
var:  Hvilke er de to køn som bebor 
kloden Jorden? – hvortil Dhardon 
uden betænkning svarede:  Female 
og non-female på Moder Jord.

Fra København rejste Dhardon 
videre til Syd-Indien hvor hun var 

Tenzin  
Dhardon
Sharling

Af Lise Hjorth

Tenzin Dhardon Sharling.  
wResearch & Media Officer. 
Tibetan Women’s Association, 
Dharamsala. 
E-mail:   Dhardonsharling@gmail.
com  eller twa@tibetanwomen.org

leder af et ugelangt seminar om le-
derskab for unge tibetanske kvinder, 
for herefter i begyndelsen af januar 
at deltage i endnu en kongres i 
Bangkok: The 1st International 
Congress on Women’s Health and 
Unsafe Abortion (ICWRRF) som de-
puteret og oplægsgiver. Congressen 
indledtes med et 4 dages møde for 
52 TWA medlemmer fra 27 lande i 
Asia Pacific området, hvis ønske det 
er, at understrege alle kvinders ret 
til at føde børn og med særligt focus 
på Tibets kvinder. Tenzin Dhardon 
Sharling er på Facebook, hvor 
Facebook venner kan følge hendes 
arbejde for TWA.

Det er Dhardons store ambition at 
skaffe midler nok til at fortsætte 
sin uddannelse med en Ph.D. fra 
et amerikansk universitet.  Emnet?   
Kvinder fra Tibet.  – Selvfølgelig. 
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Tsering Chokyi deltog i COP15/
Klima Forum møderne som NGO 
repræsentant  for Central Tibetan 
Administration, hvor hun har været 
ansat siden 2006 i Environment and 
Development Desk (EDD) i afdelin-
gen for information og internationale 
kontakter. 

Chokyi fortalte, at hun blev født af 
fattige forældre i Himachal Pradesh 
regionen i 1978. Chokyi’s mor kom 
til Indien i 1960 som flygtning 6 år 
gammel og forældreløs. Chokyi’s far 
er tidligere munk,  familien bor i et 
mindre flygtningeområde med ca. 
100 andre familier, 12 kilometer fra 
den lille by Paonta.  I området findes 
en underskole,  et par forretninger 
og et tæppevæveri, men Chokyi 
måtte bo på kostskole i Paonta, 12 
kilometers skolevej er alt for meget 
for et barn. 

Senere modtog Chokyi et legat 
fra Undervisningskontoret i Cen-
tral Tibetan Administration og fik 
mulighed for at afslutte sin bachelor 
eksamen fra  på Delhi Universitet.  
Chokyi fortæller, at hun jo er født 

som buddhist og derfor ønskede at 
fordybe sig i buddhistiske studier og 
slutteligt modtog sin Master degree 
i buddhistisk filosofi fra samme 
universitet.  Lysten til at fortsætte 
de buddhistiske studier og arbejde 
mod en Ph.d. stredes med tran-
gen til at hjælpe forældrene, som 
fortsat kæmpede mod fattigdom og  
ønsket om at støtte hende og de 
to søstre på vejen mod en uddan-
nelse. Forældrene rejser hver vinter 
til Sydindien for at arbejde indenfor 
tekstilindustrien  og spare lidt sam-
men til det kommende halve års 
sparsomme liv i Himachal Pradesh.

Så Chokyi besluttede sig for at 
arbejde, søgte, og bestod  Central 
Tibetan Administration ansættelses-
prøven i 2006.
Hendes område Environment and 
Development Desk (EDD) beskæfti-
ger sig hovedsageligt  med naturen 
i Tibet, hvilket naturligvis vanske-
liggøres af, at ingen af de ansatte 
nogensinde har fået lov til at besøge 
Tibet, fordi de så åbenlyst kritiserer 
Kinas stadigt stigende ”udvikling” 
af Tibets naturområder. Chokyi og 

hendes kolleger er derfor afhæn-
gige af at interviewe turister, som 
har været i Tibet, og naturligvis de 
nye tibetanere som jævnligt ankom-
mer til Dharamsala fra  Tibet. Også 
internationale organisationer såsom 
Verdensbanken, Asian Develop-
ment Bank, WWF etc. bistår med 
oplysninger.

