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Abstract

During the last years, enviromental issues has been higly topical and everyone is involved in the 

end. To raise children into citizents who cares abuot the enviroment, the education has to start 

in  the  early  years  of  school.   The  purpose  of  the  examination  is  to  investigate  how the 

eniviromental education looks in a village called Dharamsala in northern India.

Intervjues has ben done with three teachers working in different schools and one teacherstudent. 

I´ve also intervjued one tibetan munk whoes ben working as teacher and director. I´ve also 

studied  a  societyorgan  that  have  a  close  realationship  with  most  schools  in  the  area. 

Observations has also ben used in the studie. The result did´t show any big difference between 

the schools enviromental education.

All schools that have ben studied is working with enviromental questions, in the lower classes 

they mix it in with other. Everyone in the studie thinks that it´s very important to work with 

enviroment in the school to rase responsebible citizens. 

Keywords: Enviromental education, climate, sustaneable development, school
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Sammandrag

Ämnet miljö har under de senaste åren blivit  högaktuellt  och i  slutändan lämnar det  ingen 

oberörd. För att fostra barn till att bli miljömedvetna samhällsmedborgare måste undervisning 

ske från skolans start. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man i den Indiska 

byn Dharamsala arbetar med miljöfrågor, främst inom skola men även i det övriga samhället. 

Intervjuer har genomförts med två lärare från olika skolor, samt en lärarstuderande. Jag har 

också  intervjuat  en  tibetansk  munk som i  många  år  själv  arbetat  inom skolans  värld.  Ett 

samhällsorgan som har nära samarbete med skolorna vad gäller miljö har också undersökts. 

Observationer har också använts. Jag kan efter resultatet konstatera att inga stora skillnader 

mellan de olika skolornas miljöarbete finns. 

Samtliga arbetar med miljö, inom de lägre åldrarna sker det ämnesintegrerat. De alla anser att 

det är mycket viktigt att jobba med miljö för att fostra ansvarskännande individer. 

Nyckelord: Miljöundervisning, klimat, hållbar utveckling, skola

3



Innehållsförteckning

1. Inledning 6

1.1 Bakgrund 6

1.2 Syfte och frågeställning 7

2. Metodbeskrivning 7

2.1 Genomförande 7

2.2 Kvalitativ metod 8

2.3 Metodkritik 8

3. Litteratur om miljöfrågor 9

3.1 Växthuseffekten 9

3.2 Klimatfrågan 10

3.2.1 Växlingar i klimatet 12

3.2.2 Kolets kretslopp 13

3.2.3 Hur ser framtiden ut 13

3.6 Vad är faran med växthuseffekten? 14

3.7 Miljöundervisning 16

4. Tibet och miljöfrågorna 17

4.1 Tibets bakgrund 17

4.2 Dharamsalas historia 20

4.3 Tibets miljö 21

4.4 Skogsavverkning 21

4.5 Vatten resurser 22

4.6 Global klimatpåverkan 23

4.7 Biologisk mångfald 23

4.8 Okontrollerad gruvdrift 24

4.9 Dumpning av kärnavfall 25

4



5. Erfarenheter och intervjuer från Dharamsala 26

5.1 Tibetan Wellfare Office – TWO 26

5.1.1 Clean Upper Dharamsala project – CUDP 27

5.1.2 Sopsorteringsstation 28

5.1.3 Handgjort papper – återvinnings station 29

5.1.4 Miljöutbildningscenter 29

5.1.5 Volontärarbetare på wellfare office 30

5.2 Tibetansk munk 31

5.2.1 Nyima Dolma - lärare inom de yngre åldrarna 34

5.2.2 Tibetan modern school 36

5.2.3 Lärare på Tibetan Modern School 37

5.2.4 Lärarstuderande – Tibetan Teachers Training 38

5.2.5 Observationer från Dharamsala 39

7. Diskussion 41

Källförteckning

5



1. Inledning

Ett  av  de  allra  hetaste  ämnen  som behandlats  i  media  under  2006-  2007  är  miljöfrågan, 

samhällsmedborgare har fått ett tyngre ansvar gentemot vad vi gör för miljön. Forskare ser klart 

tydliga bevis för att den ökade temperaturökningen som skett de senaste 50 åren är orsakad av 

människan. I framtiden kan vi vänta oss ett varmare klimat som bidrar till bl.a. vattenbrist, då 

stora delar av världens vattenreservoarer redan idag är starkt hotade.   

Examensarbetet som nu kommer att presenteras behandlar hur man i Dharamsala som ligger i 

norra Indien arbetar med miljöfrågor. Denna by är inte som andra byar i Indien utan en stor del 

av  befolkningen  är  av  tibetansk  härkomst.  Anledningen  till  det,  är  att  de  har  tvingats  till 

landsflykt efter att Kina ockuperat deras hemland Tibet. Detta samhälle är starkt färgat av den 

tibetanska traditionen och kulturen vilket gör denna by mycket säregen. 

Eftersom Dharamsala innefattar ett av de områden som i framtiden kommer drabbas hårt av 

vattenbrist är det intressant att undersöka hur man konkret  arbetar med miljö. Stora delar av 

Asien är beroende av de vattenresurser som finns i tibetanernas hemland. Och med Himalayas 

tilltagande avsmältning står såväl Dharamsalaborna som stora delar av övriga Asien inför en 

stor utmaning. 

1.1 Bakgrund

Mitt stora intresse för just klimatfrågan har den senaste tiden växt sig allt  starkare, mycket på 

grund av de senaste årens heta debatt kring denna fråga. Jag finner det mycket intressant att veta 

hur man i Asien och framförallt Dharamsala ser på miljön och de problem som väntas drabba 

jordens mest tät bebodda områden. 
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1.2 Syfte och frågeställning

Jag ville från början veta om jag kan hämta synsätt och värderingar från Dharamsala som jag 

kan dra lärdom av i mitt miljöarbete i skolans värld. 

* Hur arbetar man med miljöfrågor i Dharamsala?

* Hur kan jag använda mig av dessa erfarenheter i min yrkesroll som lärare?

2. Metodbeskrivning

2.1 Genomförande

Utifrån syftet med min undersökning valde jag att undersöka hur man i Dharamsala arbetar med 

miljöfrågor.  Undersökningen  gjordes  genom kvalitativa  intervjuer  och  observationer.  Inför 

varje intervju gjordes punkter som jag utgick från i mitt intervjuande. Innan påbörjad intervju 

berättade jag för min respondent vad mitt examensarbete skulle handla om och varför jag är 

intresserad av just detta ämne. 

Jag valde att inte ge direkta frågor om just klimatfrågan eftersom den tillhör miljöfrågan i stort. 

Anledningen var att undvika ledande frågor då risken för att få fingerade svar bli större. Istället 

ställde jag allmänna frågor om hur Dharamsalaborna arbetar med miljö och hur de tänker kring 

miljö och natur för att fånga den vardagliga synen.  

Under vårterminen 2007 läste jag en kurs vid namn klimat i förändring som starkt bidrog till att 

mitt intresse växte sig starkare, då en mängd nya infallsvinklar i frågan klargjordes för mig. Jag 

har  därför  använt  mig  av  föreläsningar  som  getts  under  kursen  för  att  klargöra  för  vad 

klimatfrågan handlar om eftersom jag bedömde dem som mycket användbara. 

En stor del av den litteratur jag använt mig kommer därav från kursen klimat i förändring och 

jag bedömer de källorna som mycket tillförlitliga. I Dharamsala kom jag även över en rapport 
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från år 2000 som behandlar Tibets miljö, som jag också bedömer som pålitlig. Jag har också 

använt mig av Internetkällor som jag funnit trovärdiga.

2.2 Kvalitativ metod

För att samla in mjukdata gjordes kvalitativa intervjuer och dagboksanteckningar. 

Inför intervjuerna skapades punkter som skulle behandlas. För att jag under intervjuns gång 

skulle kunna slappna av och lyssna på respondenterna valde jag att banda samtalen. 

De punkter jag satt upp inför intervjusituationen var följande: 

• Bakgrund

• Miljöfrågor

• Nedskräpning

• Kapitalismen - Konsumtionssamhället

• Energiförbrukning

• Framtiden 

• Växthuseffekten

• Nästa generation, hur viktigt är det att informera

• Tibetan wellfare office, samarbeten

2.4 Metod kritik

Innan  undersökningen påbörjades tänkte jag noga efter vad det  var jag ville  få ut  av mina 

intervjuer. Det kanske hade varit bättre om jag styrt respondenten in på klimatfrågan. För mer 

uttömmande svar. 

Något jag också kommit fram till i efterhand är att det skulle ha varit bättre om jag lämnat över 

de punkter vi skulle behandla innan intervjun började. Då hade respondenten kunnat sätta sig in 

i frågan och förberett sig innan. Nackdelen med det är att de då kan dikta ihop svar som inte blir 

spontana. En annan aspekt som man måste ta hänsyn till är språket och kulturen. Jag kan ha 
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misstolkat signaler som den andre sänt ut och tvärt om. Jag kan också ha missförstått vissa svar 

vilket naturligtvis bidrar till ett annat resultat i slutändan. 

3. Litteratur om miljöfrågor

3.1 Växthuseffekten

Solstrålar passerar jordens atmosfär och växthusgaserna, och värmer upp jordens yta. Då jorden 

värmts upp sänds värmestrålning bort från jorden som till  viss del blockeras från att lämna 

atmosfären  av  de  växthusgaser  som  finns  där.  En  del  av  den  hindrade  värmestrålningen 

återstrålas tillbaka mot jorden, vilket gör att temperaturen hos jordytan hålls både varmare och 

jämnare jämfört med en planet utan en atmosfär. Det är detta vi kallar växthuseffekten. Jorden 

har så gott som alltid haft en naturlig växthuseffekt tack vare förekomsten av vissa gaser. De 

viktigaste gaserna som bidrar till  denna effekt är vattenånga och koldioxid.1 ” Klimatfrågan 

handlar  om  den  förstärkta  växthuseffekten  dvs.  en  effekt  som  är  utöver  den  naturliga. 

Människans utsläpp av koldioxid och vissa andra gaser ändrar atmosfärens sammansättning 

utöver de naturliga förloppen. Detta utgör en störning i klimatsystemet. Klimatförändringen är 

systemets sätt att utjämna störningen. Med större andel växthusgaser i atmosfären hindras en 

större  andel  av  den  utgående  värmestrålningen.  Återstrålningen  till  jordytan  ökar  och 

temperaturen stiger.”2

1http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=6604&l=sv    (03/24/2008) 
2 http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=6604&l=sv (03/24/2008)
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FAQ 1. 3,  Fi gur e 1
3

3.2 Klimatfrågan – som Henning Rodhe framställde den i sin föreläsning

Sedan man på 70-talet  började mäta koldioxidhalten i  atmosfären har man sett  en markant 

ökning av koldioxidnivån. Den ökade halten koldioxid bidrar också till en minskad halt av syre 

i atmosfären. De mätningar man gjort har utförts på Hawaii. 

3 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter1.pdf (01/04/2008)
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Fi gur e 2. 3

4

Bilden ovan visar den ökade koldioxidhalten i atmosfären. Anledningen till att den inte ökar 

stabilt utan går upp som taggar är för att den största del av vår jords vegetation är placerad på 

det norra halvklotet. Eftersom sommaren infaller på det norra halvklotet vid samma tillfälle, har 

den en stor betydelse för koldioxidhalten i vår atmosfär. Under sommarhalvåret tar växterna 

upp koldioxid och därför sjunker nivåerna. Men under vinterhalvåret  frigörs koldioxiden ur 

växterna  då  förmultning  och  respiration  dominerar  över  fotosyntesen.  Det  betyder  att  den 

högsta halten av koldioxid i atmosfären har man på våren innan växtsäsongen kommit igång 

och den lägsta halten innan förmultningen påbörjats. 

   

Anledningen till att man har en sådan ökningstakt på koldioxidhalten är till största delen på 

grund av användning av fossila bränslen. 80 % av ökningen beror på användningen av fossila 

bränslen och cirka 20 % på grund av att människan huggit ner skogar och inte låtit dem växa 

upp igen. Eftersom koldioxid binds i träd frigörs den då vi hugger ner träden, den koldioxiden 

överförs då till atmosfären. 

