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ABSTRACT 

 

 

Det gamla Tibet var inget Shangri La – drömland innan Kinas invasion, år 1950. Det var 

ett land som styrdes av en feodal överklass, samt präster och munkar men den uppfyllde 

alla kriterier av en nationalstat. Kinas folkrättslig illegala maktövertagande och den hårda 

ockupationen som medförde stort lidande för det tibetanska folket måste därför fördömas.  

Tibet hade en rik och unik kultur, livaktiga buddhistiska traditioner och en fredsfilosofi 

som låg till grund för tibetanernas icke-våldspolitik. Invasionen och den följande 

exiltillvaron av Dalai Lamas regering utlöste stora förändringar i tibetanernas samhälle, 

både till det bättre och till det sämre. Medan situationen för folket i Tibet är allvarlig pga. 

Kinas ockupationspolitik har tibetanerna i exil lyckats bevara den tibetanska identiteten 

och samtidigt förvandla den hierokratisk passiva fredskulturen till en modern demokratisk 

ickevålds rörelse. Det är denna demokratiprocess som undersöktes i uppsatsen. 

 

Nyckelord: Tibet, tibetansk buddhism, Dalai Lama, ickevåld, kulturrevolutionen, 

maoism.  
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INTRODUKTION 

 

 

Tibets gamla kultur och samhällssystem har förändrats för all framtid. På mycket kort tid 

har ett helt unikt politiskt system som baserades på buddhism och icke-våld, genomgått 

en modernisering som både hade positiva och negativa effekter på det tibetanska 

samhället och kulturen. Tibet var den enda staten i världen och i historien som styrdes av 

buddhistiska lamor, det s.k. chöyön, som betyder ungefär - styre genom både religion och 

politik.1  Buddhismen och icke-våldet var det sammanhållande princip för den tibetanska 

staten men också en svaghet när det gällde att försvara landet för inkräktare och den 

medföljande isolationen från resten av världen. De styrande lamorna var därför beroende 

av det politiska stödet från grannländerna. Detta beroende, komplicerade relationen 

speciellt med Tibets stora granne Kina och slutade med att tibetanerna förlorade sin 

självständighet när maoisterna 1950 invaderade landet. Medan i dagens Tibet, många 

tibetaner slits, mycket pga. den kinesiska propagandan, mellan de gamla buddhistiska 

värderingarna och drömmen om ett, åtminstone utlovade, bekvämare och modernare liv 

är det exiltibetanerna som ser till att den gamla kulturen och visdomen inte försvinner 

helt. Den påtvingade exilen angav samtidigt startskottet till en ny och modernare tibetansk 

identitet och samhälle, skapad av den tibetanska politiska och intellektuella eliten. Dalai 

Lama, som fram till 2011 var tibetanernas världsliga och religiösa ledare, tillsammans 

med exilregeringen blev tidigt delaktiga i ett globalt agerande. Dialogen med världen med 

sitt flöde av kulturella resurser och institutioner och den samtidiga konflikten med Kina 

förde slutligen till en demokratisering av tibetanernas samhällssystem. 

 Medvetenheten om situationen i Tibet har ökat internationellt de senaste 

decennierna, i synnerhet sedan Dalai Lama tilldelades Nobels fredspris 1989. Det finns 

en hel del forskning om Tibets historia, kultur, religion och samhälle. För min uppsats var 

även den tidigare forskningen om konflikten mellan Tibet och Kina av stor betydelse. 

Speciellt vill jag nämna Katrin Goldstein-Kyaga, som genom sitt omfattande 

forskningsarbete ökat min förståelse i de här frågorna så att jag förmådde tolka och 

diskutera uppsatsens frågeställningar. 

 Efter de första inledande kapitlen presenteras under Definitioner, tre 

politiska system, hierokrati, maoism och demokrati. Den fortsatta dispositionen av 

uppsatsen följer händelsekedjan för de två tidsperioder jag valde för uppsatsen. Under 

                                                 
1 Gudmundson 1992: 4 
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kapitlet Tibet före 1950 presenteras Tibets gamla historia och politiska status, samt 

kulturen, samhället och religionen. Kapitlet Tibet efter 1950 behandlar Kinas invasion av 

Tibet och dess inverkan på tibetanernas samhälle. Vidare undersöks 

samhällsutvecklingen i och utanför Tibet där fokus ligger på tibetanerna som lever i exil. 

I diskussionsdelen analyseras och tolkas slutligen den stora samhällsförändringen, den 

unika icke-våldspolitiken och demokratiprocessen tibetanerna fick gå genom efter Kinas 

maktövertagande. 

  

   

Syfte och frågeställning 

 

 

Den feodala hierokratin som dominerade det politiska systemet i Tibet, innan Kina 

invaderade landet, skiljer sig från dagens tibetansk politik såtillvida att den 

återupprättades i exilen efter moderna demokratiska principer. Även den passiva 

tibetanska fredskulturen utvecklades till en aktiv icke-våldsrörelse i exil. Uppsatsens syfte 

är att analysera den historiska bakgrunden för konflikten mellan Kina och Tibet och 

försöka tillämpa denna analys på en studie om förändringen i det tibetanska samhället, 

icke-våldsrörelsen och demokratiprocessen i modern tid. Uppsatsskrivandet utgår ifrån 

följande frågeställningar:  

 

o Vilka historiska och kulturella orsaker ligger bakom den massiva politiska 

och samhälleliga förändringen tibetanerna gick igenom efter Kinas invasion? 

o Hur är Tibets utsikter att uppnå en självbestämmanderätt med sin icke-

våldspolitik? 

o Vilka faktorer avgjorde att tibetanernas exilregering valde demokratin som 

framtidsideologi?  

 

 

Avgränsningar  
 

 

Avgränsningarna för uppsatsen innebär, med de historiska händelserna som grund, att 

fokusen ligger på tibetanernas kultur, samhälle och religion, i synnerhet för de tibetaner 

som lever i exil i Indien. Det finns många olika traditioner och lamor inom tibetansk 
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buddhism därför var en till avgränsning nödvändig. Valet föll på Gelug skolan och dess 

högsta andliga ledare Dalai Lama. Undersökningen när det gäller Kina är mindre 

omfattande och endast tänkt för att få en bättre förståelse för konflikten och tibetanernas 

strävan efter autonomi respektive suveränitet. Samma princip gäller även för 

redogörelsen av de olika politiska system som ämnet berör, men jag anser att för den 

senare tolkningen och reflektionen behövs en kort genomgång av deras mest 

karakteristiska drag. Avgränsningen när det gäller icke-våldspolitiken innebär vidare att 

den studeras utifrån ett buddhistiskt och dess kritikers perspektiv. Syftet är att kunna dra 

en slutsats om buddhismen verkligen är så fredlig som den påstår sig att vara och om den 

är passande som en konfliktlösningsmetod. Den sista avgränsningen gäller min egen 

forskning. Det finns en förvånansvärd stor enighet bland de forskare och skribenter, i det 

materialet jag studerade att Kina invaderade, och inte som de själva påstår, befriade Tibet.  