Men Chokyi fortæller, at hun selv 
(og derfor også på sigt EDD) meget 
gerne vil udforske højsletter og 
græsningsområder i Ladakh om-
rådet i Indien – det tætteste man 
kan komme på Tibets højsletter. 
Her bor der også nomader. Så hvis 
der i Danmark er studerende, som 
har lyst – og midler – til at tilbringe 
nogle måneder i Ladakh området for 
at forske i samarbejde med Chokyi, 
hører hun meget meget gerne fra 
dig. 

Tsering  
Chokyi

PORTRÆTTER

e-mail:  tseringchokyi@gmail.com   
www.tibet.net/diir/eng/enviro/
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En anden væsentlig deltager i den 
tibetanske delegation fra Dharam-
sala var Ven. Ngawang Woebar,  
som er præsident for The Gu-Chu-
Sum Movement – Tibets Ex-political 
Prisoners’s Association. – med 
hjemsted i Dharamsala.

Ven. Ngawang Woebar fortalte, 
at han blev født i Tibet for 40 år 
siden, hvor han voksede op sam-
men med  2 søstre og 1, bror,  men  
allerede som lille dreng følte, at han 
ønskede at slutte sig til et kloster for 
at blive munk.  Med et blink i øjet 
fortalte han, at munkelivet syntes 
at tilbyde ham så mange goder, 
han gerne vil have del i, fra mad 
på bordet hver dag, kammeratskab 
og sammenhold, tid til fordybelse, 
mulighed for at få en uddannelse og 
chancen for at se ud over sin egen 
næsetip.  -  Han indtrådte derfor i 
Dephang klosteret i 1983 og blev 
munk. 

Efter The Tibetan Freedom 
demonstrationer i Lhasa i 1987, 
hvori Ven. Nagawang Woebar var 
en fredelig deltager, blev han ikke 
desto mindre arresteret og udsat for 
både forhør og tortur gennem sine 4 
måneder fængsling.  I 1991 ankom 
han til Dharamsala fra Tibet 

I Dharamsala er Ven. Ngawang 
Woebar i dag præsident for The Gu-

Chu-Sum Movement – Foreningen 
blev startet i 1991 med det primære 
formål at være tilholdssted for tidli-
gere politiske fanger, samvittigheds-
fanger, som er kommet til Indien 
fra Tibet.  Gu-Chu-Sum Movement 
of Tibet holder til i Lung-ta House i 
Dharamsala, hvor tidligere fanger 
og andre med behov for hjælp kan 
få mad, husly, økonomisk støtte,  
læge- og  psykolog hjælp.  Mange 
af de tidligere fanger ankommer til 
Dharamsala alene, uden job, uden 
at vide, hvor de kan bo og ofte uden 
uddannelse og mange af dem lider 
af dårligt helbred efter fængsels-
opholdet. Foreningen har i dag ca. 
550 medlemmer, mænd og kvinder, 
munke og nonner.  

I Lung-Ta House i Dharamsala 
huser foreningen både kontorer, 
opholdsrum, skræddervirksomhed 
med over 20 ansatte, et internet-
center,  sprogskoler og  en meget 
populær japansk restaurant, som 
beskæftiger mange medlemmer.

 Foreningen udgiver et årligt 
magasin:  Tibetan Envoy på både 
tibetansk og engelsk, ligesom der 
publiceres biografier om tidligere 
politiske fanger.  Foreningen sam-
arbejder med NGO afdelinger rundt 
om i verden, og hvert år højtidlighol-
des både den 27. September, som 

er GuChu Sum ”fødselsdag” og den 
26. Juni som er den Internationale 
Torturdag. 

Gu Chu Sum er de tibetanske 
talord for 9.  10 og 3. Tallene viser 
hen til september og oktober, 1987 
og marts, 1988

Datoer for tre af de væsentlig-
ste fredelige demonstrationer for 
tibetansk uafhængighed i Lhasa  
Demonstrationer som er en væsent-
lig del af grunden til, at der i dag er 
behov for Gu-Chu-Sum Movement 
of Tibet.