   

4 http://www.ipcc.ch/graphics/gr-ar4-wg1.htm (01/04/2008)
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Går man tillbaka 100 år i  tiden,  då halten började öka berodde det mest på att  vi brukade 

biobränsle, att vi högg ner skogarna. De senaste 30 åren har koldioxidutsläppen fördubblats från 

4 till 8 enheter som visas i den nedre tabellen som ses ovan och det fortsätter ännu att öka.5

Om man spolar  tillbaka tiden 1200 år i  tiden,  ser man att  innan människan började nyttja 

naturen var koldioxidhalten tämligen konstant fram till ungefär1700-1800-talet. Detta kan man 

veta genom att man analyserar landisarna på grönland och Antarktis. Man borrar då i isarna och 

tar upp ett isprov. Man kan läsa av isen från olika djup precis som man kan läsa av ett träds 

årsringar, beroende på hur djupt iskällan ligger kan man se vilken tid den är från. I isen finns 

infrusna  luftbubblor  som man  kan  analysera  och  få  fram koldioxidhalter  aktuella  för  den 

tidsperiod som provet är taget ifrån. Utefter de isprover man tagit har man gjort kurvor som 

visar  hur  koldioxidhalten  över  tid  har  förändrats. 

FAQ 2. 1,  Fi gur e 1
6

Efter 1800-talet då man började hugga ner skogarna och elda med fossila bränslen ser man hur 

koldioxidkurvan ökar, och från 1970-talet då man började med direkta mätningar på Hawaii har 

ökningen tilltagit rejält. Jämför man koldioxidhalten då med den som var från 1800-talet har det 

5 Rodhe
6 http://www.ipcc.ch/graphics/gr-ar4-wg1.htm (01/04/2008)
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ökat med 280 till 380 miljondelar. Är det mycket eller lite? Det är väldigt mycket och man kan 

se att drygt 35 % ökning av koldioxidhalten har skett på grund av oss människor.

Om man tittar på ett längre tidsperspektiv, 160 000 år i tiden. Man kan trots det inte finna 

jämförbara  halter  med  dagens  koldioxidnivå.  Vi  håller  på  att  skapa  onormala  värden  i 

atmosfären. 7

3.3 Växlingar i klimatet

Då man tittar på kurvor som visar koldioxidnivå och temperatur ser man att kurvorna hänger 

ihop på ett sätt. Det man inte riktigt vet är vilken källa det är som påverkar den andra. Är det 

koldioxidhalten som påverkar temperaturen eller är tvärt om. Inom geovetenskapen är detta en 

väldigt spännande fråga.8

Det finns något som man kallar för istidssvängningar, en kall period åtföljs alltid av en varm. 

Man kan se att det har inträffat miljoner år tillbaka i tiden. Var 100 000: e år är det varmt sen 

blir  det  kallt.  Det tror forskare beror på svängningar i  jordens bana kring solen,  att  det  är 

astronomiska faktorer. Denna teori heter Milankovitch teori. Jordens bana kring solen är inte 

riktigt jämn utan den fluktuerar lite på sin excentricitet och på jordaxelns lutning vilket ger 

systematisk svängning på näst intill  100-120 000 år. Till skillnad från vad vissa kritiker till 

växthuseffekten  säger  är  den  variationen  man  får  från  solstrålningen  på  grund  av  de 

astronomiska faktorerna ganska liten. Så det som troligen händer är att när temperaturen väl 

börjar ändras mot det kalla så kommer koldioxidhalten att sjunka på grund av det. Men eftersom 

koldioxid själv är en växthusgas så påverkar den i sin tur själv temperaturen. 9

3.4 Kolets kretslopp

7 Rodhe
8 Rodhe
9 Rodhe
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Man har funnit då man jämfört olika värden att av den koldioxid som vi årligen släpper ut, 

ackumuleras bara hälften i atmosfären. Den andra hälften tar vägen någon annanstans, en del tas 

upp i haven och landytor men eftersom vi genom avskogning i tropikerna släpper ut ännu mer, 

tar inte längre landytor upp den mängd kol som tidigare gjorts. Vart  tar då resten av kolet 

vägen? Det är ett problem som forskarna idag inte vet. Man tror att växter (vegetation) binder 

mer koldioxid nu än förr.  Eftersom koldioxid och kväve som har ökat  i  atmosfären,  också 

stimulerar vegetationen blir träd och växter idag större och därmed binder mer kol än förr. 10

3.5 Hur ser framtiden ut

Det är inte bara koldioxid som utgör en fara för jordens klimat. Metan är en annan växthusgas 

som kallas för antropogen, dess halt påverkas av människan. Framförallt risodlingar och kossor 

samt andra jordbruksprocesser av olika slag släpper ut metangas. Dikväveoxid kommer från 

framförallt rester då man gödslar åkrar som avger denna gas, men även industriella processer 

avger denna restprodukt. I den senaste IPCC-rapporten har man funnit att metanhalten har slutat 

att öka medan koldioxiden och dikväveoxiden fortsätter att öka. Vi har också gaser som är helt 

människogjorda  som  tidigare  inte  bidragit  till  någon  naturlig  växthuseffekt.  Dessa  gaser 

kommer från sådant vi åstadkommit industriellt genom exempelvis kylskåpluftkonditioneringar 

och  skumplast.  På  grund  av  att  de  påverkar  ozonskiktet  så  har  vi  lyckats  åstadkomma 

reduceringar av dessa utsläpp så att vissa av dem har övergått från att varje år öka till att nu 

minska. Halon fortsätter dock att kraftigt öka och bidra till växthuseffekten.11

3.6 Vad är faran med växthuseffekten?

Enligt den senaste IPCC rapporten finns klart tydliga bevis för att människan har påverkat det 

globala klimatet. Den framtida bilden för människan ser allt annat än ljus ut om vi inte snarast 

10  Rodhe
11 Rodhe
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gör något åt det.12 Då ekosystemet utsätts för ökade påfrestningar kan detta leda 

till att nationella, regionala samt globala säkerhetshot utvecklas. Föroreningar, ökenspridning, 

brist på färskvatten och ändrade väderförhållanden som resulterar i översvämningar, stormar, 

etc., resulterar i att livsmedelsförsörjningen blir osäker och kan resultera i att människor tvingas 

till flykt. Detta kan i sin tur leda till politisk instabilitet och våldsamma konflikter som kan vrida 

tillbaka utvecklingen flera årtionden.13 

Klimatets stora svängningar och ändringar orsakar årligen tusentals insjuknanden och dödsoffer 

och  till  följd  av  naturkatastrofer  såsom  värmeböljor,  översvämningar  och  torka.  Ett  stort 

problem som man i stora delar av Asien kan vänta sig är vattenbrist. Eftersom stora delar av 

Asiens vattenreservoar är bundna till  Himalayas isar som de senaste 50 åren har smält med 

katastrofal  fart,  väntas  ett  stort  framtida problem.  Följden  av en  framtida torka i  Asien  är 

förödande för hela jordens befolkning. Man kan inte se dessa framtida problem som isolerade 

eftersom det påverkar oss alla. Stora delar av västvärldens försörjning av råvaror kommer från 

Asien, torka och framtida miljöproblem där är alltså ett problem för hela mänskligheten. Inte 

nog  med  det  så  är  vissa  sjukdomar  extra  känsliga  mot  temperaturförändringar  och  ökad 

fuktighet  till  följd  av  förändringar  i  nederbörd.  Fästingburna  sjukdomar  såsom  malaria, 

denguefeber  blir  allt  vanligare såväl  som de andra stora  dödssjukdomarna undernäring och 

diarré. Dessa sjukdomar förväntas bli allt vanligare i den varmare värld som vi håller på att 

utveckla.14

Den klimatförändring som pågår påverkar inte alla områden i världen på samma sätt, utan de 

områden som är mest utsatta är utvecklingsländer, högt belägna områden där isar smälter samt 

områden som ligger längs en kustremsa. Och stora delar av Asien infaller under de mest hotade 

områdena i världen.15 Två tredjedelar av världens befolkning står inför en stor prövning i och 

med det förändrade klimatet. Många av de länder som drabbas hårdast bedöms också kraftigt 

hotade av våldsamma konflikter.16  

Många  forskare  menar  också  att  vid  en  global  temperaturökning  på  över  2°  C  kan 

konsekvenserna  bli  så  allvarliga  att  förutsättningar  för  mänskligt  liv  på  jorden  är  hotat. 

12 http://www.ipcc.ch/ipccreports/index.htm (06/10/2008)
13 Konflikter i klimatförändringens spår, Rapport från Sida
14An Inconvenient Truth, film med Al Gore
15An Inconvenient Truth 
16 Konflikter i klimatförändringens spår, Rapport från Sida
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Sannolikheten  för  att  icke-linjära  förändringar  ökar  då,  vilket  kan leda  till  att  ekosystemet 

förändras till något helt annat. Golfströmmen kanske vänder eller den förhöjda temperaturen i 

haven gör att dess bottnar frigör metangas som ytterligare ökar temperaturen oavsett vad vi gör 

((Romm, 2006)). De globala ekologiska konsekvenserna kan då bli så enorma att ekosystem 

och arter som vi är helt beroende av för att kvarleva går förlorade och att det blir global brist på 

mat, vatten och syre.17 

I  ungefär  150  år  har  människan  haft  tillgång till  olja  och  under  varje  år  har  vi  ökat  vår 

konsumtion av energi med ungefär 2 procent. År 1951 konsumerades 10 miljoner fat olja runt 

om i världen och idag är skillnaden slående, 84 miljoner fat per dag. Prognoser visar idag att 

2020 kommer konsumtionen vara uppe i 120-130 miljoner fat per dag. Många anser att detta är 

en omöjlighet. Man har tidigare hittat nya oljefyndigheter i samma takt som ökningen, men 

under de senaste 20 åren har konsumtionen skett i betydligt högre takt än vad vi funnit ny olja. 

Konsumtionen är idag 4 gånger högre. Vad många påstår att oljan till slut tar slut stämmer inte 

utan den blir mer otillgänglig och av sämre kvalitet så att den till slut inte längre lönar sig att 

utvinna. Bedömningarna om när vi når toppen (the peak oil) skiljer sig. En del menar att vi 

redan gjort det, andra gör det år 2010 eller att det händer mellan 2020 och 2030.18 

 

”Enigheten är dock stor om att  vi  kommer att  tvingas att  minska oljekonsumtionen ett  par 

procent  per  år  och  då  kommer  priserna  att  stiga.  En  del  forskare  anser  att  detta  är  den 

grundläggande orsaken till  stigande  priser  redan idag.  Man kan vänta  sig  att  prisökningen 

kommer att fortplanta sig i alla andra energislag ((Commission on Oil Independence, 2006)). 

Meningarna går starkt isär  om möjligheterna att ersätta olja med bioenergi.” 19 Vi står därför 

inför en nödvändig omställning till ett lågenergisamhälle som kommer att kräva en förändring 

av vår livsstil, våra konsumtionsmönster och av den globala handeln.20

3.7 Miljöundervisning

Enligt  generalsekreteraren  på  världsnaturfonden,  Lasse  Gustavsson,  har  skolan  och  lärarna 

massor med möjligheter men först och främst måste man väcka ett intresse. Han är själv i 

grunden förskolelärare och fältbiolog. Vi måste först väcka ett engagemang, inte gå in på de 

tunga bitarna på en gång. Skapa inte ångest för något som de från början inte bryr sig om. 

17 http://www.schwartzstiftelse.se/page_1182163577703.html (03/24/2008)
18 http://www.schwartzstiftelse.se/page_1182163577703.html (03/24/2008)
19 http://www.schwartzstiftelse.se/page_1182163577703.html (03/24/2008)
20 http://www.schwartzstiftelse.se/page_1182163577703.html (03/24/2008)
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Genom att skapa entusiasm, nyfikenhet och glädje anser han att skolan ska skapa en långsiktig 

miljömedvetenhet hos eleverna.21

Eva-Lis Preisz som är ordförande i lärarförbundet framförde nyligen att hon anser att lärarna 

ska  ges  fortbildning  i  klimatpolitiken.  ”  Många  barn  bär  med  tankar  kring  miljö-  och 

klimatfrågor till skolan, ibland parat med oro inför framtiden. Den oron måste vi hantera. 