Kinas argument som ockupationsmakt i denna konflikt tjänar därför huvudsakligen som 

ursäkt för denna ockupation.  

 

 

Material 

 

 

Det finns rikligt med material om Tibets historia och konflikten med Kina. Att hitta 

oberoende källor där författaren eller forskaren är objektiv, opartisk och skeptisk åt båda 

håll är däremot mycket svårt om inte nästan omöjligt. Artiklar, webbsidor och böcker som 

författas i västvärlden är huvudsakligen pro tibetanska och väldigt tydliga i sitt 

fördömande av Kinas agerande när det gäller Tibet frågan. Därför var det viktigt att vara 

extra kritiskt vid valet av litteraturen till uppsatsen. När det gäller de historiska fakta 

användes relevanta böcker skrivna av författare med tibetansk eller västliga bakgrund. 

Litteraturen för den teorin som skulle hjälpa mig i min analys av uppsatsen är skrivna av 

akademiker, samhällsvetare och har därför ett inomvetenskapligt perspektiv. Till studiet 

av mera komplexa frågor användes vetenskapliga artiklar och till viss del uppsatser som 

hade mer eller mindre anknytning till uppsatsens egna frågeställningar. För den aktuella 

situationen studerades webbsidor med bl.a. tidningsartiklar och olika hemsidor. För att 

finna litteraturen och artiklar som berörde valet av ämne användes bl.a. databaser som 

Libris och Diva. Sökorden som användes var bl.a. Tibet, tibetansk buddhism, Dalai Lama, 

ickevåld, kulturrevolutionen, maoism.  
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Metod och teori 

 

 

Uppsatsen baseras på en kvalitativ litteraturstudie där studiet utgick ifrån Alan Brymans 

beskrivning hur dokument bör användas inom ramen för kvalitativ forskning för att få 

en ökad förståelse av innebörder i ett fenomen. Fyra kriterier nämns som utgör mycket 

rigorösa krav hur dokument bör bedömas utifrån:  

 

o Autenticitet: är materialet äkta 

o Trovärdighet: är materialet utan felaktigheter och förvrängningar 

o Representativitet: är materialet typiskt och relevant 

o Meningsfullhet: är materialet tydligt och begripligt2  

 

Den teoretiska hållningen i uppsatsen är kritisk-hermeneutisk. Det innebär att tolkningen 

av informationen kombineras med ett kritiskt ifrågasättande av den realiserade sociala 

verkligheten, så långt det är möjligt. Teorin betonar att sociala förhållanden är historiskt 

skapade och präglas starkt av särintressen och maktasymmetrier. Vidare är den 

makroinriktad, dvs. fokus ligger mer på hela samhället än på individen.3 Den varianten 

som ska användas till analysen av uppsatsen står filosofen och sociologen Jürgen 

Habermas för. 

 

 

Habermas kritiska hermeneutik 

 

 

Habermas står för en mer optimistisk variant av kritisk teori. Hans kritik av det moderna 

samhället innebär bl.a. att politiska och etiska diskussioner och ställningstaganden blivit 

mindre framträdande. Människans förmåga att ta ställning i politiska och etiska frågor har 

enligt Habermas försvagats, kulturella sammanhang har hamnat i bakgrunden och 

styrmedian för samhället är pengar och makt istället.4 För Habermas är samhällen, som 

                                                 
2 Bryman 2006: 356f 
3 Alvesson, Sköldberg 2008: 287f 
4 Ibid: 294f 
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lämnad faser präglade av auktoritära sociala relationer och religiösa dogmer bakom sig, 

de som har kommit längst i sin utveckling mot ett fungerande statsskick. Habermas utgår 

ifrån att politisk demokrati, ökad utbildning, information och ekonomisk utveckling 

främjar människors tillförsikt till staten och leder till ett modernt medvetande.5  

Traditionella och auktoritära institutioners idéer och normer ifrågasätter han 

och ser de som ett hindrande element istället. Den stora skillnaden mellan Habermas och 

andra företrädare för den kritiska teorin är att han anser att legitimeringen av tillvaron inte 

kan reduceras till en fråga om en ideologis dominans. Istället finns det ett behov av en 

aktiv legitimering via sakskäl.6 Med detta menar han att vi inte endast styrs av traditionella 

föreställningar och värderingar, vi ska undersöka och pröva dessa och komma fram, inte 

nödvändigtvis till förändrade men mer genomtänkte uppfattningar. Samhälls-

utvecklingen har därmed enligt Habermas två dimensioner, en teknisk-ekonomisk och en 

politisk-etisk.7 Ett centralt begrepp i Habermas teori är kommunikativt handlande. Han 

menar att den ligger till grund för andra arter av handlingars möjlighet att göra sig 

förstådda, rationella och giltiga. Kommunikationen ska vara ömsesidigt och inrymmer 

därmed möjligheten till dialog. Den sortens dialog med vad parterna i en diskurs kan 

uppnå en förståelse för varandras åsikter och traditioner. Habermas hermeneutik är dock 

mer kritiskt än försonande. Han tar fasta på tvång och andra störningar som finns inom 

traditioner och misstänker att alla utsagor är mer eller mindre ideologiskt präglade. Det 

är störningsmoment som försvårar möjligheten att hitta till ett samförstånd.8 

Kommunikationen, menar Habermas, måste grundas på att vara begriplig, 

trovärdig, legitim och uppriktig. Är dessa villkor inte uppfyllda är den vanligtvis 

meningslös och parterna bör avbryta samtalen eller åtminstone ifrågasätta vissa utsagor. 

Störningsfri kommunikation innebär att det inte är makt, status, ideologi, rädsla eller 

manipulation som ligger till grund för sina argument utan det goda och välgrundade ordet. 

Här menar Habermas att samhället inte bör lyda under t.ex. präster bara för att de har 

monopol på att uttolka Guds ord eller politiker pga. deras formella maktposition.9  

 

 

 

                                                 
5 Alvesson, Sköldberg 2008: 295 
6 Ibid: 296 
7 Ibid: 296 
8 Ibid: 297 
9 Ibid: 298 
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Kritik av Habermas teori 

 

 

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg menar att Habermas hermeneutik är ganska abstrakt 

på ett teoretiskt plan och inte lätt att tillämpa i praktiken. Det gäller framförallt hans 

resonemang hur konsensus mellan två parter kan säkerställas. Han skiljer mellan normativ 

och kommunikativ säkerställd konsensus. Normativ innebär här att en part okritiskt, 

antingen pga. manipulation eller pga. den kulturella traditionen, anammat föreställningar 

och normer och tar de för givna därefter. Hans resonemang när det gäller den 

kommunikativa konsensusen är lättare att följa. Den utmärker sig genom att kritisk pröva 

traditionella socialisationsprocesser genom dialog, en konsensus alltså som baseras först 

på prövning och sedan sker förändringen.10 Kritiker som t.ex. Bubner11 menar att 

Habermas uppfattning är för intellektualistisk, social handling istället för ändlösa 

resonemang och diskussioner, nämns bl.a. i hans kritik. Vidare kritiseras också att han 

ställer för höga krav på personers förmåga till kritisk flexibilitet. Habermas kritiseras med 

andra ord för att idealisera dialogen och konsensus som resultat. Det framhävs att även 

oenighet, dissensus, har sitt värde då det frilägger möjligheter som man annars inte skulle 

ha sett. Det är problematisk att använda Habermas teori i empiriskt sammanhang om det 

inte skulle finnas hans uppfattning om den kommunikativa kompromissen något som 

senare under analysen ska komma till användning. Härnäst presenteras i korthet tre 

politiska system, för att de olika indikatorerna på hierokrati, maoism och demokrati ska 

kunna diskuteras senare i undersökningen.  