Udover indtægter fra husets aktivite-
ter, eksisterer foreningen ved hjælp 
af økonomisk bistand, udstyrsgaver 
og direkte assistance fra frivillige.  
Penge kan doneres til The GuChu-
Sum Movement of Tibet. Account 
no. 2517000100076898

Swift code: PUNBINBBPAR.  
Adresse:  Punjab National Bank, 
Mcleod Ganj. 176219 (H.P.) India.  

Gu Chu Sum Movement of Tibet. 
Ex-political prisoners’ Association. 
Jogibara Road, PO Mcleodganj, 
Dharamsala

176219 (H.P.) India.  E-mail:  gu-
chusummt@yahoo.com. eller info@
guschusum.org.  www.guchusum.
org

Ven. Ngawang Woebar
 President for The Gu-Chu-Sum Movement

Af Lise Hjorth
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Sammensat af Jette Hoffmeyer og Nis Borlund

Tibet Charity formidler alle sponsorbeløb  
ubeskåret videre til de tibetanske modtagere

Hvis du ønsker at støtte en af disse sager, eller gerne vil  høre om andre 
sager, bedes du venligst ringe til  kontoret på tlf.  nr.  39 56 08 48 - så sender 
vi dig en personlig sponsorsag der kan opsiges med tre måneders varsel.

Ngawang Tashi
HC-0046: (600 kr. pr. kvartal)
Ngawang er 73 år og flygtede med sin familie til Indien i 1960. Siden forsøgte han 
gentagne gange at leve det nomadeliv, som tidligere var hans hverdag i Tibet. 
Men hver gang er hans dyr døde på grund af de barske vejrforhold i området. I de 
sidste 30 år har han arbejdet som arbejdsmand ved bygnings- og vejprojekter, men 
grundet hans alder er han ikke i stand til at fortsætte dette arbejde. Han er blevet 
enkemand for nyligt og hans syn er ved at svigte. Han behøver derfor økonomisk 
hjælp til den sidste tid.

Bhumkyi Dolma
HC-0064: (600 kr. pr. kvartal)
Bhumkyi er 69 år og kom til Indien i 1979. Hun ville gerne fortsætte sin tilværelse som 
nomade, men måtte opgive og tog derfor forskelligt fysisk dagsarbejde. Nu har hun 
dog nået en alder, hvor kroppen har sagt fra overfor denne type arbejde og hun har 
derfor ingen indtægt. Hendes mand er også svækket og lider af gulsot og parret har 
ingen børn, der kan hjælpe med at forsørge dem.

Tashi Palmo
BC-0172: (450 kr. pr. kvartal)
Tashi er datter af en væver i Kathmandu i Nepal. Hun lider af astma og har brug for 
medicin for at kunne klare sig gennem dagen. Om dagen går hun i skole, men på 
grund af udgifterne til astmamedicinen har hendes familien svært ved også at betale 
for hendes skolegang. Hun har derfor brug for en sponsor, hvis hun skal kunne fort-
sætte sin skolegang.
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Nyima Dhondup
LE-0019: (600 kr. pr. kvartal)
Nyima er 78 år og var fra 1963 til 1974 medlem af den frivillige tibetanske guerillabe-
vægelse. Siden flyttede han til Jampaling i Nepal, hvor han tjente til føden som histo-
riefortæller. Nu om stunder lever han under miserable forhold og grundet sygdom, 
kan han ikke tage arbejde.

Kunga
LE-0028: (600 kr. pr. kvartal)
Kunga er 78 år og var modstandsmand i Tibet frem til 1974, hvorefter han flyttede til 
det tibetanske Paljorling settlement i Nepal. Han fik hurtigt job på en gulvtæppefabrik, 
men blev arbejdsløs, da gulvtæppefabrikken lukkede. Grunder hans alder kan han 
ikke have et fast arbejde og bliver ofte syg og har brug for medicin. Denne kombina-
tion af lav indkomst og høje udgifter gør at han desperat har brug for hjælp.