Får barnen känna att de kan vara med och påverka sin vardag så ger det dem kraft, hopp och 

tro.” 22

Ian Lundegård som är tidigare lärare och numera forskare vid Stockholms universitet anser att 

det är viktigt att eleverna utvecklar förmågor för att kunna möta de förändringar som sker. Den 

tidigare miljöundervisning som skett inom naturkunskapen räcker idag inte till. Han anser att 

sociala, ekonomiska och ekologiska frågor måste kopplas samman till en helhet. Han anser det 

var mycket viktigt att arbeta integrerat och övergripande med dessa frågor, de ryms inte inom 

endast ett akademiskt ämne.23

4. Tibet och miljöfrågorna

4.1 Tibets bakgrund

Tibet är beläget mellan länderna Kina och Indien i Himalayabergen. Dess yta motsvarar nästan 

hela  Europas  och  den  tibetanska  befolkningen  utgör  nästan  sex  miljoner.  Den  tibetanska 

21 Lärarnas tidning nr.4 (Tema: klimat) 2008, sid. 10
22 Lärarnas tidning nr.4 (Tema: klimat) 2008, sid. 10
23 Lärarnas tidning nr.4 (Tema: klimat) 2008, sid. 17
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kulturen är daterad till över 8 000 år tillbaka. Sedan 1959 har Tibet varit ockuperat av Kina och 

över 100 000 tibetaner har flytt sitt hemland och lever idag i ett välfungerande exilsamhälle i 

Nepal och Indien. 24Innan Kina invaderade Tibet på våren år 1950 var Tibet en självständig stat. 

Tibets gamla statsledning som leds av Hans Helighet Dalai Lama befinner sig numera i exil i 

Dharamsala som är beläget i norra Indien.25

På 600-talet formades landet Tibet under kung Songsten Gampo. Songsten gifte sig med två 

prinsessor som kom ifrån Nepal och Kina. Båda dessa kvinnor var buddhister och förde den 

buddhistiska  läran  med  sig  till  Tibet.  Sedan  urminnes  tider  har  Tibet  haft  komplicerade 

relationer med grannländerna. Det har i historien utkämpats många kring mellan folken i Kina, 

Mongoliet, Manchuriet och Turkestan. Mellan krigens hets har många fredsfördrag och olika 

vänskapliga förband knutits. 26  År 783 fastslogs gränserna mellan länderna och man reste tre 

pelare på olika platser med föredragstexten på, "Tibet och Kina skall hålla sig till de gränser de 

nu har. Allt väster därom är otvivelaktigt landet Tibet. Hädanefter skall det inte förekomma krig 

på någondera sidan eller erövring av territorier... Tibetanerna skall vara lyckliga i landet Tibet 

och kineserna i landet Kina." En av dessa pelare har stått framför Potala palatset men efter 

kinesernas invasion har de flyttat på den samt omgärdat den med en mur så att ingen ska kunna 

läsa inskriptionen. 

Föreställningen  att heliga och visa människor återföds för att vägleda övriga mänskligheten, 

djuren och alla andra livsformer har förekommit under lång tid i Tibet. Dalai Lama ämbetet 

uppstod under 1300-talet. Man upptäckte då att en stor abbot från klostret Drepung vid namn 

Gedün Truppa hade återfötts i en liten pojke. Pojkens namn blev då Gedün Gyatso, och han fick 

samma  post  i  klostret  som  han  haft  under  sin  förra  inkarnation.

   

Efter  Gedün Gyatsos bortgång, fann man honom återfödd i ett barn, som fick namnet Sönam 

Gyatso (1543-1588). Även denne innehade posten som abbot i Drepung. Sönam Gyatso, som 

var  en  mycket  lärd  man,  inbjöds  till  Mongoliet  av  Altan  Khan,  som där  gav  honom den 

mongoliska titeln "Dalai" vilken betyder "ocean". Som religiös term är innebörden "ocean av 

visdom", dvs. oändlig visdom. Dalai är en översättning av det tibetanska namnet Gyatso som 

också betyder "ocean". Alla Dalai Lamor från och med den andre har haft namnet Gyatso. Från 

24 http://www.direktportalen.com/dynaweb/tibetcharity/index.asp?page=1558 (03/24/2008)
25Adhe Ama, The voice that remembers, Wisdom Publications, Boston (1997) sid. 3-189 

26 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tibet (03/24/2008)
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och med den femte Dalai Lama har Dalai Lamorna formellt även innehaft den högsta politiska 

makten i Tibet. Men i verkligheten har endast den femte, den sjunde, den trettonde och den 

nuvarande, fjortonde Dalai Lama, varit Tibets verkliga politiska ledare.27 

Tibet ska enligt nordisk familjebok (1800-talsutgåvan) ha blivit beroende av Kina sedan 1720, 

Tibet var inte Kina men ändå ett land under kinesisk överhöghet. Den svenske upptäcksresande 

Sven Hedin publicerade en serie efter hans stora expedition som ägde rum mellan 1927-1935 

med namnet "Reports from the scientific expedition to the North-Wester provinces of China" 

vilket visar att frågan varit kontroversiell under lång tid.28 

Efter att Kina invaderat Tibet har många tibetaner förlorat sina anhöriga, många liv har gått till 

spillo. Tibet som var en religiös stat blev undertryckt av den Kinesiska makten. Man försökte 

och försöker än idag att förgöra den tibetanska kulturen och traditionen. De tibetaner som sågs 

utgöra ett hot för kommunismens Kina antingen dödades på fläcken eller sattes i fängelse där de 

fick arbeta i gruvor eller annan industri för att försörja den kinesiska marknaden. Detta pågår 

fortfarande idag.29 

Mao  Zedong  som  var  ledare  för  Kinas  kommunistiska  parti  genomförde  år  1966  en 

kulturrevolution. En mäng administrativa reformer genomfördes som syftade till att säkra total 

kontroll över befolkningen i Tibet. Det blev vid detta tillfälle än hårdare för tibetanerna. Den 

religiösa staden Lhasa som också var platsen för regeringen blev uppdelad i tre olika zoner som 

var praktiskt taget omöjliga att passera emellan. Detta ledde till att familjer som bodde på olika 

håll i staden inte längre kunde träffa varandra. Kulturrevolutionen genomfördes samtidigt i både 

Kina och Tibet och syftet var att byta ut ”De Fyra Gamla”, de gamla ideologierna, kulturer, 

seder  och  bruk och ersätta  dem med "De Fyra  Nya",  Maos nya tänkande,  proletär  kultur, 

kommunistiska seder och bruk.30 Familjer blev berövade alla familjetillhörigheter som betydde 

något för dem. Alla statyer, skrifter och andra religiösa föremål skulle förstöras för att folket 

skulle acklimatisera sig till Kinas kommunism, de skulle glömma sin bakgrund, sitt språk och 

sin historia och underordna sig Kinas välde.31

27 Ståhl David, Tibet: Våldtaget land på världens tak, Bokförlaget Robert Larson, Täby (1992), sid. 6-140

28 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tibet (03/24/2008)
29 Tibet, ett våldtaget land, sid. 6 -140

30 Tibet, ett våldtaget land, sid. 6 -140
31 The voice that remembers, sid. 3-189
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Tibets naturtillgångar har sedan ockupationen utnyttjats för Kinas fördel, ingenting har lämnats 

för lokalbefolkningen. Mao startade ett projekt som blev kallat för det stora språnget år 1958 

vilket  syftade till  att  få fram utvecklingen inom stålproduktion och ge ökad produktivitet  i 

jordbruket genom att införa kollektivjordbruk. Vid detta tillfälle beordrade man tibetanerna att 

sluta odla de grödor som de traditionellt gjort för att övergå till att odla vete. Av varje skörd 

skulle kineserna ha en del och eftersom inte vete är lämpat för det hårda klimat som är på så 

hög  höjd  som  den  tibetanska  högplatån,  blev  inte  skördarna  så  stora.  Resultatet  blev  att 

tibetanerna  svalt.  32 Kina  avbröt  år  2006 de  förhandlingar  som  förts  med  den  tibetanska 

exilregeringen. Vilket betyder att situationen för den tibetanska befolkningen idag är mycket 

allvarlig, ingen representerar eller skyddar idag deras rättigheter, kultur eller miljö.33

Idag  är  den  tibetanska  befolkningen  minoritet  i  sitt  eget  hemland  och  deras  mänskliga 

rättigheter kränks dagligen. Deras unika kultur och religiösa liv riskerar att förloras till följd av 

den förföljelse och brist på yttrandefrihet som råder i regionen.34 Och kineserna tar varje tillfälle 

till akt att utnyttja alla de rika naturresurser som finns inom Tibet såsom Guld, silver, olja och 

salt, ”Tibets natur spelar en viktig roll i jordens ekosystem och är hem för flera unika djur och 

växter som idag hotas av utrotning. Inte minst är Tibets bergsmassiv och glaciärer källa till 

Asiens  största  floder.  Redan har  förändringarna i  Tibets  natur  orsakat  översvämningar  och 

bidragit till förändringar i monsunregnets intensitet, vilket orsakat stora mänskliga katastrofer i 

Kina,  Indien  och  Bangladesh.  Till  detta  kommer  även  stora  ingrepp  i  naturen  genom 

mineralbrytning,  skogsskövling  och  dumpning  av  kärnavfall  som  innebär  en  omfattande 

miljöförstörelse med oöverskådliga konsekvenser.”35

Med denna bakgrund har tusentals tibetaner flytt till ett liv i exil där de kan praktisera sin tro 

och arbeta för att hålla deras mångtusenåriga kultur vid liv. I den stad där Dalai Lama har sitt 

residens Dharamsala har jag i huvudsak utfört min studie.

4.2 Dharamsalas historia

32 The voice that remembers, sid. 3-189
33 http://www.tibetvecka2008.se/  (01/04/2008)
34 http://www.tibetvecka2008.se/  (01/04/2008)
35 http://www.tibetvecka2008.se/  (01/04/2008)
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Dharamsala är en stad som ligger i den västra delen av den indiska delstaten Himachal Pradesh. 

Den indiska regeringen har i denna stad gett den tibetanska exilregeringen en frizon.36 Staden är 

uppdelad i två mycket olika delar. ”Nedre Dharamsala” som ligger på 1250 meters höjd är en 

livlig indisk småstad medan ”övre Dharamsala”, eller McLeod Ganj som det också kallas, är 

belägen på närmare 1800 meters höjd. Detta är tibetanernas centrum i exil. Sedan den kinesiska 

ockupationen har cirka 15 000 tibetanska flyktingar gjort Dharamsala till sitt andra hem och satt 

sin prägel på den lilla bergsstaden37Efter den kinesiska invasionen av Tibet förstördes de flesta 

av tibetanernas kulturella och religiösa institutioner i hemlandet. För att Tibets unika kultur 

skulle drabbas av utrotning har många kloster och institutioner upprättats i exil och flera av 

dessa kan man besöka i och kring Dharamsala.38 

År 1959 uppstår ett våldsamt uppror mot den kinesiska regimen i Tibet och då kineserna möter 

upproret med enorm kraft flyr Dalai Lama till Indien. Dalai Lama skapade i Dharamsala den 

exilregering som än idag arbetar aktivt därifrån för att de mänskliga rättigheterna ska följas i 

Tibet. Dalai Lama har cirka åttiotusen tibetaner som följer hans fotspår och idag finns närmare 

100 000 exiltibetaner i Indien varav runt 15 000 i Dharamsala. För sin ihärdiga kamp för Tibets 

självständighet genom ickevålds budskap tilldelades Tenzin Gyatso (den 14:e Dalai Lama) år 

1989 Nobelsfredspris. Genom fredliga lösningar och bilateral respekt arbetar han för att bevara 

Tibets historiska och kulturella arv. 39

4.3 Tibets miljö

Den tibetanska högplatån är den högst belägna och största platån i världen. Den är hem till 

tusentals växter och djur.

Miljömässigt är Tibet, i hjärtat av Asien, en av de viktigaste och mest känsliga regionerna i 

världen. Tibetaner lever i harmoni med naturen i enlighet med sin buddhistiska tro på alltings 
36 http://sv.wikipedia.org/wiki/Dharamsala (06-09-2008)
37 http://www.indien.nu/kartor-guider/himachal-pradesh/dharamsala/ (06-09-2008)
38 http://www.froden.com/tibet/index.php?page=history.html (06-09-2008)
39 http://www.froden.com/tibet/index.php?page=history.html (06-09-2008)

21

javascript:void(0)
http://www.froden.com/tibet/index.php?page=history.html
http://www.froden.com/tibet/index.php?page=history.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dharamsala


beroendeförhållande. Vid invasionen av Tibet trampade Kina med sin kommunistiska ideologi, 

materialism och konsumtionspolitik på det tibetanska folkets naturvänliga attityd. De senaste 50 

åren har omfattande miljöförstöring resulterat i kalhyggen, jordskred, utrotning av vilda djur, 

avbetning, okontrollerad gruvdrift  och dumpning av kärnavfall.  Än i  dag fortsätter Kina att 

utnyttja  Tibets  naturtillgångar,  ofta  med  utländsk  backning,  utan  några  miljömässiga 

skyddsåtgärder. Konsekvensen av detta är att Tibet står inför en miljökris vars följdverkningar 

kommer att nå långt utanför dess gränser.40 

4.4 Skogsavverkning

Tibet förfogar över ett av världens vackraste områden med urskog som har stått sedan urminnes 

tider, stammar som är över 1,5 meter i omkrets och över 30 meter höga. Eftersom det ligger i 

Tibetanernas livssyn att inte använda mer av naturens resurser än vad som är nödvändigt för att 

överleva har dessa områden varit till Kineserna invaderade deras land oberörda. Det var fram 

till 1949 förbjudet att hugga ner skog för att använda som ved virke. Kina har däremot skövlat 

så mycket de orkat på de årtionden som de nu varit i landet i och med den modernisering som 

de ständigt jagar. 