 

 

DEFINITIONER 
 

 

Hierokrati - Teokrati 
 

 

Hierokrati är ett statsskick där ett prästvälde är vid makten. Det används ofta synonymt 

till teokrati som dock betyder att gudsvälde råder. I realiteten är dock båda statsskick 

                                                 
10 Alvesson, Sköldberg 2008: 300 
11 Ibid: 301 
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åtminstone i teorin nästan identiska. Även i teokratin är det ett prästerskap, bara med 

skillnaden att den är legitimerat av gud, som styr. För att presentera hierokratin i korta 

drag är det därför legitimt, anser jag, att använda sig av teokratins kriterier då 

dokumenteringen av detta statsskick är mer omfattande. David Webster anser att teokrati 

är både en typ av samhälle och ett steg i den sociopolitiska utvecklingen.12  

Samhället i en hierokrati – teokrati styrs av religiösa lagar och författningar 

som vanligtvis utgår från en religiös helig skrift. Detta innebär att bara en religiös 

maktgrupp kan tolka skriften och omsätta sina tolkningar till lag. Majoriteten, folket kan 

endast lyda under denna lag även om deras åsikter skulle strida mot den pga. att den är 

helig.13 Folket har ingen rösträtt då detta politiska system inte använder sig av 

majoritetsbeslut. I undersökningen presenteras Tibets gamla politiska system mer 

ingående, ett system som var strikt ideologiskt, hierarkiskt och isolerat. Ett feodalt system 

som inte alls motsvarar den paradisiskt anmodande bilden av det mystiska Shangri-La 

som den utmålas här i västvärlden.14 För en bättre förståelse av händelserna i Tibet efter 

Kinas maktövertagande är det essentiellt att undersöka Kinas politik från 1911 över 1949 

och framåt. 

 

 

Maoism och Kinas politik idag 
 

 

Efter att den sista manchu-dynastin föll år 1911 och ersattes 1912 med ett republikanskt 

styrelseskick, som representeras idag av regimen på Taiwan, lyckades nationalisterna, 

KMT – koumintanregimen, inte skapa inre ordning i landet.15 Denna period präglades av 

politisk splittring, social misär och kulturell nydaning. Kineserna insåg, efter 

liberaliseringen av utrikeshandeln och ökad kapitalrörelser, att de var tvungen att 

distansera sig från den gamla, ekonomiskt och för industrialiseringen ineffektiva, 

konfucianistiska traditionen.16 Denna gamla tradition la inte så mycket vikt på 

marknadens framsteg och utveckling. Kinas nya system misslyckades dock med sin 

                                                 
12 Webster 1976, 2014-05-27: 813 
13 Ibid: 817 
14 Anand 2006: 296f 
15 Lodén 2012: 61 
16 Ibid: 67f 
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variant av ett västerländskt styrelseskick och de började se sig om efter alternativa 

metoder för att få snabbare och önskade resultat.17 

  Fram till 1949 förekom väpnade konflikter mellan KMT och det 1921 

grundade kommunistiska partiet KKP. Efter KKP´s seger flydde representanterna av 

KMT i första hand till Taiwan, men även till Indokina, och kommunisterna tog över 

makten i landet. Mao Zedong inspirerades av Sovjet-unionens kommunistiska modell 

men insåg snart att det inte lämpade sig för Kina. Mao gav jordbruket, alltså 

landsbygdsbefolkningen en mycket större betydelse i den fortsatta revolutionen och 

byggandet av ett nytt samhälle.18 Makten vilar på tre grundpelare: Folkets centralregering, 

KKP – Kinas kommunistiska parti och folkets befrielsearmé. 1950-52 kom jordreformen 

där mark och utrustning togs ifrån stora godsägare och rika bönder och omfördelades. 

Den ekonomiska utvecklingen rapporterades, av regimen, som stadigt positiv in till 1980- 

talet, jordbruks- och industriproduktionen ökades så att fattigdomen försvann i det 

närmaste även på landsbygden. Faktum att detta berodde mycket på de tvångsmetoder 

som denna planekonomi förde med sig, är inget som pratades högt om eller togs hänsyn 

till av den styrande makten i Beijing. Vid sidan av maoismens framgångar är det idag 

bevisat att Kina även drabbades av stora bakslag som bl.a. svältkatastrofer, något som 

gärna tystas ner av regimen i Beijing. Enligt Lodén är denna systematiska 

historieförfalskning ett problem inför Kinas framtid. Istället för tystnad bör Kina göra upp 

med ett problematiskt kapitel i sin egen nutidshistoria.19 Maos modell av en socialistisk 

ekonomisk utveckling hade sina begränsningar och för att vidareutveckla 

produktionskrafterna fanns och finns fortfarande ett behov av en intensiv 

utvecklingsmodell.20 Kinas författning innehåller tydliga paragrafer med medborgarnas 

grundläggande rättigheter men vägen till en verklig demokratisering och inte blott en 

formell yttrandefrihet är inte enkel. Enligt Tom Hart råder inget tvivel om att Kinas 

medborgare inte alls åtnjuter alla de rättigheter som författningen garanterar dem.21 

Kulturrevolutionen syftade till att hejda statssocialismens byråkratiska tendenser men 

misslyckades och ledde istället till att de skärptes. Kinas reformpolitik har idag 

omorienterad sig mot en socialistisk marknadsekonomi och öppnat sig mer mot 

                                                 
17 Ibid: 71f 
18 Hart 2009: 306f 
19 Lodén 2012: 165 
20 Gittings 1991: 237 
21 Hart 2009: 353ff 
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omvärlden. Risken med det är att skapa nya klassmotsättningar, djupnande klassklyftor 

och växande socialt missnöje.22 

 Det finns även andra politiska partier i Kina men de spelar i praktiken ingen 

avgörande roll då dem existerar bara under kommunistpartiets villkor. Det faktum att alla 

viktiga utnämningar styrs och kontrolleras av partiet och nästan alla viktiga poster besätts 

av medlemmar i partiet, det finns över 82 miljoner medlemmar – 2011, innebär att man 

knappast kan prata om ett demokratiskt styre i Kina. Tore Persson kallar denna form av 

system för demokratisk centralism.23  

 Förvaltningsapparaten är gigantiskt och problematiskt speciellt i de fem 

autonoma regionerna, Tibet – Xizang är en av dem.24 Efter en kort presentation och 

diskussion av demokratins grundläggande principer och dess för- och nackdelar, 

presenteras denna regions problematik närmare i undersökningsdelen. 