Tenzin Tashi
LW-0070: (450 kr. pr. kvartal)
Tenzin er 4 år og går i skole i Jampaling i Nepal. Hans mor er sundhedsarbejder og 
arbejder det meste af dagen. Hans far er blevet arbejdsløs og har ikke kunnet få job 
og familien har derfor store økonomiske problemer. For at spare på familiens udgifter 
overvejer de at tage Tenzin ud af skolen, med mindre de kan skaffe penge til hans 
skolegang på anden vis. De søger derfor et sponsorat til deres søns skolegang.

Tenzin Tsephel
TCS-0034: (4500 kr. pr. år i 3 år)
Tenzin er 20 år og har altid været interesseret i teknik. Hendes største ønske er at 
få en uddannelse indenfor computerlære og hun har allerede taget de forberedende 
kurser. Hendes familie er totalt afhængige af det lille landbrugsareal de kan dyrke og 
grundet svigtende nedbør har høsten været meget ringe de sidste par år. Hendes far 
har tidligere også kunnet arbejde som mekaniker, men han er nu så gammel at dette 
ikke er en mulighed længere. Han har derfor ikke mulighed for at bekoste Tenzins 
videre uddannelse uden hjælp fra en sponsor.
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Hjemmeside og nyhedsmails
Tibet Charity arrangementer opdateres løben-
de på vores hjemmeside.
 
Nye arrangementer annonceres løbende i vores 
nyhedsmails. 

Tilmelding til nyhedsmails på www.Tibetcharity.
dk w

Kontoret flytter
Tibet Charity har i noget tid haft et ønske om 
at finde større kontorlokaler, således at flere 
frivillige kunne hjælpe til på kontoret til gavn 
for medlemmer og foreningens aktiviteter. Det 
er nu lykkedes at finde egnede lokaler og vi 
påtænker at flytte kontoret per 1. maj 2010. 
Kontorets nye adresse bliver:

Tibet Charity
Bredgade 36C
1260 København K
Telefonnummer og e-mail vil forblive uændret.

Med venlig hilsen
Nis Borlund

Ordinær Generalforsamling 

Tibet Charity

Fredag den 5. marts 2010 kl.  19.30
Sted: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme

Nørregade 7 B, 2 th., København K.

DAGSORDEN:
Kort meditation ved formand Lakha Lama

Valg af dirigent
Den nuværende bestyrelse præsenterer sig

Årsberetning ved projektlederne 
Regnskab 

Valg af bestyrelse*
Valg af revisor

Indkomne forslag
Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde  
senest 14 dage før generalforsamlingen.

* På valg:  
Gunver Juul, Jette Hoffmeyer, Semine Bojsen,  
Niels Henrik Henriksen og Juliet Christensen. 

Gaver der varmer i Himalaya
Husk du kan fortsat købe gavekort, så du kan 
give frugthaver, bøger, skoleudflugter, rabies-
vaccinationer m. m. til familiemedlemmer, ven-
ner og bekendte. 

For små penge skaber de stor glæde og god 
karma. 

Se det store udvalg på hjemmesiden, eller bestil 
dem på telefon 3956 0848.

Gavekort

meddelelser fra foreningen
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De tibetanske nomader
De tibetanske nomader stoler på at deres yakokser leverer alle basis nødvendigheder – mælk til smørte, smør, ost og 

youghurt; afføring til brændsel; uld til garn; reb og tøj. En fattig nomadefamilie har måske 20 yakokser eller færre, medens 
en rig familie har op mod 500.

Den kinesiske regerings politik retter sig mod at flere  og flere nomader skal bosætte sig fast. De siger det er for, at 
forbedre den økonomiske levedygtighed for husdyrhold og mindske effekten af naturkatastrofer for nomadernes leve-
grundlag.

For de fleste nomader er overgangen til en bymæssig levestil meget svær. Nomaderne flyttes ofte til funktionsløst mas-
sebyggeri ud til veje eller i nybyggede forstadsområder. Der konfronteres de med at skulle skabe en helt ny og bæredygtig 
levestil.