Efter att ha skövlat alla sin egen skog samtidigt som de är världens tredje största konsumenter 

av timmer har Kina avverkat oerhört stora arealer med skog i Tibet.

År 1959 fanns det 25,2 miljoner hektar skog i Tibet. År 1985 hade den minskat till 13,57 hektar. 

Mer än 46 % av skogen har förstörts och i vissa områden så mycket som 80 %. Mellan åren 

1959 och 1985 avverkade kineserna den tibetanska skogen till ett värde av US$54 miljarder. 

Skogsavverkning med otillräckliga nyplanteringsprogram har en djupgående effekt på djur och 

natur och leder till markerosion och förändrade väderförhållanden globalt.

Först när augusti floden från Yangtze orsakade nationella förödelser 1998 förstod äntligen Kina 

allvaret med att avverka så mycket skog. Nu har forskare i Kina sakta börjat undersöka vilken 

roll  skogsavverkningen  har  i  nationens  mer  ofta  förekommande  intensiva  översvämnings 

skador.  Kinas  Agenda 21 innefattar  även jorderosion på den Tibetanska platån  som en av 

landets mest allvarliga miljöproblem. Trots detta pågår fortfarande skogsavverkningen på en 

40 Enviroment and Development Desk,  Tibet 2000 Enviroment and Development Issues, Central. sid. 1 ff 
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ohållbar nivå, det planterar inte heller tillräckligt med nya träd, endast ett per tio fällda. Den 

stora avverkningen av skog och den Kinesiska migrationen anses idag vara de störta miljöhoten 

som drabbar Tibet. 

Den massiva skogsavverkningen, gruvdriften och det kraftigt intensifierat jordbruket i Tibet har 

lett till ökad markerosion och igenslamning av några av Asiens viktigaste floder. Igenslamning 

av Mekong-, Yangtze-, Indus-, Salween- och Gula floden höjer flodbäddarna och förorsakar 

stora  översvämningar  såsom dem som Asien  erfarit  senare  år.  Detta  farleder  i  sin  tur  till 

jordskred och minskade potentiella jordbruksområden och berör på detta sätt halva världens 

befolkning som lever utmed dessa floder.41 

4.5 Vatten resurser

Den största politiska handelsvaran under 1900-talet var olja men de miljöproblem som spås 

visar att vatten kommer att bli den absolut viktigaste handelvaran. De miljöproblem som ligger 

framför oss går längre inte att blunda för och vattentillgången och dess framtida brist kommer 

att  leda till  krig inom en snar framtid. Tibets avgörande roll  för att  bibehålla liv på jorden 

kommer ha en kraftigt ökad betydelse i framtiden. Den tibetanska platån är källa till  tio av 

världens  största  flodsystem som sträcker  sig  över  de  absolut  mest  folkbebodda  regioner  i 

världen, Kina, Indien, Nepal, Butan, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Burma, Kambodja, Laos, 

och Thailand, alla dessa länder är beroende av de vattenreservoarer som finns i Tibet. Vilket 

betyder att 47% av världens befolkning är uteslutande beroende av dess vattenflöde. 

Nära 1,3 miljoner kineser är beroende av vattnet som kommer från floderna Yangtze och Gula 

floden  vilket  motsvarar  fyra  femte  delar  av  hela  kinesiska  befolkningen.42 Enligt  IPCC 

-rapporten  från  2007  förmodas vattentillgångarna  minska  i  stora  områden  av  Asien  (med 

negativ  påverkan  på  fler  än  en  miljard  människor  vid  2050).  En annan väsentlig  effekt  i 

regionen är svårare översvämningar längs kusterna och längs vattendrag, med särskilt vikt på de 

tätt bebodda ”megadeltas”. Enligt forskarrön är klimatförändringen som störst just i Himalaya.43 

4.6 Global klimatpåverkan

41 Tibet 2000, enviroment and development issues, sid.4
42 Tibet 2000, enviroment and development issues, sid. 2
43http://www.naturvardsverket.se/upload/05_klimat_i_forandring/pdf/IPCC_WG_II_SPM.pdf   (05/26/2008)
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”Vetenskapsmän har upptäckt förhållandet mellan naturlig växtlighet på den tibetanska platån 

och monsunregnens stabiliserande effekt som är oumbärliga för Sydasiens.. ….Vetenskapsmän 

har också kunnat påvisa att den tibetanska platåns miljö påverkar tidvattenströmmar som är 

relaterade till tyfoner i Stilla Havet och El Nino. Detta har lett till ogynnsamma miljöeffekter 

runt hela världen.”44

4.7 Biologisk mångfald

Då tidiga botaniska forskare undersökte den tibetanska platåns artrikedom ansågs den som en 

enda zoologisk trädgård. Dess fauna har till mitten av 1900- talet varit isolerad och ostörd med 

en landmassa av 2,5 miljoner kvadrat kilometer innehållande ofattbart många arter som är ur 

världsvid syn nödvändiga för en ekologisk balans. Enligt Världsnaturfonden, har den tibetanska 

mångfaldens betydelse för hela jordens befolkning.

Trots att Tibet är ett av de få länder i världen som fortfarande är mycket outforskat är dock 

området enligt forskare lika rikt på arter och högst jämförbart med Amazonas regnskog. Man 

har identifierat över 12 000 arter av plantor, 5 000 olika svampsorter, 100 olika typer av träd, 

och det finns över 400 olika typer av rhodendendron på den tibetanska platån. Vilket innebär att 

upp emot 50 % av världens olika arter hör hemma i denna region. Djurlivet är minst lika rikt! 

Det finns 210 arter av däggdjur i 29 olika familjer, det inhemska djurlivet är rikt och inkluderar 

bland  annat  snöleopard,  jättepanda,  röd  panda,  gyllene  apor,  argalifår,  takin,  myskhjort, 

tibetansk antilop, tibetansk gasell, vild yak och murmeldjur.45  

Den 13:e Dalai Lama utfärdade en förordning år 1901 som bannlyste jakt av vilda djur i Tibet. 

Olyckligtvis har kineserna inte praktiserat liknande restriktioner utan har istället uppmuntrat 

”troféjakter”  av  utrotningshotade  arter.  Det  finns  minst  81  utrotningshotade  arter  på  den 

tibetanska platån: 39 däggdjursarter, 37 fågelarter, fyra amfibier och en reptil. Den mest kända 

är  förmodligen  jättepandan hemmahörande i  Tibet  men som kineserna propagerar  som sin 

nationella maskot.46

44 http://www.tibetvecka2008.se/  (01/04/2008)  
45 Tibet 2000, enviroment and development issues, sid. 9
46 Tibet 2000, enviroment and development issues, sid. 9
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4.8 Okontrollerad gruvdrift

En av de största anledningarna till  att  Kina från början invaderade Tibet  var för dess rika 

tillgång  av  mineraler.  Idag  har  kineserna  kartlagt  tusentals  geologiska  kartor  över  de 

naturresurser  som finns i  området.  Beijing kontrollerar  nu vad som diskuterats  vara ett  av 

världens mest mineralrika områden. Över 126 olika mineraler har identifierats vilket inkluderar 

en av världens största lager av uran, krom, litium, bor, borax och järn. Olja, gas, guld, silver, 

koppar,  och  zink  är  också  reservoarer  som  har  stor  global  betydelse.  Eftersom  Kinas 

industrialisering är tungt beroende av stor konsumtion av mineraler och energi och många av 

dess resurser ligger nära utblottning har idag Tibets rika förråd högsta betydelse för landets 

utveckling.   

Den kinesiska regeringen ökar alltmer utvinningen av borax, krom, salt, koppar, kol, guld och 

uran för att förse den industriella tillväxten med råmaterial. Detta också för att Kina ska kunna 

förse resten av världens förfrågan på billiga kinesiska produkter. Av Kinas 15 mineraler väntas 

sju ta slut inom ett decennium vilket leder till att mineralutvinningen i Tibet ökar på ett snabbt 

och okontrollerat sätt. Ökad gruvdrift minskar växtlivet och ökar därmed risken för allvarliga 

jordskred,  massiv  markerosion,  att  djurens  naturliga  miljöer  försvinner  och  att  floder  och 

vattendrag blir förorenade.47 

4.9 Dumpning av kärnavfall

 

Tibet  var  en  gång  i  tiden  en  fredlig  buffertstat  mellan  indien  och  Kina,  idag  har  landet 

militariserats med minst 300 000 kinesiska soldater med upp till en fjärdedel av Kinas missil 

depå. År 1971 införde kineserna det första kärnvapnet till den tibetanska platån. Idag har flera 

vittnen  påtalat  att  Kina  använder  Tibet  som en  dumpningsplats  för  sitt  eget  och  utländskt 

kärnavfall.  År 1984 erbjöd Kinas kärnkraftsindustri västländer avfallshantering för US$1500 

per kg.48

Nära  Kinas  kärnkraftsanläggningar  har  mystiska  dödsfall  av  tibetaner  och  deras  boskap 

rapporterats,  liksom  ökning  av  cancer  och  födelsedefekter.  Dessutom  har  vatteninloppen 

47 Tibet 2000, enviroment and development issues, sid. 100
48 Tibet 2000, enviroment and development issues, sid. 102
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förorenats.  Den kinesiska befolkningen har då fått  en officiell  varning för att  inte använda 

vattnet medan de lokala tibetanerna inte fått någon varning.49 

Kina  fortsätter  att  kontrollera  den  tibetanska  platån  utan  någon  hänsyn  till  dess  känsliga 

ekologiska system eller dess rättmätiga invånare.50

5. Erfarenheter och intervjuer från Dharamsala

5.1 Tibetan Wellfare Office - TWO

Jag får tidigt reda på att det i Dharamsala finns en organisation som arbetar med miljöfrågor. 

Varje onsdag klockan 15 har de rundvisning för allmänheten och jag bestämde mig snabbt för 

att gå dit nästföljande tillfälle. Ner för en trappa och in i ett trähus som var mycket spartanskt 

men fortfarande mysigt på något sätt. Hela huset kändes instabilt, lite på gränsen till att falla ner 

från de stolpar det stod på i dalen som låg nedanför.

49 Tibet 2000, enviroment and development issues, sid. 102
50 Tibet 2000, enviroment and development issues, sid. 102
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Den man som är huvudansvarig för kontoret var nytillsatt inom verksamheten så de uppgifter 

som följer är en sammanställning av flera olika personer som jag träffat inom organisationen då 

jag visades runt i huset medan de talade om organisationens olika avdelningar.

Det tibetanska välfärdskontoret arbetar med sociala frågor rörande det tibetanska folket som är 

bosatta i Dharamsala. TWO arbetar såväl med att ge tibetaner arbete inom de olika tibetanska 

enheterna, som att hjälpa till att ordna med bostad till de nyanlända flyktingar som inte har de 

ekonomiska förutsättningarna för att bygga upp sitt eget boende i området. 

Wellfare Office arbetar aktivt med att genomföra projekt som ska gynna en hållbar utveckling 

samt en känsla av universellt ansvar på social, kulturell, ekonomisk samt miljömässig nivå.

 

Då organisationen startades var den av mycket liten omfattning men idag har den expanderat till 

att sysselsätta fyrtio heltidsanställda.

Det tibetanska välfärdskontorets tror och arbetar strikt efter sanning, icke-våld samt genuint 

demokratiska  rättigheter  som  direkta  principer  för  att  vägleda  det  tibetanska  folket  i 

Dharamsala.  Deras  mål  och  aktiviteter  är  behovs  baserade  för  att  nå  önskvärd  utveckling. 