 

 

Demokrati 
 

 

När kan en stat anses vara demokratisk? Själva ordet kommer från grekiskan och betyder 

folkstyre eller folkmakt, dvs. i en demokrati har medborgarna rätten att styra sig själva. 

All myndighetsutövning utgår ifrån legitimeringen som den fick av folket i fria val. I 

västvärlden talar man, mer specifikt, om den liberala demokratin som innebär förutom 

rösträtten att vissa fri- och rättigheter är garanterade, t.ex. yttrandefrihet, 

demonstrationsfrihet, rättssäkerhet osv.25 Liknande tankar om demokrati, men med en 

annorlunda inriktning står Habermas för. Istället för liberal demokrati kallas den för 

deliberativ-, eller konsensus- alternativt diskursiv demokrati.26 I en deliberativ demokrati 

får inte makt styra överenskommelser. Övertala genom påverkan är inte deliberativ enligt 

Habermas, däremot accepteras övertygandet genom väl övervägda och sunda argument. 

I liberala demokratier förhandlar olika grupper eller partier med varandra för att få till ett 

beslut. Varken förhandling eller kompromiss accepteras i deliberativa demokratier utan 

endast argument för den bästa lösningen av ett visst problem. Därför får majoriteter och 

                                                 
22 Lundgren 2000: 2014-04-01 
23 Persson 2013 
24 Hart 2009: 346 
25 Hadenius 2001: 10 
26 Ibid: 63 
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andra mäktiga intresseorganisationer i en deliberativ demokrati mindre makt jämfört med 

situationen i en liberal demokrati.27 Det är en av anledningarna varför liberal demokrati 

är dominerande i politiska partier. Deliberativ demokrati är vanligare i t.ex. 

globaliseringsaktivism eller feministiska aktivistgrupper. 

 För denna undersökning handlar det dock inte så mycket om att definiera 

vad som är demokrati utan om frågan varför den bör eftersträvas eller väljes bort. Enligt 

Hadenius motiveras demokrati ofta genom att hänvisa till de etiska värden som ligger i 

dess grundläggande principer, politisk frihet och jämlikhet.28 Att argumentera för 

demokrati pga. jämlikhetsprincipen är huvudsakligen en filosofisk fråga men som världen 

ser ut bör man inte glömma de praktiska argumenten heller som har med demokratins 

faktiska konsekvenser att göra. Det finns många invändningar mot demokratin och dess 

svagheter som t.ex. beslutsoförmåga, vanstyre, överbudspolitik, korruption, ineffektivitet 

osv. Dessa argument anförs till stöd för ett mer auktoritärt styre. Historien har faktiskt 

visat att diktaturer är effektiva i tider där nödvändiga beslut behöver fattas snabbare och 

genomföras mer konsekvent. Exemplet vi tog upp tidigare med Maos styre visar att han 

lyckades att omvandla Kina från ett land präglat av gigantisk stagnation till ett land med 

stor ekonomisk och social omvandling.29 Ser man det från ett enbart ekonomiskt 

perspektiv var hans politik mycket framgångsrikt.  

 Med att koncentrera makten till en person eller ett parti minimeras 

beslutskostnaderna och man slipper att debattera och förhandla länge men en sådan 

järnhandstyrning har även sina nackdelar. Historien visar att auktoritära system 

långsiktigt har en tendens att urarta i en grad som inte har sin motsvarighet i demokratiskt 

styrda länder. Övergrepp mot mänskliga rättigheter i auktoritär styrda länder är mycket 

högre och enligt Hedenius är det bevisat att demokratier behandlar sina medborgare 

mildare och med större omsorg.30 En intressant aspekt inför undersökningsdelen är den 

sentida forskarens Arend Lijpharts argument gällande befolkningskonflikter. Han menar 

att enpartistater påstår gärna att de effektivt kan motverka etnisk och regional splittring. 

Metoden som används i regel pratas det inte lika högt om. Metoden är tämligen enkel, 

nämnda identiteter förbjuds och förtrycks, man lägger locket på med Lijparts ord. 

Visserligen finns underliggande spänningar, ibland accentueras de särskild när förtrycket 

                                                 
27 Ibid: 64 
28 Hadenius 2001: 16 
29 Ibid: 17 
30 Ibid: 18 
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lättas och det i sin tur medför ibland våldsamma reaktioner.31 Vilka reaktioner Kinas 

auktoritära styre medförde i Tibet analyseras senare i undersökningen. Först är en 

historisk tillbakablick på Tibets kultur och politiska status nödvändig för att förklara 

Kinas inblandning och ockupering av regionen. 

 

 

BAKGRUNDSANALYS  

 

 

Tibet före 1950 
 

 

Tibets historia och politiska status 

 

 

Den tibetanska civilisationen är mycket gammal, arkeologiska lämningar visar att 

tibetanernas förfäder redan för femtusen år sedan ägnade sig åt jordbruk, boskapsskötsel 

och jakt. Enligt tibetanska annaler regerade den första kungen i Tibet från 127 f. Kr men 

den tidiga historiebeskrivningen är präglad av så många legender att det är svårt att avgöra 

hur mycket som baserar sig på verkligheten.32 Första gången Tibet nämns som enad stat 

var under kung Songtsen Gampo på 600-talet e.Kr. 33 Tibet var på den tiden en militär 

stormakt, en makt som kungen använde sig av när han tvingade Kinas och Nepals kungar 

att skicka honom två prinsessor att gifte sig med. Legendskrivningen på båda sidor lägger 

stor vikt på dessa giftermål då båda prinsessor var buddhister och hade senare stort 

kulturellt inflytande över Tibet.34 Mellan 800- till 1100-talet splittrades Tibet i flera olika 

furstendömen och den religiösa och kulturella påverkan från Nepal och Indien gav 

upphov till en andlig och intellektuell renässans.35 Förhållandet med Kina däremot 

präglades av flera krig under den tiden. År 822 fastställdes gränserna mellan länderna, 

fördragstexten finns bevarad och lyder: 

 

                                                 
31 Ibid: 50 
32 Goldstein-Kyaga 2011: 54f 
33 Tibetkommittén 2014: 2014-04-03 
34 Goldstein-Kyaga 2011: 56 
35 Tibetkommittén 2014: 2014-04-03  
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Tibet och Kina ska hålla sig till gränser de nu har. Allt öster därom är Kina och allt väster 

därom är otvivelaktigt landet Tibet. Hädanefter ska det inte förekomma krig på någondera 

sidan eller erövring av territorier […] Tibetanerna ska vara lyckliga i landet Tibet och 

kineserna i landet Kina.36 

 

Det var under den perioden som även buddhismen fick allt större inflytande i den 

tibetanska kulturen och politiken. Buddhistvänliga företrädare fanns dock huvudsakligen 

i aristokratiska kretsar, folket däremot höll sig länge till de förbuddhistiska sederna, 

bönreligionen. Buddhismen utgjorde en enande kraft samtidigt som den med ökat 

inflytande försvagade landet och på 1200-talet faktiskt medverkade till Tibets fall. 