Foto og tekst: Jan Reurink - se flere fotos på www.flickr.com/photos/reurinkjan
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En far og en mor og deres tre døtre levede engang i en 
lille hytte i skoven, eftersom de var meget fattige.
En dag sagde faderen til sin kone og sine døtre.
„ Gode kone og gode små døtre, jeg må forlade Jer i 
nogen tid, men jeg vil vende tilbage med mange rig-
domme og smukke ting.
Min små døtre skal have mange juveler at sætte i deres 
hår, og I vil alle blive lykkelige.”
Efter at have sagt disse ord drog manden ud på sin 
lange rejse.
På sin vej gik han gennem skoven om natten, og en fe 
mødte ham.
„ hvor skal du hen, oh rejsende, på denne tid af natten?” 
spurgte hun.
„Jeg skal ud at finde lykken, „ svarede han.
Uden flere ord løftede feen sin tryllestav og berørte 
hans skulder, og han blev forvandlet til en gås med 
gyldne fjer.
Den fattige far, som nu var forvandlet til en gås, fløj til 
en gren på et træ, og han tænkte…
„ Hvad kan jeg nu gøre for min familie? Jeg er kun en 
gås og kan ikke lede efter rigdomme, og min kone og 
mine døtre er meget fattige.”
Sådan var hans tanker som han sad på grenen i træet 
og han var meget, meget ked af det. Men pludselig 
kiggede han ned og så sig selv i vandspejlet i en dam 
nedenfor.
„ Mine fjer er gyldne!” råbte han og rystede sine vinger 
med glæde, og han fløj afsted hen til den lille hytte, hvor 
hans kone og døtre ventede.

„Mor, en gylden gås kommer til os!” udbrød døtrene.
Lysende ved døren talte gåsen til dem.
„ Gode mennesker, „ sagde han. „ Jeg ved I er fattige, 
men se mine fjer er af guld. „ Og han tog en fjer fra sin 
ryg og gav den til dem idet han sagde. „ Tag denne her 
og sælg den, jeg vil komme tilbage igen og igen…”  Og 
dermed fløj han tilbage i skoven.
Konen solgte fjeren og fik mange penge for den, og 
hver gang pengene var brugt op, så kom gåsen tilbage 
og gav dem en anden fjer.
Men en dag sagde moderen til sine døtre. „ Mine børn, 
denne gås kan en dag flyve væk og aldrig komme 
tilbage, næste gang han kommer må vi plukke alle 
fjerene af ham.”
Døtrene græd bitterligt ved tanken om denne utaknem-
melighed, men ikke desto mindre…..da gåsen vendte 
tilbage greb moderen ham og plukkede alle hans fjer af 
ham.
Frastjålet alle sine fjer var gåsen ude af stand til at flyve 
og hans selviske kone smed ham ned i en tønde og gav 
ham meget lidt føde at æde……men fjerene hun pluk-
kede blev hvide ligesom fjerene på alle de andre gæs, 
for feen havde givet dem en trylleformular, som ville få 
fjerene til at blive hvide, hvis de nogen sinde blev taget 
fra ham.
Efter at han således havde levet usselt nogen tid i tøn-
den, groede hvide fjer ud på gåsens vinger igen.
Han fløj væk…langt væk til en skov, hvor alle fugle var 
lykkelige, og han levede lykkeligt med dem siden da.

De gyldne fjer

Eventyret er fra bogen: Noor Inayat Khan: Tyve Jakata-fortællinger. Oversat af Maria Damsholt fra 
Twenty Jakata Tales. Illustration af Juliet Christensen efter original tegning af Henriette Willebeek le Mair.

Visdomsbøgerne. Sankt Ansgars Forlag, København 1996.  
Med tilladelse til at bringe eventyret i Magasin Tibet Charity.
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I forrige nummer af Tibet Charity 
bladet fortalte jeg om vores indiske 
home nurse, Kumar, som vi har lånt 
ud til organisationen Tong-Len, der 
hjælper beboerne i de indiske slum-
områder, og som hvert år skaffer 
mange hundrede indiske gadebørn 
ind på kostskoler og dermed giver 
dem muligheden for at komme ud 
af den fattigdom, som deres familier 
ellers har været  forudbestemt til, i 
generation efter generation

Det er meget vigtigt for Tong-Len 
at have Kumar tilknyttet, idet han 
taler børnenes sprog og har deres 
fortrolighed.  Desuden kan han 
bidrage med førstehjælp, sår be-
handling og andet sundhedsarbejde 
samt oplysning om hygiejne og kost.  