Ickevåld, miljöskydd, fattighetslättnad och hållbarhet är de allra viktigaste riktlinjerna som det 

tibetanska välfärdskontoret arbetar med.

5.1.1 Clean Upper Dharamsala projekt – CUDP

Jag blir vidare informerad om att i början av 1990-talet hade sopproblematiken växt sig så pass 

stor att både invånare och besökare var överens om att åtgärder var nödvändiga. Eftersom den 

tibetanska  exilregeringen  inte  hade  jurisdiktion  över  det  aktuella  området,  tog  den 

administrativa  volontärverksamheten  på  sig  ansvaret  med  att  tackla  miljö  och 

renhållningsproblemen i området. 

   

Efter 1992 har ett intensivt intresse för den lokala miljön i Dharamsala växt sig allt starkare 

inom TWO. Anledningen till detta intresse är för att de upptäckte att den spolierades av ett allt 
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för godtyckligt dumpnings- beteende av sopor i området. I juni 1994 startade TWO frivilligt ett 

sop-  och  återvinningsinsamlings  program som blev  kallat  ”rena  övre  Dharamsala  projektet 

(CUPD)”. Programmet innefattar att samla återanvändbara och ej  återanvändbart avfall  från 

hotell, butiker, kontor, skolor och hem som sedan sorteras och återanvänds någon annanstans i 

statliga  Punjab.  Under  2007  har  CUPD blivit  klart  förbättrat  i  och  med det  miljömässiga 

utbildningsprojektet. Sedan 2002 har det tibetanska välfärdskontoret mottagit ett sanitetsavtal 

från det kommunala rådet i Dharamsala för att städa upp de kommunala marknadsområdena i 

övre Dharamsala. Tidigare utfördes detta av det privata partiet. Programmet opererar idag på 

daglig basis. Det tibetanska välfärdskontoret har nu tre sopbilar som är till dess förfogande och 

täcker nio heltidsanställda gröna arbetare och 15 dagligen timpenningarbetare, idag hämtar de 

sopor från cirka 85 % av alla hushåll i övre Dharamsala. Grönarbetarna samlar in våta och torra 

sopor från hushållen. Innan de fick sopbilar 2003 som har underlättat deras arbete betydligt bar 

de själva soporna som kunde väga upp emot 60 kilo till platsen där de separerar soporna, vilket 

är  en sträcka  på 8 till  10 kilometer  per  dag.  De hämtar  idag sopor  tre  gånger  i  veckan i 

jämförelse med tidigare en gång i veckan.      

5.1.2 Sopsorteringsstation

Hit  kommer  alla  torra  sopor.  Separeringen  av  de  olika  torra  soporna  görs  manuellt  av 

grönarbetarna.  Återvinningsbara  sopor  såsom  tunnplast  (mestadels  plastpåsar),  hårdplast 

(förpackningar, möbler), PET (plastflaskor), olika typer av papper, metall, kartong och textilier 

separeras och köps sedan upp av företag. Bomullstrasor och vitt papper transporteras till TWO:s 

pappersfabrik för återvinning. 
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De giftiga  avfallen  såsom batterier  och  läkemedel  förvaras  i  säckar  fram till  en  eventuell 

transport till soptipp där säckarna slutligen slängs i ett djupt hål i marken. Alla återvinningsbara 

material säljs till en återvinningsagent nära kommungränsen till Punjab.

En annan del av det här programmet är att öka medvetenheten och utbilda allmänheten vad 

gäller  miljöfrågor.  Därför  har  det  tibetanska välfärdskontoret  upprättat  en miljöutbildning i 

McLeod  Ganj  som övre  Dharamsala  också  kallas,  för  att  uppnå  dessa  mål.   Programmet 

inkluderar bland annat att föra miljöklasser i centrerat, men också på besökta skolor, dörr till 

dörr  fördelning  av  broschyrer  och  märken,  föreläsningar  om  organisationen,  skrivning  av 

artiklar och i det egna nyhetsbladet.

   

För att främja miljömedvetenheten och för att bli ekonomiskt oberoende har TWO etablerat en 

grönshop, förutom en del av eko vänliga produkter har grönshopen förkokt och filtrerat vatten 

till försäljning för turister för att förhindra överdriven konsumtion av plastflaskor.

Sedan  september  2002  har  kommunfullmäktige  i  Dharamsala  gett  TWO ett  årskontrakt  på 

renhållningsarbetet som ska göras i centrala McLeod Ganj samt att underhålla avloppen. Detta 

kontrakt måste varje år förnyas. 

5.1.3 Handgjort papper – återvinnings station 

Jag hade redigt med tur då jag besökte TWO eftersom det denna vecka var den sista veckan då 

papperstillverkningen var igång. Jag fick då själv se hur papperstillverkningen gick till under 

rundturen.  Under monsunen och under vintern kan inte papperstillverkningen vara aktiv på 

grund av vädret. Här tar man hand om återanvändbart papper för att göra återanvänt handgjort 
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papper  som  sedan  används  för  att  göra  anteckningsblock,  brevpapper,  fotoalbum  och 

kontorsmaterial. Denna arbetsverkstad ger idag jobb åt totalt 13 personer. 

5.1.4 Miljöutbildningscenter 

Ovanför papperstillverkningen i deras huvudbyggnad har de ett utbildningscenter där de bjuder 

in allmänheten samt skolklasser för undervisning om miljöproblem och eventuella lösningar på 

problemen, universellt ansvarstagande, hur man tar hand om luft, vatten och jord och hur man 

ska handla för att minska på hushållsavfall. Tibets miljö, hälsa och ekologi behandlas också. 

Centret består av en stor lokal som rymmer ungefär 60 personer. Första anblicken av rummet 

gav ett mycket estetiskt tilltalande intryck, väggarna var fulla av informationstavlor som de 

själva hade gjort med den information som lektionerna ger. För att inte ge ett allt  för rörigt 

intryck har varje tavla  täckts med en textil-  duk och allt  eftersom ämnen gås igenom dras 

dukarna av de färggranna informationsplakaten. 

 

Varje månad hålls också forum och utbildnings sammanträden inom miljö för vuxna.

Några gånger per år hålls miljöfestivaler och städdagar, detta för att uppmuntra invånarna till att 

hålla det renare runt omkring sig och bli medvetna. På detta sätt blir invånarna mer aktiva i det 

miljöarbete som förs i Dharamsala. I samband med dessa tillfällen passar man på att visa bilder 

och videos som behandlar problemet, de utspelar sig i både Dharamsala och Tibet. Talesmän 

från både den tibetanska och indiska staten bjuds in som gäster på dessa dagar. Indiska och 

tibetanska skolbarn förbereder sånger danser och sketch som behandlar miljö. Denna festliga 

tillställning kombinerar man med att alla hjälper till att plocka skräp runt omkring det område 

som festivalen  utspelar  sig  på.  Eftersom Dharamsala  är  ett  välbesökt  turistmål  blir  dessa 

festivaler ofta populära destinationer på resan och mycket stort stöd har getts från turister.

5.1.5 Volontärarbetare på Tibetan Wellfare Office

Då jag befann mig på rundtur på Tibetan Wellfare Office berättade en av de volontärarbetare 

som befann sig där att det fanns två studenter från Malmö som arbetade inom projektet sedan 

cirka en månad tillbaka. De ringde efter Kristina och Lovisa så att jag fick träffa dem. Vi gick 
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vidare till  ett  kafé där vi  kunde tala  mer  avslappnat  om det  arbete  som de bedriver  inom 

projektet.

Både Lovisa och Kristina har  kommit  in  i  verksamheten genom organisationen  Individuell  

människohjälp, som är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom 

och utanförskap. Det huvudsakliga arbetet utförs främst inom hälsa, utbildning och försörjning. 

De insatser som görs är långsiktiga och utformas som hjälp till självhjälp och nya verksamheter 

börjas i liten skala.” I Dharamsala stödjer IM projektet,  Clean Upper Dharamsala. Projektet 

handlar om sopsortering, utbildning av barn och vuxna i miljötänkande samt tillverkning av 

returpapper. Projektet är på samma gång ett miljöprogram och en social välfärdsinsats. Mängder 

av  sopor  återvinns  och  återbrukas,  ett  mindre  antal  sopsamlare,  så  kallade  green  workers, 

sysselsätts.”51

Det är främst volontärarbetare som har hand om utbildningen av lokalbefolkningen och övriga 

såsom turister. Kristina och Lovisa har när jag träffar dem varit ute i skolor runt om i området 

och talat med barnen samt lärare om miljöproblematiken de har i området. Den största boven i 

dramat i just Dharamsala är plast, eftersom utvecklingen i området har gått ofantligt snabbt de 

senaste åren har inte riktigt beteendet hunnit med tror Kristina och Lovisa. Både Indier och 

Tibetaner har levt på naturens tillgångar och ätit ur lerkärl  som de direkt efter förbrukning 

kunnat slänga bakom sig utan behöva tänka på vart det ska slängas. De har levt mycket nära 

naturen. Nu när mycket av den mat som förbrukas är förpackad i plast kan inte samma beteende 

fortgå. Resultatet är fullt synligt runt omkring i hela området. Förbrukade plastförpackningar 

från chips, kakor och framförallt läsk och vattenflaskor ser man nästintill överallt man tittar.

5.2 Tibetansk munk

Pema Dorjee flydde tillsammans med sin familj  från Tibet år 1951 efter att kineserna hade 

invaderat  hans hemland. Första anhalten var Nepal,  där de senare blev vidare skickade till 

Indien. Pema var då 8 år gammal. Hans helighet Dalai Lama hade startat en skola som Pema 

fick börja i och fick där en grundläggande skolutbildning. Han påbörjade senare att studera 

51 http://www.manniskohjalp.se/sv/IM-Individuell-Manniskohjalp---Bli-volontar/volontarbloggen---frivilliga-i--
Sverige-och-utomlands/Indien---Dharamsala/ (04/21/2008)
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buddhistisk filosofi i ett kloster. Efter åtta års studier påbörjades hans träning till att bli lärare 

som ledde honom till att arbeta på tibetan village center school (TCV). Här blev han senare 

rektor och startade en lärarutbildning för tibetanska lärare. 

Då vi börjar tala om den tibetanska synen på miljö och natur säger Pema att innan 1959 hade 

tibetanerna ingen kunskap eller lärdom om miljöproblem och miljöfrågor. Men de levde i så 

nära relation med naturen att de var tvungna att känna efter hur jorden mådde. De var tvungna 

att värna om sin omgivande natur eftersom de var så beroende av den. Om något av elementen 

påverkas så förstörde det för de omgivande elementen. Innan kineserna invaderade Tibet som 

resulterade i deras landsflykt fanns det nästan inga som helst miljöproblem i Tibet. Tibetanerna 

har alltid betraktat naturen som en egen källa som inte tillhör någon, varken vatten, luft jord 

eller andra varelser tillhör någon annan än dem själva. Om någon enskild individ förorenar och 

smutsar ner blir alltid andra varelser lidande. Tibetaner har alltid levt i samklang med naturen 

och de betraktar alla  levande ting som värdefulla,  gränsen mellan människa och djur finns 

nästan inte. 

Pema tycker att det är komiskt då man tittar på västerlänningar och all den kunskap de sitter 

inne med. De vet så väl om alla miljöproblem och varför de finns och vad man ska göra åt dem, 

men trots allt gör de inget åt det. Miljöproblemen finns ju fortfarande kvar, trots den enorma 

kunskapskälla de sitter inne med. Lever man nära naturen och är beroende av den, värnar man 

också om den på ett helt annat sätt. 

Västerlänningar  är  inte  villiga  att  offra  alla  deras  bekvämligheter  såsom plast,  kläder  och 

kemikalier. De kan prata om miljöproblem i timmar men gör ändå inget åt dem. I väst har de 

plast kring all mat, och det skapar så mycket sopor. Nu har trenden med plast kring all mat även 

kommit till länder såsom Indien. Det är dem i väst som skapat alla sopor och det stora problem 

som det medfört, tidigare har länder såsom Indien använt sig av endast biologiskt nedbrytbart 

materiel men så ser det inte längre ut här heller. Mycket mat exporteras runt om i världen vilket 

han också tycker är väldigt konstigt. Tidigare har man kunnat klara sig på den mat som finns 

lokalt. I länder såsom i Indien lever man fortfarande i stor utsträckning på den mat som finns 

tillgänglig lokalt. Det är väst som förstör, men ändå ständigt pratar om alla problem som finns. 