Militärmaktens roll underminerades av det buddhistiska ickevåldsbudskapet och det 

tibetanska imperiet föll sönder till slut. Nu började den unika buddhistiska staten, ledd av 

lamor i stället för kungar, växa fram.37  

 Från och med 1200-talet går historieskrivningen skilda vägar beroende 

vilka källor man konsulterar. Det är inte huvudsakligen händelserna i sig som skiljer 

källorna åt utan hur och vem som tolkade dessa. Kinas anspråk på Tibet går enligt 

kinesiska källor tillbaka till 1200-talet.38 Tibet inordnades i mongolhärskaren Djingis 

Khans imperium men åtnjöt full inre självstyre och såg sig själv aldrig som en vasallstat. 

Enligt tibetanernas mening etablerades nu det speciella förhållandet som kallas Chöyön 

mellan de självständigt styrande tibetanska lamor och de mongoliska khanerna. För 

tibetanerna står det utan tvivel att detta förhållande överfördes på de senare 

kejsardynastierna i Kina och betydde ett politiskt oberoende för landet. När Djingis Khans 

sonson Kublai Khan flyttade sin huvudstad till Beijing och grundade Yuan dynastin ingick 

i och med detta också Kina i det stora mongolimperiet. Därför anser Kina att Tibet, som 

tillsammans med dem ingick i khanens stora välde, för all framtid politiskt införlivades 

med Kina.39 När mongolimperiet föll sönder blev Tibet åter självständigt då den nya 

kejsardynastin i Kina var för svag att hävda några anspråk på landet. De händelserna 

medförde att lamaprästerna inte bara fick religiös utan också politisk dominans i Tibet 

och på 1400-talet enades slutligen Tibet under den första Dalai Lama.40 Det var dock 

först med den femte Dalai Lama, år 1642, som de innehade den högsta politiska makten. 

Därmed blev Dalai Lama det religiösa och sekulära överhuvud över hela Tibet och blev 

mäktigare än alla andra lamor före och efter honom. I motsats till de flesta andra skolorna 

                                                 
36 Goldstein-Kyaga 2011: 57 
37 Goldstein-Kyaga 2011: 61 
38 Gudmundson 1992: 4 
39 Gudmundson 1992: 5 
40 Goldstein-Kyaga 2011: 67 
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grundade Dalai Lama sin successionsordning på reinkarnation och blev med det mindre 

beroende av Tibets stora inflytelserika familjer.41 

 På 1720-talet erövrades Tibet igen av Kina, Qing-dynastin och en form av 

kinesisk överhöghet upprättades. Så länge tibetanerna inte handlade mot kinesiska 

intressen fick tibetanerna ha kvar sin självständighet men från och med nu och fram till 

1913 satt alltid en representant för den kinesiska regeringen i Tibets huvudstad Lhasa. 

Även här går uppfattningar isär om Tibets status, den tibetanska uppfattningen är att 

landet var helt självständigt den kinesiska är att Tibet var en avlägsen men fast del av 

imperiet. Enligt Ulla Gudmundson är dock bedömningen, att Kina på 1700-talet 

upprättade en så kallad suveränitet över Tibet, rimligast.42 

 När Kina 1904 slöt ett avtal med Storbritannien insåg, enligt Dalai Lama, 

tibetanerna för första gången att Kina ville beröva dem deras oberoende.43 Britterna 

lovade att inte blanda i sig i Kinas styre av Tibet och i gengäld skulle engelsmännen få 

handelsrättigheter med Kina. Kinas överhöghet tog dock snart slut då manchu-dynastin 

vacklade och föll under revolutionen 1912. Enligt tibetanska källor var landet därigenom 

fullständigt oberoende från 1912 till den kinesiska invasionen år 1950.44 Även 

Gudmundson skriver att Tibet upplevde en större frihet än någonsin, från 1913 till 1934 

fanns enligt henne inga kinesiska regeringsrepresentanter i Tibet.45 Någon enighet i 

frågan om Tibets folkrättsliga ställning finns dock inte. Händelserna under de åren ger 

istället intrycket att tibetanernas mål inte var ett erkännande av politiskt oberoende i 

västerländsk mening. Istället ville man ha garantier av Kina för det unika tibetanska 

samhällets överlevnad inom fastlagda gränser. Krav på politiskt oberoende kom senare 

när det blev klart att det kommunistiska Kina inte respekterade Tibets integritet. Kina 

ville omforma Tibets unika kultur och samhällsform. Härnäst undersöks Tibets unika 

samhälle och styrelseskick innan Kina invaderade landet där även kritiska röster mot 

Tibets gamla feodala styrelseskick ska komma till ord. 

 

 

 

 

                                                 
41 Goldstein-Kyaga 2011: 70f 
42 Gudmundson 1992: 5 
43 Dalai Lama 1963: 53 
44 Dalai Lama 1963: 55 
45 Gudmundson 1992: 8 
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Gamla Tibets kultur och samhälle  

 

 

Även i fråga om Tibets samhälle, innan Kinas invasion, står åsikter mot varandra. Många 

västerländska forskare som t.ex. Katrin Goldstein-Kyaga hävdar att Tibet verkligen var 

en fredsstat sedan buddhismen dominerade eller rättare sagt genomsyrade hela samhället. 

Även om det genom hela dess historia fanns såväl fredliga som våldsamma strömningar 

men det är enligt henne uppenbart att Tibet före 1950 var ett samhälle som i huvudsak 

var fredligt.46 Avgörande för att tibetanerna gav upp sin erövrarpolitik var enligt 

Goldstein-Kyaga att buddhistiska lamor styrde landet. På så sätt hävdade den politiska 

och religiösa eliten att ickevåld var en grundläggande princip, det blev en statlig doktrin. 

Trots denna positiva inställning anser Goldstein-Kyaga att Tibets samhälle inte var ett 

paradis. Hon beskriver den som ett semi-feodalt, ruralt samhälle som påminner lite om 

Sveriges ståndssamhälle under medeltiden.47  

Christer Leopold, som var förbundsordförande för Svensk-kinesiska 

vänskapsförbundet, beskriver det gamla Tibet i mer kritiska ordalag. För honom var det 

ett feodalt samhälle med en utvecklingsnivå som motsvarade Europa år 1000 mycket pga. 

sitt isolerade läge och den ytterligt konservativa religionen.48 Han kritiserar andra 

västerländska forskare då de förnekar det tibetanska samhällssystemets negativa sidor 

som t.ex. livegenskap. I det gamla Tibet ägdes de viktigaste produktionsmedlen av 

feodalherrar eller trälägare. Dessa var antingen allmänna, alltså regeringen, klostren och 

adeln och utgjorde endast ungefär fem procent av befolkningen. Adeln i Tibet var och är 

ärftlig och enligt Leopold var gradskillnaderna mellan adelsmännen och de livegna 

extrema.49 Ingen bonde ägde någon egen jord, det enda som återstod var att arbeta för 

någon av feodalherrarna. Det var i praktiken omöjligt att klättra uppåt i 

samhällsordningen om man inte blev munk vill säga.  