Han er flittig, allestedsnærværende, 
venlig og besked - faktisk er han, 
ifølge lederen af Tong-Len,  ganske 
uundværlig.  Da organisationen 
ikke selv har penge til at ansætte 
Kumar, har vi indvilget i at betale 
hans løn og andre omkostninger i 
form af tilskud til husleje etc.  Sidste 
år giftede Kumar sig med en barn-
domskæreste, så nu er han også 
familieforsørger.

Da vore egne sundhedsprogram-
mer hele tiden vokser støt og kræ-
ver mere personale for at lykkes, 
betyder det, at vi hele tiden må skaf-
fe flere penge til lønninger, som jo 
er stadigt tilbagevendende udgifter.  
Det er til tider ved at blive en tung 
sag at løfte, idet vi jo føler os an-

svarlige både overfor vore ansatte, 
som sætter andre job muligheder til 
side for at hjælpe os med at hjælpe, 
og naturligvis overfor de mennesker, 
der behøver vor hjælp.  Det vil være 
katastrofalt for de mange projekter 
vi har søsat, dersom vi bliver nødt til 
at skære ned på antallet af ansatte 
og tilknyttede.

Derfor har vi i Tibet Charity ved-
taget at søge sponsorater til vore 
ansatte, sådan at vi kan få sikker-
hed for kontinuiteten i vort arbejde 
i Indien og Nepal – og snart også i 
Tibet, hvor vi fra i år har mulighed 
for at starte projekter.

Det vil betyde en stor lettelse og 
tryghed for alle, hver gang vi kan 
oprette et sponsorat på løn.

Sponsorat søges
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Sponsorat søges
Kumar’s  løn og tilskud til bolig samt 
pensionsbidrag beløber sig for nu-
værende til:  800,- kr. månedligt.

Det vil naturligvis også være 
muligt at tegne sig for en andel af 
lønnen,  eller at flere går sammen 
om at dække beløbet.

Henvendelse til Tibet Charity’s kon-
tor:  tlf.  3956 0848  eller på  mail@
tibetcharity.dk 

På forhånd tak!
Gunver Juul

Tovholder for Sundhed & Miljø
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Den 11. December 2009 stiftedes 
en afdeling af Tibetan Women’s 
Association – også kaldet TWA i 
Hellerup.

Dolkar Lhamo Kirti, præsident 
for Tibetan Women’s Association, 
Central Executive Committee

udpegede ved en højtidelig og 
intim lille ceremoni den tibetanske 
læge Bhuti Losang til præsident for 

nystiftede danske afdeling, 
som vil skabe kontakt mellem alle 
tibetanske kvinder bosiddende i 
Danmark

Sammen med stiftelsen af TWA-
Danmark , grundlagdes starten 
på FOTWA – søster-foreningen: 
Friends of Tibetan Women’s As-
sociation, hvor alle ikke tibetanere, 
som interesserer sig de tibetanske 
kvinders

Sag og livsvilkår kan tilmelde sig 
og give udtryk for deres støtte. 

Dolkar Lhama Kirti udtrykte sit 
ønske om, at foreningen fremover 
vil give tibetanske kvinder i Dan-
mark mulighed for at holde nær-
mere kontakt, ikke mindst i lyset af 
den fælles baggrund og årsag til at 
man opholder sig i eksil i Danmark. 
Foreningen arbejder under Hans 
Hellighed Dalai Lama’s beskyttelse 
og velsignelse både for tibetanske 
kvinder i eksil og for tibetanske 
kvinder i Tibet.