Pema tycker att det är mycket konstigt och ironiskt. 
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Tibetaner har aldrig pratat om miljöproblem och innan Kina invaderade Tibet har det heller inte 

funnits några miljöproblem, just för att de levde så nära naturen. Pema anser att mycket av 

världens framtida lycka och övergripande framtid ligger i västerlänningarnas ansvar. Det är väst 

som är föregångsländer och utvecklingsländer tar efter deras beteende.

Då Pema börjar tala om vad turismen haft för inverkande på lokalmiljön i Dharamsala ser han 

att det inte haft så negativ inverkan på miljön. Sedan 1980-talet har lokalmiljön klart förbättrats. 

Innan var  det  oerhört  skräpigt  i  Dharamsala.  Vattenflaskorna som turisterna köper  är  dock 

fortfarande ett stort problem. Turisterna vill aldrig separera sig från sina kära vattenflaskor. Han 

poängterar dock att det inte bara är turister som köper flaskvatten. Han tycker det är absurt. 

Eftersom vi vet så väl hur mycket plastflaskan förstör men ändå köper vi den. Det handlar om 

en oerhört stor industri för företagen. Hotellen är bland de aktörer som producerar mest skräp 

här i Dharamsala. Affärerna producerar också väldigt mycket skräp. Mycket av det avfall som 

finns här kan säkert återvinnas, men kunskapen finns inte bland folket i hur man gör och hur 

stor inverkan det faktiskt kan ha på miljön. Efter att turismen kommit att bli en stor industri här 

i Dharamsala har avgaserna blivit ett allt större problem. Alla taxibilar som kör runt på turister 

fram och tillbaka i samhället är stora miljöbovar.

I Himachal Pradesh som är en stat i Indien var Dharamsala en av de första städerna som började 

återvinna avfall. Men Pema anser att det idag har blivit sämre på den fronten. Sedan år 2006 är 

det olagligt med plastpåsar men en del av affärerna har idag börjat använda plastpåsar igen. Nu 

handlar det om plastpåsar som är återvinningsbara men Pema ser en risk i detta. Eftersom det 

tidigare var helt förbjudet med plastpåsar tror han att de återvinningsbara plastpåsarna kan bli 

inkörsport till att det slutligen handlar om helt vanliga plastpåsar igen, och då är de tillbaka på 

ruta ett igen. 

Han tycker att informationen i Dharamsala är bristfällig till turister angående miljöarbetet som 

förs. Många turister vet inte vart de ska göra av sitt avfall och slänger då skräp på ställen som 

inte är meningen. Men får inte turisterna den information som behövs för att handla rätt så kan 

man heller  inte  klaga  på  att  det  inte  blir  hundraprocentigt.  Affärer  som exempelvis  säljer 

buteljerat vatten och läsk talar till viss del tror han illa om det vatten som är kokat och filtrerat 

som man kan gå och tappa på egen hand. Eftersom de då tjänar mer pengar. Turister som då 

ofta inte klarar av att dricka vanligt kranvatten går så blir då osäkra på att köpa det miljövänliga 
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vattnet och köper då flaskvatten och förblir ofta ovetande om att man kan köpa filtrerat vatten 

som är minst lika säkert att dricka.

I Dharamsala finns det också en del motsättningar mellan tibetaner och indier.  Då Tibetan 

Wellfare  Office  påbörjade  arbetet  med  att  hämta  avfall  i  hushållen  trodde  indierna  att 

tibetanerna tjänade mycket pengar på den verksamhet som börjat växa sig allt större. Indierna 

insisterade då på att ta över verksamheten med att åka runt och insamla avfall. Efter ett års tid 

hade indierna insett vilket hårt arbete som låg bakom och att det absolut inte var lönande ur 

ekonomisk synvinkel. De gav då tillbaka uppgiften till tibetanerna. Pema påpekar dock att det är 

både indier och tibetaner som arbetar tillsammans inom projektet Clean Upper Dharamsala. 

Då vi börjar tala om luftföroreningar som är nära förknippade med miljöproblematiken som 

finns idag påtalar han att man i Delhi har enorma problem. Vid vissa tider har man haft sådana 

problem med smog att flygplan inte ens kunnat flyga, varken till eller från Delhi på grund av så 

dålig sikt. En viss förbättring har skett men det är fortfarande lång väg att gå. Floder och älvar i 

Indien är enormt förorenade men man har ännu inte sett så stora problem i Dharamsala. De 

miljöförstöringar och den exploatering av naturen som görs i Kina påverkar Indien och stora 

delar av övriga Asien i mycket stor utsträckning med omfattande översvämningar som följd 

eftersom  isarna  i  Himalaya  smälter.  Många  odlingsfält  svämmar  över  av  det  vatten  som 

kommer ifrån Tibet. 

På tal om konsumtionssamhället ser Pema med stor rädsla på vad det gör mot vår miljö. Vi ska 

använda vad vi har och använda var sak till det maximala. Han själv använder sina saker gång 

på gång och ser ingen lycka i att ständigt skaffa nya ting. Kanske var tionde eller femtonde år 

köper han nya saker. Om alla bara försökte att vara nöjda så skulle vi inte ha de problem vi 

lever med idag. Han ser dock att det är väldigt svårt att få små barn att förstå hans ideologi 

eftersom de ser att alla andra runt omkring dem har det de själva vill ha. Det är ingen mening 

med att äta allt gott och köpa allt gott som man vill ha. För de pengar som man bara skulle leva 

på i överflöd kan man istället hjälpa de fattiga människorna som är i betydligt större behov. 

Man måste lära sig att tänka mer logiskt. Blir man verkligen mer lycklig av att köpa en fin sko 

till sig själv än att köpa mat till en fattig så att den klarar av att överleva. Reklam är en stor bov 

i detta drama. De ser efter våra svagheter som konsumenter och utnyttjar det för att lura oss till 

att tro att vi blir lyckligare, men de vet att vi bara blir allt mer olyckliga. 
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Slutligen anser Pema att västvärlden har ett enormt ansvar för vad som händer i länder såsom 

Kina och Indien. Vi flyttar på vår produktion och våra företag till dessa länder i hopp om att 

tjäna mer pengar och det är dödsstöten för miljön.

5.2.1 Nyima Dolma - lärare för de yngre åldrarna

Denna skola har goda kontakter med den handledare jag hade under min resa i Dharamsala. 

Handledaren har under 12 år besökt Dharamsala med studentgrupper från Karlstad Universitet. 

Mitt första möte med skolan är då hela vår grupp får komma på studiebesök. Jag slogs av den 

öppenhet vi möttes av. Med små ekonomiska medel har de lyckats få en trivsam miljö för den 

pedagogiska  verksamheten.  Skolan  ligger  mitt  i  centrum,  bland  bilar  och  affärer  men  det 

undkommer man fort då man får gå ner en trappa för att komma till skolgården. På skolan går 

tibetanska barn som ibland är flyktingar eller annars från början är födda till ett liv i exil. Dessa 

barn har ett hem som de kan återvända till efter skoldagens slut, det är inte alltid en förälder 

men kanske en släkting eller förmyndare som tar hand om dem.

Innan jag påbörjar min intervju ges jag tid till att studera skolbiblioteket, jag går då igenom de 

böcker som de använder sig av i undervisningen. Biblioteket är inte stort.  Man har ont om 

pengar och kan inte köpa så mycket böcker. Jag observerar att ingen bok i biblioteket behandlar 

miljöfrågor på något plan. Det närmsta jag kan finna är böcker inom naturkunskap som tar upp 

biologisk mångfald såsom djur och växter.

Efter sin lärarutbildning på två år arbetar (Nyima Dolma) på en skola i Upper Dharamsala sedan 

10 år tillbaka.

Eftersom barnen i denna skola är så små så blir inte miljöundervisningen så avancerad utan på 

en mer grundläggande nivå medvetandegör man barnen i miljöfrågor. Nyima berättar att man 

inte har ett specifikt ämne som just behandlar miljö utan inom de olika basämnena tar man upp 

miljöaspekter  som är  relaterade  till  just  det  de arbetar  med för  tillfället.  Man har  ett  nära 

samarbete  med Wellfare  Office  som utbildar  barnen mer ingående om miljöfrågor.  I  olika 

perioder  under  året  kommer  volontärarbetare  och  undervisar  inom  de  grundläggande 
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kunskaperna för sopsortering och varför man ska bry sig om miljön. Barnen blir då medvetna 

om varför man ska skilja på blöta sopor och torra sopor, metall, glas och batterier. Detta gör de 

genom lekar och andra aktiviteter. För att befästa kunskapen går även hon igenom detta som 

upprepning. 

På skolområdet har de också en station där de källsorterar efter att de exempelvis har ätit mat. 

Tunnorna som avfallet ska dumpas i står på skolgården och är därför hela tiden tillgängliga för 

barnen.  Härigenom blir  även den kunskap de tillägnat  sig praktiskt  tillämpad.  Eftersom de 

ekonomiska förutsättningarna är begränsade och barnen i så låg ålder ger man barnen kunskap 

om miljöfrågor på muntlig väg och genom praktisk tillämpning. Man talar om för barnen vad 

det finns för fördelar och nackdelar med hur vi behandlar vår miljö. Eftersom barnen är nästa 

generation är det extra viktig att de har kännedom om miljöproblematiken som finns idag, för 

att kunna handla rätt idag och i framtiden. Därför pratar de om jorden och naturen så snart som 

möjligt, undervisningen anpassas efter elevernas mognad. Miljöundervisningen sker dock alltid 

i samband med andra ämnen! Exempelvis när de har ämnet engelska eller tibetanska kanske de 

talar om djur och natur.

På TCV day school talar de också om varför man ska spara på vatten och elektricitet. Barn som 

är så små som här glömmer snabbt så därför måste man prata om det ofta. De får ofta (dagligen) 

säga till barnen att stänga av kranen till vattnet och varför man ska göra det.

Nyima  berättar  att  tibetanerna  har  tagit  med  sin  syn  på  naturen  hit  till  Indien.  Om man 

exempelvis  bränner  sopor  på  ett  ställe  så  funderar  buddhister  som Nyima  på,  hur  många 

varelser som blir skadade av det runt omkring och på just den plats där förbränningen sker. Hur 

många insekter finns där och runt omkring den platsen, och hur många människor står runt 

omkring som tar skada av den rök som kommer från elden. Hon fortsätter på ämnet hur Kina 

har förstört miljön i Tibet och vad det har för konsekvenser på resten av Asien och för övrigt 

hela världen. Hon blir mycket upprörd då hon talar om vad som händer i hennes hemland. Allt 

som är skadligt för miljön och hälsan hos alla levande ting transporterar kineserna till Tibet för 

dumpning eller förbränning. Det har ödesdigra konsekvenser.
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Då de talar om miljö på skolan uppmärksammar man mest närmiljön. Så lär de eleverna att om 

miljön i och runt omkring skolan inte är sund, så är inte heller vår hälsa bra. När det gäller de 

äldre barnen talar man också om miljön utanför skolområdet.

De flesta av barnen i skolan har erfarenhet av att Wellfare Office Greenworkers kommer till 

deras hem för att  samla in  avfall.  För att  tala om miljö tar  man då hjälp av barnens egna 

erfarenheter i undervisningen. Nyima uppmuntrar barnen till att inte köpa allt nytt, utan att man 

ska använda allt till sin yttersta gräns, det tjänar inget till att skämma bort sig själv eller sina 

barn  för  allt  vi  köper  bidrar  till  luftföroreningar.  Eftersom  plastpåsar  är  olagliga  här  i 

Dharamsala gör de barnen uppmärksammade på att man kan återanvända påsar man får, eller 

hellre använda tygpåsar. Om man hela tiden köper nytt bidrar man till att efterfrågan blir större 

och därmed ökar marknaden och det är katastrof för miljön. 

Den mesta av befolkningen här i Dharamsala bryr sig inte om att köpa plastflaskor utan dricker 

vanligt vatten. Men turister som kommer hit bryr sig så mycket om sin hälsa och köper dessa 

flaskor ändå. Hon berättar vidare att myndigheterna har kommit på ett sätt för att minimera 

förbrukningen av plastflaskor genom att koka och filtrera vatten som turister kan tappa på egna 

flaskor. Det är betydligt mer miljövänligt. Hon säger att det är bara turister som har till vana att 

köpa plastflaskor och inte lokalbefolkningen. Plast är mycket skadligt för miljön och naturen 

och alla djur och det värsta är att det går ju inte att återvinna.