 I sin biografi ger Dalai Lama, inte överraskande, en någon annan bild av det 

gamla Tibet. Han medger visserligen att det härskade ett strängt feodalsystem utanför 

klostren och att det rådde olikhet i fördelningen av egendom mellan adeln och bönderna. 

Han framhäver religionens och klostrens betydelse för hela samhället som något 

                                                 
46 Goldstein-Kyaga 2011: 12f 
47 Goldstein-Kyaga 2011: 22 
48 Leopold 1980: 89 
49 Leopold 1980: 92 
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fundamentalt viktigt, utan dessa skulle Tibet inte blivit det fredsälskande landet det är.50 

Han poängterar dock att klostren inte var ekonomiskt oberoende och då antalet, jämfört 

med andra länder, var så oerhört stort, var intäkterna via avgälder och skatter naturligtvis 

livsviktiga. Bönderna, ordet livegna nämns inte i hans skrift, var visserligen arrendatorer 

men det var bara en formsak att all mark tillhörde staten. I praktiken, påstår han, var 

bonden självägande då marken var ärftligt och bara togs ifrån honom ifall han ej 

fullgjorde sina skyldigheter.51 Dalai Lama insåg, enligt honom själv, redan då att 

tibetanernas liv var mödosamt och hårt, moderniseringen av detta medeltida 

samhällsskick stoppades dock av kinesernas maktövertagande. Trots samhällets 

svagheter anser han att Tibet var ett av de lyckligaste och fredsälskande länderna som 

finns.52 Det som formade Tibets fredskultur huvudsakligen är en speciell form av 

mahayana-buddhism. I nästa avsnitt presenteras utmärkande drag av den tibetanska 

buddhismen med fokus på dess filosofiska fredsbudskap. 

 

 

Den tibetanska buddhismen och fredsfilosofin 

 

 

Tibetaner hade från början rent schamanistiska religioner med naturandar och gudar. Som 

det nämndes tidigare ska den första kontakten med buddhismen kommit genom kung 

Songsten Gampos båda fruar. Den indiska munken Padmasambhava grundade omkring 

år 750 de första klostren och blev utsett till den första laman – läraren.53 Buddhismen 

började blandas långsamt med de tidigare schamanistiska religionerna, bönreligionen, till 

lamaismen, även kallad tantrismen. Framförallt är det en sak som märker ut lamaismen: 

tron på att lamor kan kontrollera sin återfödelse och återvänder då till sin grundform, 

tulku. Visserligen måste dessa tulkus, undervisas igen i buddhistisk filosofi men är i 

grunden samma person, detta gäller även Dalai Lama. Det finns ett par hundra kända 

tulkus idag men enligt Dalai Lama fanns det flera tusen före den kinesiska invasionen.54  

                                                 
50 Dalai Lama 1963: 41 
51 Dalai Lama 1963: 45 
52 Dalai Lama 1963: 47 
53 Goldstein-Kyaga 2011: 38 
54 Dalai Lama 1991: 247f 
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 Då Tibets topografi ger upphov till isolerade områden uppstod följaktligen 

skilda grupper – skolor. De viktigaste skolorna är nyingma, kayu, sakya och gelug, som 

Dalai Lama tillhör. Den skola som främst knutits till den politiska makten i Tibet är gelug-

skolan.55  Gemensamt för dem är att klosterorganisationen och klosterdisciplinen bygger 

på theravada traditionen, filosofin och psykologin på mahayana och esoteriska övningar 

på vajrayanas meditationsmetoder.56 Den tibetanska fredsfilosofin uttrycks oftast med 

begreppet ahimsa som betyder ickevåld. Ickevåldsideologin tillhör grundtankarna i 

buddhismen och är knuten till kärlek och medkänsla. Denna kärlek och medkänsla är de 

viktigaste idealen i den mahayanska-buddhistiska etiken. Mahayana växte fram då målet 

att bli en Buddha och uppgå i Nirvana för egen räkning, som i Theravada buddhism, 

syntes alltför egoistiskt. Istället är idealet att bli en bodhisattva, en person som nått 

upplysning men avstår från Nirvana, pga. medkänsla – karuna, för att hjälpa alla varelser 

att nå upplysning.57  

 I den buddhistiska världsbilden hänger allt samman, alla levande varelser är 

beroende av varandra och att hata eller våldföra sig på någon blir på så sätt abnormt. Det 

vore dock fel att påstå att alla buddhister, tibetaner inräknade, är fredliga. Den tibetanska 

icke-våldspolitiken har sina motståndare efter decennier av förtryck och lidande. Den 

största anledningen varför ahimsa fortfarande är en grundpelare i exilregeringens politik 

är att dagens Dalai Lama är dess starkaste förespråkare. Hur detta är möjligt efter så 

många år av våld och förtyck och vilken utsikt att lyckas denna fredspolitik har, 

analyseras sedan i diskussionsdelen.  

 

 

Tibet efter 1950 
 

 

Kinas invasion och sjuttonpunktsavtalet 

 

 

När Mao Zedong utropade Folkrepubliken Kina den första oktober 1949 var Tibets status 

fortfarande oklart. Kina ansåg att Tibet var en oupplöslig del även av den ny utropade 
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56 Dalai Lama 1963: 187f 
57 Goldstein-Kyaga 2011: 48ff 
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republiken och gjorde snart klart att målet var att befria Tibet från imperialismen.58 

Därmed framställde Kina, senare invasionen som en fredlig befrielse av ett förtryckt folk 

medan tibetanska källor ser det som en regelrätt militär invasion av en ockupationsmakt.59 

Det är svårt att läsa sanna fakta ur denna sorts historieskrivning som så tydligt styrs av 

politisk propaganda från båda sidor. Trots detta dilemma är det möjligt, anser jag, då 

många forskare, journalister och andra skribenter, kritiskt granskat och dokumenterat 

händelserna. 

 Den sjunde oktober 1950 gick det Kinesiska folkets befrielsearmé över 

Yangtsekiang floden och invaderade Tibet. Redan den 19 oktober kapitulerade den dåligt 

utrustade tibetanska armén.60 Tibetanernas vädjan om hjälp till FN, Storbritannien, Indien 

och Nepal ajournerades, alla uttryckte sin varmaste medkänsla och sympatier men 

beklagade att de varken militäriskt eller diplomatiskt kunde hjälpa Tibet.61 Varför 

omvärlden inte var beredd att bistå Tibet hade mycket med frågan att göra om Tibet 

verkligen var oberoende 1913-1950. Enligt internationell rätt är en stat de facto oberoende 

endast då större stater erkänner den. Faktum är att ingen större stat erkände Tibets de facto 

oberoende under den tiden.62 Enligt Barry Sautman, professor på Hong Kong University, 

var Tibet visserligen en kulturell entitet men uppfyllde inget av de sedvanliga 

internationella rättsliga kriterierna för en stat. Vidare anser Sautman att det faktum att 