TWA grundlagdes i Tibet den 12. 
Marts, 1959 .  På denne dag sam-

ledes tusinder af tibetanske kvinder 
i Lhasa for at protestere fredeligt 
udenfor Potala paladset mod Kinas 
invasion i landet. Mange af disse 
kvinder blev arresteret og fængslet 
uden rettergang. Herefter fulgte en 
række omskiftelige år for TWA, idet 
mange tibetanske kvinder flygtede 
fra Tibet ind i eksil i Indien, hvor 
en række TWA grupper stiftedes i 
årene mellem 1959 0g 1984, f.eks. i 
Darjeeling, Kalimpong, Dharamsala 
og Rajpur. Nogle afdelinger startede 
selvhjælpsgrupper, hvor kvinder 
arbejdede med tibetansk traditionelt 
håndværk, ikke kun for at bevare 
kendskab hertil i eksilet, men også 
og måske især for at give kvinderne 
mulighed for at brødføde sig selv og 
deres familier. 

De. 10. September, 1984 blev 
i overværelse af  Hans Hellighed 
Dalai Lama  TWA formelt gen-
født med 12 afdelinger rundt om i 
Indien. I dag har TWA over 13.000 
medlemmer i 47 afdelinger rundt 
om i verden, f.eks. Nepal, Japan, 
USA, Canada, Australien, England, 
Schweiz, Italien og altså nu også i 
Danmark.

TWA arbejder gennem bøger, 
film og tidsskrifter, og ikke mindst 
gennem deltagelse i møder og 
kongresser internationalt for at øge 
kendskab i udlandet til de overgreb, 
der begås mod kvinder i Tibet i form 
af tvungen fødselskontrol, sterilisa-
tion og aborter og til restriktioner i 

forhold til religiøs, politisk, social og 
kulturel frihed. 

For at leve op til sine mål bedst 
muligt drives TWA som en demo-
kratisk organisation. Medlemmer 
af Central komitéen og af de regio-
nale afdelinger vælges til en given 
periode  demokratisk af medlem-
merne. Hovedkvarteret ligger i 
McLeod Ganj, Dharamsala, hvorfra 
alle aktiviteter koordineres og ledes.  
Den

Nyudpegede præsident for TWA 
Danmark er i sagens natur ”udpe-
get” og vil virke som afdelings præ-
sident de første 2-3 år indtil forenin-
gen har nået en sådan størrelse og 
styrke, at et demokratisk valg bliver 
aktuelt.

Tibetan Women’s  
Association  
i Danmark

Information om medlemskab og 
oplysninger om TWA Danmark:
Dr. Bhuti Losang, TWA Danmark/
FoTWA Danmark, Rakelsvej 3, 
st.tv., 2900 Hellerup. 
Tlf. +45 3510 3398. 
Mobil: +45 2699 9920. 
E-mail: bhutilosang@gmail.com

Tibetan Women’s Association, 
Central Executive Committee, 
Chagsunath Road, P.O. Mcleod 
Ganj, Dharamsala-176219, Kan-
gra (H.P) India.

E-mail twa@tibetanwomen.org.   
www.tibetanwomen.org
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PHENDELING
Center for Tibetansk Buddhisme

Gå med !
Gå-meditation lørdag d.8.maj kl.15 –18

Interreligiøst Arrangement
Søndag d.9.maj kl.19 – 21

Meditations-Workshop
Mandagene d.10., 17. og 31.maj samt d.7.juni kl.19 - 21

Alle er hjerteligt velkomne.

Se information om vinterens program på
www.phendeling.dk 

Nørregade 7B, 2.th 1165 København K, tlf. 4059 4508



B

DVD om HH Dalai Lamas besøg i Danmark 2009  
4 timers materiale

Foredrag af H.H. Dalai Lama: ”Fred gennem Indre Fred”

Foredrag af Lakha Lama & Matthieu Ricard: ”Mindfulness Meditation”

Bonus materiale: Pressemøde med H.H. Dalai Lama
og højdepunkter fra HH Dalai Lamas besøg

Med dansk oversættelse og undertekster 

Hele beløbet 198,- kr. pr. cd går ubeskåret til velgørenhed
Begrænset oplag

www.TibetCharity.dk