5.1.8 Tibetan modern school - Rektor

Jag träffar först rektorn på skolan som berättar att han har jobbat på denna skola sedan en 

månad tillbaka.  I exil  har tibetanerna påbörjat att  utveckla en ny utbildningspolicy.  Tibetan 

modern school byggdes år 2005 och här går 141 elever upp till årskurs fem och man har 25 

stycken i sin personal varav 13 som är undervisande. Grupperna år åldersintegrerade i årskurs 

ett till tre och fyror och femmor är ”rena” klasser. Man har genom denna nya utbildning på 

försök fokuserat på modersmålet. Därför undervisar man endast på tibetanska upp till årskurs 

tre. I årskurs fyra börjar man först att undervisas i det engelska språket. Man anser att man 

behöver ha en språklig solid grund att stå på för att kunna inhämta nya språk såsom engelska 

och hindi.
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Då jag frågar om hur de på skolan arbetar med miljö talar  han om att man källsorterar på 

skolan. Man pratar i samband med sopsortering om varför man ska återvinna och varför vi 

måste bry oss om miljön och naturen och vad växter och vatten har för värde för oss människor 

och vår existens. Skolmaten som blir över komposteras som sedan skickas iväg till en bonde i 

närheten. Avfallet återanvänds då till högsta möjliga grad och inget slängs i onödan. 

6.1.9 Lärare på Tibetan Modern School

Vi har på skolan lagt märke till att människor runt omkring inte bryr sig så mycket om miljön. 

Men här på skolan försöker man göra så mycket som möjligt.  I möjligaste mån har skolan 

bannlyst mat som är förpackad i plast. Inga nudelpaket, inga chipspåsar eller liknande får köpas 

och tas  med till  skolan.  Genom att  påverka barnen i  skolan att  bry sig  om miljön har  de 

förhoppningen om att det synsättet sprids även utanför skolväggarna. Barnen påverkar ofta den 

äldre generationen med lärdomar de tar del av i skolan. Den miljö man som skolpersonal kan 

göra nåt konkret åt, är den miljö de befinner sig i, skolans miljö. Därför arbetar de mycket med 

den miljön. Man tänker även på vad man inhandlar för något till skolan, den mat som köps in 

till  skolköket  är  oftast  inte  förpackad.  Plast  och  papper  och  annat  material  som  kan 

återanvändas sorteras. Den lärare jag talar med tycker att det är väldigt viktigt att barnen vet vad 

som händer med vår jord. För att barnen ska lära på bästa sätt och tillgodogöra sig kunskapen 

får de vara aktiva och själva göra saker i samband med sin inlärning. På så sätt tar de till sig 

ämnet mer. De pratar om vad olika växter, träd och djur har för syften för vår värld. Man 

undervisar genom att visa bilder och vara konkret. Miljöundervisningen integreras i de olika 

ämnena.  Skolan samarbetar också med Wellfare  Office som åker runt  till  olika skolor  och 

informerar barn om miljön. Läraren tycker att det är väldigt bra att Wellfare office och andra 

organisationer finns som informerar om miljön, så att människor blir medvetna om vad som 

håller på att hända. Han tycker att det är väldigt synd att det finns människor som tycker att det 

har blivit tjatigt med miljöfrågor. 

Nästa generation tror han är mycket mer informerad om miljöfrågor än de äldre i samhället. Det 

finns  idag  betydligt  fler  aktivister  och  organisationer  som  värnar  om  miljön. 

Konsumtionssamhället har blivit ett allt större problem här i Indien med allt det skräp som det 

resulterar i. Han menar att många här är väl medvetna om skräpproblemen som finns men man 

gör ingenting åt det. Här i Dharamsala handlar det mest om plastproblematiken. För att belysa 
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för eleverna att vi måste ta vara på de resurser vi har och inte bidra till att nytt avfall produceras. 

Han talar om för dem vad det får för konsekvenser för vår jord att ständigt konsumera. Vi måste 

ta vara på det vi redan har och återanvända till största möjligaste mån, han tycker att second 

hand är en väldigt bra tanke vad gäller denna fråga. Den lokala befolkningen här i Dharamsala 

tycker han sig se bryr sig mer om miljön än vad man gör i övriga Indien. Läraren berättar att de 

samtalar med barnen om vem som är ansvarig för växthuseffekten. Han har lagt märke till att 

många runtomkring är negativa till miljörörelsen, han berättar dock inte varför.

5.1.10 Lärarstuderande – Tibetan Teachers Training 

Kiro  kom  med  sin  mor  till  Dharamsala  från  Tibet  1991.  Han  läser  för  närvarande  på 

lärarutbildningen sedan 1.5 år tillbaka och är snart färdigutbildad. Kiro berättar att de i skolan 

har ägnat mycket tid åt miljöarbete de två senaste månaderna. De har talat om hur man ska 

vårda naturen, moder jord.  Det har varit en del av deras examination. För att påbörja arbetet 

med miljö startade de med att  titta på Al Gores film- ”En obekväm sanning” som mycket 

grundligt tar upp växthuseffekten och hur vår jord kommer att utvecklas om vi inte gör något åt 

vår tids största miljöbov, konsumtion. Efter arbetet i skolan har han fått upp ögonen för hur 

mycket skräp det är överallt här i Dharamsala, han ser skräp överallt. Kiro tycker personligen 

att det är oerhört viktigt att tala med hans framtida elever om miljöproblem. Vi lärare, säger 

han, måste upplysa våra elever om vilka problem som vi har med vår jord. Om vi inte är 

tillräckligt insatta så kan vi inte heller föra den livsviktiga kunskapen vidare till våra elever. 

Enligt buddhismen ser man på naturen mer som en helhet som vi måste värna om och vårda. Vi 

förstör vår jord genom att skräpa ner och hugga ner träd. 

Deras engelsklärare talar mycket om konsumtion berättar han, och om vilka konsekvenser det 

ger.  Det  är  ett  stort  problem med alla  de sopor  vi  producerar,  nästan all  mat  vi  köper  är 

omsluten av plast idag. På lärarutbildningen får de lära sig hur och varför man ska återvinna 

skräpet  de  skapar.  Det  skräp  som  produceras  på  skolan  återanvänder  de  genom  att  göra 

plastpåsar av nudelpacket eller chipspåsar bland annat. De har också fått organisera en sopdag 

på en skola, då de tagit med sig elever ut för att samla sopor. Vi måste få eleverna till att bli 

aktiva i miljöarbetet! 
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5. 1. 11 Observationer från Dharamsala

Under min vistelse i Dharamsala i norra Indien såg jag och upplevde en hel del. Redan då vi 

först anlände till  platsen möttes vi av stora skyltar som manade människor  att tänka på sin 

omgivning. Vackra bilder av djur och växter som fanns i området täckte de stora skyltarna och 

en med en text som innehöll ett budskap att främja miljön. Under min vistelse träffade jag en 

hel del intressanta människor som var mycket intresserade av den miljöproblematik som jag just 

tänkt skriva om i mitt arbete. 

Under ett mycket givande samtal med en fysiklärare som arbetade på den tibetanska skolan 

förstod jag att de var långt mer insatta i klimatfrågan än vad jag föreställt  mig från början. 

Denna lärare hade inte varit ute på fältet mer än sex månader. Han talade om för mig att under 

hans lärarutbildning hade de inte fått någon som helst utbildning i miljöfrågor. Han tyckte dock 

själv att det var mycket viktigt att man belyste dessa annars så viktiga frågor, speciellt med de 

miljöproblem som vi  har  att  vänta  oss  i  framtiden.  Han  berättade  att  han  själv  inte  i  sin 

undervisning inom fysiken talade så mycket om miljöfrågor men att de på skolan hade en lärare 

som  enbart  undervisade  i  just  detta  ämne.  Han  tyckte  dock  det  var  synd  att  man  inte 

kombinerade ämnena mer för att  eleverna skulle  få en så bred bild  av problematiken som 

möjligt.  Han berättade att han försökte då det var lägligt  att  få in i hans ämne att  tala om 

klimatfrågan, det är ju trots allt en fråga som även berör de fysiska lagar man läser om i skolan. 

Vi talade också en del om hur vi i väst ser på Asiens snabba utveckling och att det inte är 

hållbart med den konsumtion som vi idag lever med. Han liksom flera andra påpekade att man i 

Indien har gått igenom en enorm utveckling de senaste åren, något som var gemensamt för alla 

samtal var plastproblematiken de ständigt brottas med i Dharamsala. All mat var inlindad i plast 

och det är något som kommer från västvärlden. Det har under de senaste tio åren kommit att bli 

ett enormt problem för befolkningen i Dharamsala, de vet inte vart de ska göra av all plast.

Under ett samtal jag hade med en ung frihetsaktivist, den som leder frihetsrörelsen för Tibet i 

Dharamsala,  fick jag höra vad han tyckte var det absolut sorgligaste med det kapitalistiska 

samhället. Han ansåg att det var konsumtionssamhället och kapitalismen som var det största 

hotet för miljön, att människor aldrig är nöjda med vad de har utan ständigt letar efter nya saker 

och erfarenheter för att göra sig själva lyckligare. I Dharamsala har han bevittnat vad som hänt 

med lokalbefolkningen, då turister kommer och har en annan efterfrågan än den tillgång som 
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finns ändras marknaden till att passa turisten. Detta leder till att lokalbefolkningen ändrar sin 

livsstil  för  turisternas  skull.  De  förlorar  en  del  av  sin  egen  kultur  och  tradition  eftersom 

turisterna  frågar  efter  något  annat.  Han  gav  som exempel  en  liten  by  som ligger  ovanför 

Dharamsala, där besöker stora antal turister stället och tibetanerna har ändrat sin matkultur för 

att passa turismen, vilket Tsendun ansåg vara mycket sorgligt. 

Något som var gemensamt för alla tibetaner jag talat med är att en känsla av sorg kommer över 

deras person då man början tala om deras hemland och dess miljö, de känner sig oförmögna till 

att göra något åt den våldtäkt av deras land som Kina utför.
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7. Diskussion

Jag tyckte att detta var ett oerhört spännande ämne att skriva om, men det har samtidigt varit 

väldigt svårt. Då man intervjuar personer som inte talar samma språk som en själv och båda 

parter måste prata engelska. Det blir svårt att utrycka sig på det sätt man önskar. Detta har 

försvårat mitt arbete ganska mycket. Jag hade också ganska svårt att finna litteratur av relevans. 

De bokhandlare som fanns i Dharamsala hade ingen litteratur som behandlade miljöfrågor på 

något plan. Den enda skriftiga källa jag fann på plats var en rapport från 2000 som behandlade 

Tibets miljö.

Jag stötte dock på problem i samband med min undersökning. Eftersom jag inte hade med mig 

en diktafon från Sverige köpte jag en Mp3 –spelare på plats som inte levde upp till önskvärd 

standard. Den gick helt enkelt inte att använda alls. Som tur var hade jag en telefon som kunde 

spela in samtalen. Men vid en intervju försvann hela samtalet. Så därför fick jag anteckna direkt 

efter intervjun och försöka få med allt som sades. Det var dock inte slut på motsträvigheter där. 

Allt det inspelade materialet som jag vid hemresa hade kvar på min mobiltelefon, raderades 

under  konstiga  omständigheter.  Jag  hade  som  tur  antecknat  alla  de  intervjuerna  men 

möjligheten att gå tillbaka och lyssna till dem igen var demolerade.

En  av  de  största  anledningarna  till  att  jag  kände  så  för  detta  ämne  är  att  jag  under  min 

lärarutbildning  själv  inte  fått  någon  som helst  utbildning  inom miljöfrågor.  Jag  påbörjade 

förvisso min utbildning innan den här ”boomen” med klimatfrågan blev så enorm. Men jag 

anser det vara ytterst viktigt att påpeka att det är beklämmande. Det är ett bra initiativ som 

lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz nu har tagit, att alla lärare skall ges fortbildning i 

klimatfrågan. Det är inte en dag för tidigt att lägga mer energi på utbildning för en hållbar 

utveckling inom skolan. För att vi ska kunna få en förändring till stånd krävs det att vi i skolan 

arbetar betydligt mer med klimat och miljöfrågor än vad vi idag gör.

 Jag tror precis som läraren på tibetan modern school att barnen påverkar den äldre generationen 

med den kunskap de förvärvar sig i skolan. Och det är ju precis den effekt vi vill få, att den 

kunskap som våra barn får i skolan ska sprida sig till övriga samhället. Men vi måste ju också 

rannsaka oss själva. Vad kan vi egentligen göra? Ofta kan vi göra betydligt  mer än vad vi 

42



egentligen  gör,  varför?   Detta  är  frågor  som jag  anser  skulle  vara  väldigt  intressanta  att 

undersöka vidare i en framtida undersökning. 