Tibet saknade territorium betydde att regimen i Lhasa inte hade legal auktoritet att regera 

området.63 Andra forskare som Goldstein-Kyaga64 och Ulla Gudmundson65 från UDs 

politiska avdelning delar inte Sautmans åsikt och anser att Tibet var en självständig stat 

och således är ett land under ockupation av Kina. Från Beijing kom sedan kraven att 

skicka en delegation till förhandlingar om Tibets framtid. Denna delegation tvingades, 

enligt de flesta källor jag tog del av, den 23 maj 1951 underteckna den s.k. 17-

punktsöverenskommelsen66 för den fredliga befrielsen av Tibet.67 Den stadgar 

självbestämmande för Tibet i inrikespolitiska, kulturella och ekonomiska frågor medan 

utrikespolitik och försvar omhändertas av Kina. Enligt Goldstein68 och Svenska 
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59 Dalai Lama 1991: 62f 
60 Goldstein-Kyaga 2011: 92  
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64 Goldstein-Kyaga 2011: 27 
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Tibetkommittén69 tilläts delegationen inte framföra sin egen ståndpunkt och 

överenskommelsen stämplades med falska sigill som tillverkats i Beijing. Enligt Dibyesh 

Anand är det dock ett faktum att tibetaner för första gången i historien satte sina namn på 

ett legitimt papper som uttryckligen säger att landet är en del av Kina.70 

 Avtalet sa att det existerande politiska systemet skulle respekteras och att 

Dalai Lamas traditionella ställning, funktioner och maktbefogenheter inte skulle ändras 

på. I stort sett respekterades punkterna de första åren enligt Gudmundson.71 Men åren 

mellan 1951 till 1959 kränktes enligt tibetanska källor villkoren i överenskommelsen 

upprepade gånger.72 Kanske insåg den kinesiska sidan att tibetanerna inte var så 

mottagliga för de socialistiska – kommunistiska reformer som genomförts i Kina, som de 

hade hoppats på. Medan Dalai Lama försökte mildra ockupationsmaktens förtryck genom 

att kompromissa i innerpolitiska frågor växte sig motståndet mot Kina allt starkare.  

1957 rådde det öppet krig i de östra och nordöstra delarna av Tibet.73 Enligt 

Dalai Lama började han förstå att han varken skulle få hjälp från omvärlden eller att 

konflikten skulle mildras. Tvärtom började han frukta att Kina planerade att tysta och 

avsätta honom. Den 9 mars 1959 inbjöds han att se en dansgrupp uppträda men av 

tekniska skäl skulle föreställningen vara på den kinesiska militäranläggningen. Dessutom 

ville kineserna att besöket skulle vara inofficiell och utan medföljande tibetanska 

livvakter.74 Av diplomatiska skäl accepterade han inbjudan men började planera flykten. 

Med ett litet följe av ca 70 personer gick Dalai Lama i all hemlighet i landsflykt och nådde 

den 31 mars 1959 den indiska gränsen.75 Denna landsflykt inledde en tillvaro i exil som 

till dags dato varat i 55 år och 2011 omfattade runt 145 000 tibetaner.76  
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Utvecklingen i Tibet  

 

 

Vid tiden av Dalai Lamas flykt var upproret i Lhasa fortfarande igång. Lhasaupproret 

utgjorde på något sätt kulmen på en lång process som pågått under 1950-talet. 

Motståndsledare i östra och nordöstra delen av Tibet försökte övertyga Lhasaregeringen 

om att göra motstånd. Detta misslyckades framförallt pga. Dalai Lamas icke-våldspolitik 

och dels pga. att de flesta inflytelserika familjer och adeln insåg att Kina var en 

övermäktig motståndare. De ville inte riskera att kineserna skulle beröva dem deras 

positioner och egendomar.77 Kina hade nu ett fast grepp om landet och enligt många olika 

källor slogs all motstånd ner. Hur många som dödades och fängslades under de följande 

åren är igen mycket svårt att säga. Siffrorna varierar stort, helt beroende vilka källor man 

konsulterar. Enligt Dalai Lama var det över en miljon offer.78 Även Tibetkommitténs 

källor utgår från 1,2 miljoner döda mellan 1950 och idag, där ingår bl.a. 430 000 dödsoffer 

i 1959 stora revolutionen. 87 000 är det enligt kinesiska uppgifter och 340 000 tibetanska 

bönder och nomader som dör i Tibets första dokumenterade svältkatastrof mellan 1960 – 

1962.79  

Siffrorna är tills idag politiskt laddade mycket pga. att de är en viktig 

komponent i den debatt som rör hur många tibetaner som dött en onaturlig död till följd 

av den kinesiska politiken. Det är inte bara Kina som ifrågasätter denna siffra, om en 

miljon dödsoffer, utan även västerländska forskare. Att det är många anses otvivelaktigt 

men om hur exakt många det rör sig om, kommer vi kanske aldrig få veta. Varför antalet 

döda ifrågasätts ser man i en enkel matematisk uträkning av Xu Mingxu och Yuan Feng. 

Enligt Kashag, den tibetanska regeringen, fanns ca 3 miljoner tibetaner 1950. 37 år senare 

sa Dalai Lama i ett tal, den 21 september 1987, att det nu levde ca 6 miljoner tibetaner. 

Det betyder att antalet tibetaner dubblades på 37 år. Om nu enligt Mingxu och Feng 

verkligen skulle dödats ca 1 miljon i Tibet skulle det betyda att antalet tibetaner mellan 

1950 och 1987 måste ha tredubblats. Denna ökning verkar mycket osannolikt enligt deras 

åsikt.80  

                                                 
77 Ståhl 2001: 10, 2014-04-14 
78 Dalai Lama 1991: 308 
79 Tibetkommittén 2014: 2014-04-15 
80 Mingxu, Feng 2006: 310f 
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1965 upprättades TAR – Tibet Autonomous Region,81 som idag är en av 

Kinas sex minoritetsregioner.82 Åren mellan 1966 och 1970 tillhörde de tyngsta för Tibet, 

samhällsstrukturen slogs sönder och den kinesiska kulturrevolutionen blev till en 

katastrof för landet. Enligt Gudmundson har Kina erkänt att av nära 2700 tibetanska 

kloster återstod endast 8 efter revolutionen. Exiltibetaners siffror varierar även här, enligt 

dem förstördes mer än 6000 kloster.83 Oavsett hur många, är det idag vedertaget att 

kulturrevolutionen medförde stort lidande för tibetanerna. Kinas mål var att bekämpa De 

fyra gamla, dvs. ideologin, kulturen, seden och bruket. Maoismens tanke var att ersätta 

de med de fyra nya dvs. Maos nya tänkande, proletär diktatur, kommunistiska seden och 

bruk. 84 

Maos död 1976 blev början till något nytt i TAR, en våg av liberalisering 

infördes. Enligt Goldstein insåg även Kina att rådande förhållanden i regionen var 

katastrofala.85 Den direkta orsaken varför partiledarna intresserade sig mer för läget i 

TAR var exiltibetanernas delegationsbesök. Delegationen, som leddes av en bror till 

Dalai Lama, blev inbjuden av den kinesiska regeringen, vilken uppenbarligen trodde att 

besökarna skulle bli imponerade av de sociala och ekonomiska framsteg som gjorts i 

Tibet. Tibetanernas reaktion på besöket chockade dock regimen i Beijing. Tusentals 

människor firade delegationens ankomst i Lhasa, många kastade sig på knä och ropade 

slagord som Tibet är oberoende. Det var tydligt att tibetanernas nationalism inte hade 

avtagit och att Dalai Lama vördades som aldrig förr.86  

Den nya kinesiska Tibet-politiken under 80-talet kan sammanfattas i sex 

punkter: 

 

1. Tibetanernas autonomi (i betydelsen decentralisering av 

ekonomiska beslut) skulle utökas 

2. Tibetanerna skulle under tre till fem år befrias från skatt, från kravet 

på oavlönat arbete och från kontraktssystemet (dvs. kravet att sälja 

en del av produktionen till staten till lägre pris än marknadspriset). 