Själv anser det också viktigt att ge barnen verktyg för att kunna bemöta framtida problem, vi 

måste ge dem kött på benen. De frågor som idag rör hållbar utveckling kanske inte ser likadana 

ut om 50 år. Men startar vi i skolan med att ge barnen en känsla för vår jord och hur man ska 

behandla den är vi en bra bit på vägen. 

Precis som Pema talade om är västerlänningar inte beredda att offra sina komfortabla saker i sitt 

liv, men vi talar ständigt om de miljöproblem vi har idag. Det måste ju bli en balans någon 

gång. Västlandet ser med rädsla på hur man i Asien lever och vilken utveckling de går emot, 

man kan inte leva på det sätt vi gör i väst över hela världen. Inte ens i väst fungerar det. Vi ser 

med fasa över vad som håller på att hända i Kina och Indien med den ekonomiska tillväxt som 

sker där. Utsläppen ökar och de vill  naturligtvis  öka sin levnadsstandard men det påfrestar 

jordens klimat och miljö mer än vad som långt ifrån är hållbart. Vad ska hända egentligen.

De tibetaner jag talat med var rörande överens om att de ansåg det mycket konstigt att vi i väst 

talar så mycket om klimat och miljö men ändå letar vi ständigt efter billigare alternativ, vilket 

leder till att produktion ofta flyttas till ställen som Indien eller Kina. Västvärlden har precis som 

Pema utrycker det, ett ansvar större än det vi idag tar. Råvaror kan i många fall fraktas från ett 

land till ett annat för att framställas, sen ska de fraktas tillbaka till det land råvarorna från början 

kom ifrån.  Detta  är  ju  långt  ifrån gott  ur  miljösynpunkt,  men det  gynnar  den  ekonomiska 

tillväxten. Så dessa två faktorer går ofta inte hand i hand. Men detta kan också i många fall vara 

en missuppfattning. Då företag har lagt ner stora summor på att effektivisera sin produktion har 

detta ofta lett till att energiförbrukningen har blivit långt under det som var tidigare.

Under mitt examensarbete har jag stött på en hel del jobbiga frågor som jag tvingats handskas 

med. Innan jag åkte till Dharamsala hade jag en syn av hur den lokala miljön skulle se ut och 

vilken kunskap befolkningen skulle sitta inne med, men jag måste erkänna att den var långt 

ifrån det jag tidigare trott. Jag trodde inte att de var så insatta, att inte kunskapen fanns där. Men 

det måste jag erkänna att den gjorde. De kanske däremot inte har de resurser som vi sitter inne 

med här i Sverige. Det konstiga är dock att jag anser att de arbetar betydligt mycket mer med 

miljöarbetet i skolan än vad vi gör i Sverige. Kanske för att de är så illa tvungna att ta till vara 
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på de ekonomiska förutsättningar och resurser de har, mer än vad vi behöver göra i Sverige. Jag 

menar som exempelvis på de allra flesta skolor (som jag upplevt) här i Sverige så komposterar 

man oftast inte, det finns inte heller alltid en källsortering, i många fall sorterar man inte ens 

papper. Vilket jag anser vara väldigt konstigt då vi här i Sverige i många fall har kunskapen om 

att ta till vara på avfallet vi åstadkommer. Det finns ju naturligtvis undantag, och nu de det 

senaste året tror jag att mycket har hänt både i Sverige och ute i övriga världen. 

De komposterade på varje skola jag besökte och det var väldigt kul att se att varje skola jag var 

på samarbetade de med Tibetan Wellfare Office. Den organisationen var mycket väl fungerande 

och de försökte så gott de förmådde att nå ut till befolkningen. 

Något jag dock upptäckte var att de inte nådde ut till de turister som besöker byn, vilket också 

Pema bekräftade. Eftersom det fanns flertal olika ställen som man kunde tappa sitt eget vatten, 

men den informationen nådde inte ut. Jag förstår egentligen inte riktigt varför. Pema trodde det 

berodde på att företagen hade mycket att vinna på att sälja buteljerat vatten och att de då talar 

dåligt om det filtrerade vattnet, så turisterna med sina känsliga magar inte vågade dricka det 

filtrerade vattnet. Det jag dock blev mest upprörd över var att de turister som faktiskt visste om 

att man kunde tappa sitt eget vatten och att det inte var någon fara med det ändock trotsade på 

att köpa buteljerat vatten. Jag anser att man som turist har ett ansvar om att värna om den miljö 

som finns på det ställe man besöker. Bara för att man inte befinner sig på hemmaplan kan man 

inte bete sig hur som helst, detta blev jag väldigt upprörd över. Men wellfare office samt den 

inhemska befolkningen måste samtidigt ta en större roll och ansvar med att informera turister 

som besöker deras samhälle om deras ansvar som besökare.

Precis som lärarna som jag intervjuat som påpekar att det är viktigt att våra barn som är nästa 

generation, anser jag att det är oerhört viktigt att vi informerar dem om de miljöproblem vi har 

idag och vad vi kan vänta oss i framtiden. 

Det är så oerhört jobbigt att tänka på den ledsamhet som befann sig över dessa människor då 

man talade om deras hemland. De har i flera hundra år levt ett nomadiskt liv i nära relation med 

naturen och det är vad de allra flesta tibetaner också önskar kunna få göra i framtiden. Nu står 

de bara bredvid och mer eller mindre inte kan göra någonting medan Kina utarmar deras land på 

alla de rika naturtillgångar som landet sitter inne med. Jag tror att en del av denna ledsamhet 
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och övergivenhet över vad som händer med deras land är anledningen till att de försöker göra 

en insats i det område som de idag befinner sig i. Gnistan av hopp att en dag få komma tillbaka 

till sitt land kommer troligen aldrig att släckas för de flesta tibetaner. 

När de en dag får tillbaka sitt land, ska de vårda den mark såsom det vore deras käraste barn. 

Man kan dock inte, precis som de jag talat med påpekat, urskilja någon region från en annan, 

för allt  är en helhet. Det som händer i Tibet påverkar hela världen. Och anledningen till att 

isarna i Himalaya smälter så snabbt beror på vad som händer i övriga världen, inte bara i Tibet. 

Man måste  se  att  allt  hör  ihop.  Ett  visst  hopp har  dock tänts  inom mig under  de senaste 

veckorna då världens ögon har riktats mot Kina och hur de behandlar Tibetfrågan. Tibetanerna 

har börjat protestera mot Kinas förtryck och nu när olympiska spelen ska arrangeras i Peking 

har tibetanerna verkligen en möjlighet till att världen ska se hur Kina behandlar människor och 

för all del även miljön.

Det är verkligen skrämmande då man läser alla rapporter som behandlar Tibets miljö, eftersom 

vad som händer där påverkar så många människor, och med den artrikedom som finns där är det 

en förödelse för hela jordens befolkning om den förloras. Frågan huruvida det är rätt att Peking 

ska få hålla OS eller ej låter jag vara obehandlad men jag anser att vi i övriga världen har ett 

större ansvar för vad som håller på att hända än vad vi tar. Då vi i väst letar efter billigare 

produkter som Kina förser oss med har deras ursprungliga landytor blivit  utarmade,  därför 

använder  de  sig  nu  av  de  enorma  resurser  som finns  i  Tibet.  Medan  urbefolkningen  står 

utblottade och inte får del av sitt eget lands naturrikedomar. Det är fruktansvärt. Då man hugger 

ner enorma ytor med skog i Tibet frigör man ju också massor med kol som är bunden i träden. 

Detta bidrar till en ökad temperatur, tänker man inte alls på detta? De planterar ju inte heller nya 

träd i den utsträckning som behövs. Jag blir så frustrerad när jag tänker på att övriga världen 

inte sätter press på Kina, det borde ligga i allas intresse. Anledningen till att ingen vågar göra 

något är för att Kina är ett så enormt stort land med kärnvapen och otroligt stor arme, det kan 

vara jordens förfall  om man går  emot Kina.  Men den allra  största  anledningen är  att  hela 

världen är beroende av Kina, de utgör en så enormt stor del av den globala marknaden vilket ger 

dem oerhört stor makt. 

Något  som oroar  mig  när  jag  tänker  på  utvecklingen  för  tibetanerna  i  Dharamsala  är  att 

utvecklingen går framåt och de ser ju ständigt hur andra människor lever och den konsumtion 

som ständigt växer, de kommer nog inte förbli opåverkade. De kommer mer med tiden sukta 
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efter  att  ständigt  köpa  nya  saker  och  deras  syn  på  miljö  kommer  säkert  att  förändras. 

Västvärlden med kapitalismen påverkar dem ständigt och med ökad ekonomisk välfärd kommer 

deras  levnadsmönster  också  att  förändras  till  det  sämre.  Något  som  dock  ständigt  finns 

runtomkring dem är den fattigdom som påverkar deras vardag. Till skillnad från Sverige ser de 

den misär som drabbar människor eftersom den ekonomiska klyftan är betydligt större i Indien 

än här. De kan inte blunda för svältande människor eftersom de lever sida vid sida. Det blir på 

ett annat sätt mer påtagligt för dem att de inte kan leva i överflöd medan det sitter människor 

bredvid som saknar mat för dagen.

Hur ska jag kunna använda dessa erfarenheter i min yrkesroll som lärare? Jag tycker mig ha fått 

en helt annan uppfattning av hur mycket man egentligen kan göra med små medel, man måste 

bara lära sig att se över hindren. Det kommer att bli en stor utmaning för mig att komma ut och 

försöka få barnen men även mina framtida kolleger till  att se det viktiga att engagera sig i 

klimatfrågan. Jag vill  så gärna vara den läraren som skapar lust  till  lärande. Skolan har en 

ofantligt stor roll i detta, kunskap är en stark grund att stå på. Precis som lärarna jag intervjuade 

i Dharamsala och även som Ian Lundegård52 påtalar är det viktigt att få ner det till barnens nivå 

och att miljö och klimatfrågan inte ryms inom ett ämne. Man måste ämnesintegrera för att se de 

olika  perspektiven  och  att  de  berör  det  mesta  i  vår  vardag.  För  att  skapa  intresse  och 

engagemang måste eleverna själva få vara med och påverka och att man så mycket som möjligt 

tillämpar det man talar om till praktik

Många barn kan nog känna en viss handfallenhet när man talar om miljöproblem, man måste 

samtidigt ge eleverna de verktyg de behöver för att möta de problem som väntar i framtiden och 

som de kan stöta på nu. Jag måste som lärare ge dem den kunskap de behöver för att möta 

förändringar. Något jag själv upplevt då jag talat om klimatfrågan med mina studiekamrater 

som de flesta ska undervisa i de lägre åldrarna samt i förskolan är att de tror att barnen inte är 

redo att tala om miljö och klimat. Så därför kommer de antagligen inte göra det om det inte blir 

sagt  från högre nivå att  man är skyldig till  att  göra det  i  sin  yrkesroll.  Jag anser det vara 

oansvarigt att som lärare inte tala om hållbar utveckling och vad vi bör tänka på för att gynna 

klimat och miljö. Allt går som bekant hand i hand. Som jag upplevt talar man inte alls mycket 

om hållbar utveckling i skolan. Jag undrar verkligen varför. Är det för att det finns så mycket 

annat barnen ska lära sig, att vi anser att det inte finns tillräckligt med tid? Tar vi oss inte den 

tiden så kommer inte de andra kunskaper som barnen förvärvar sig att ha någon nytta. 
52 Se ovan, sid. 16
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Precis som de lärare jag intervjuat i Dharamsala som arbetar med yngre barn anser jag att detta 

även är viktigt för små barn att veta. Man får ju naturligtvis anpassa det till barnens nivå. Lär 

man sig om sin närmiljö och hur man ska behandla växter och djur och varför, växer sig detta i 

framtiden  till  att  röra  den  globala  miljön.  Att  man  bör  tänka  på  hur  mycket  energi  man 

förbrukar samt avfallet vi åstadkommer och vad man ska tänka på. Dessa kunskaper kommer så 

småningom att expandera sig, att de kan tillämpa detta även utanför deras närmsta miljö. Deras 

referensramar blir ju hela tiden större ju äldre de blir. Men det är bättre att börja tala om dessa 

saker när de är små än när de är i tonåren och redan sitter inne med miljöförstörande vanor som 

kan vara betydligt svårare att bryta.
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