Bönder och nomader skulle få sälja sin produktion till marknadspris. 

                                                 
81 Bilaga 1 
82 Gudmundson 1992: 15 
83 Gudmundson 1992: 16 
84 Svärd 2003: 11 
85 Goldstein-Kyaga 2011: 118f 
86 Gudmundson 1992: 17 
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3. En flexibel ekonomisk politik, anpassad till den faktiska situationen 

i Tibet, skulle införas i syfte att diversifiera den tibetanska 

ekonomin. 

4. Centralregeringens bistånd till Tibet skulle öka. 

5. Kraftfulla ansträngningar skulle göras att, inom ramen för 

socialismen, återuppliva och utveckla tibetansk kultur, 

utbildningstradition och vetenskap. 

6. Den kinesiska närvaron i Tibet skulle minska. Kinesiska kadrer och 

deras familjer skulle återvända till Kina. Inom två till tre år skulle 

enligt planen två tredjedelar av tjänstemännen i förvaltningen vara 

tibetaner.87 

 

Kinas reformpolitik kan ses som ett försök att gottgöra Tibet och att dämpa den utländska 

kritiken av Kinas agerande. För Gudmundson står det klart att många tibetaner fick det 

materiellt sett bättre under 80-talet. Det friare ekonomiska klimatet hade dock sina 

negativa sidor. Många kineser flyttade till Tibet för affärernas skulle och Lhasa blev 

alltmer en kinesisk stad. Positivt var att tibetansk kultur åter uppmuntrades och en ökad 

religiös tolerans infördes. Texter av Dalai Lama var dock fortfarande förbjudna men 

annars fanns färre inskränkningar i religionsutövningen än tidigare. Även de religiösa 

institutionerna fick under 80-talet ett uppsving, kloster och andra religiösa platser började 

återuppbyggas.88 Kinas plan att liberaliseringen skulle förbättra relationerna med 

tibetanerna slog fel då den istället gav dem möjligheten att äntligen kunna uttrycka sitt 

missnöje. 6 dagar efter att Dalai Lama hade presenterat en fredsplan inför den 

amerikanska kongressen utbröt den 27 september 1987 oroligheter i huvudstaden Lhasa.89 

Oroligheterna höll i sig tills motståndet krossades, den 4 juni 1989, tillsammans med den 

kinesiska demokratirörelsen som hade bildats under 80-talet även i Kina. Detta blev både 

en framgång och ett bakslag för Tibet. Förståelsen och sympatin växte hos den 

västerländska opinionen för Tibetfrågan, Dalai Lama fick Nobels fredspris det året men 

Kinas åter hårda politiska linje minskade utsikterna till en uppgörelse.90 

 Även 90-talet gav inga större förändringar. I en patriotisk omskolnings-

kampanj rensade Kina bort bilder på Dalai Lama från klostren och skolorna. Året 1999 

                                                 
87 Gudmundson 1992: 17 
88 Gudmundson 1992: 20f 
89 Goldstein-Kyaga 2011: 119 
90 Gudmundson 1992: 25 
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markerades med protester i Lhasa pga. 40-års jubiléet av den tibetanska resningen mot 

ockupationsmakten.91 Beklagligt nog inkommer fortfarande rapporter från t.ex. Amnesty 

Internationel och Asia Watch om regelmässig misshandel, tortyr och långvarig 

internering av fångar utan rättegång i Tibet. Corinna-Barbara Francis som är Kina 

forskare för Amnesty skriver i en rapport från 2013: 

 
It is outrages for the police to start firing on a peaceful gathering. This latest incident shows 

that the Chinese authorities have done nothing to reign in excessive use of force by their 

security forces or to increase respect for Tibetan´s right to freedom of peaceful assembly.92 

 

Mot denna historiska bakgrund är det beundransvärt att tibetanernas stora hopp och tro 

fortfarande ligger på Dalai Lama och dess exilregering.  Därför behövs även en 

redovisning om det tibetanska samhället och regeringen i exilen, innan frågeställningarna 

kan diskuteras. 

  

 

Exilsamhället 

 

 

Efter flykten 1959 upprättade Dalai omgående en exilregering, CTA – the Central 

Tibetan Administration och underkände så den kinesiska auktoriteten i Tibet. I sin 

biografi skriver Dalai Lama att han sa upp sjutton punkts-överenskommelsen på eget 

initiativ efter att han för första gången kunde rådfråga experter på international rätt och 

då insåg innebörden i avtalet.93 Den indiska staten gav exiltibetanerna en fristad i 

Dharamsala men har tills idag aldrig formellt erkänt den tibetanska exilregeringen. Även 

FN har inte formellt erkänt CTA men förklarade 1959 i en resolution,94 att Kina inte följt 

de mänskliga rättigheterna i deras behandling och övertagande av Tibet.95 Den 2 

september 1960 konstituerades slutligen det exiltibetanska parlamentet, man följde Dalai 

Lamas förslag som innebar en folkvald deputeradeförsamling och enkammarsystem. En 

preliminär konstitution för det framtida Tibet framlades så tidigt som 1963.96 I en ny 

resolution, 1723 (XVI), erkände 1962 FN:s generalförsamling det tibetanska folkets rätt 

till självbestämmande. Kina uppmanades klart och tydligt att sluta beröva det tibetanska 

                                                 
91 Tibetkommittén 2014: 2014-04-17 
92 Amnesty News 2013-10-09: 2014-04-17 
93 Dalai Lama 1963: 168  
94 Bilaga 2 
95 Dalai Lama 1963: 177 
96 Dalai Lama 1963: 179f 
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folkets fundamentala mänskliga fri- och rättigheter.97 Detta beslut bekräftades ytterligare 

tre år senare i FN:s resolution 2079 (XX).98 Anmärkningsvärt är att Sverige, tillsammans 

med Finland och Danmark, till skillnad mot den övriga västvärlden lade ned sin röst i 

denna Kina-kritiska FN resolution.99 I praktiken innebar detta handlande ett tyst 

godkännande av Kinas annektering av Tibet.  

Trots omvärldens sympatier fick Tibet ingen avgörande stöd och hjälp 

under de kommande två decennier. CTA och Dalai Lama fortsatte dock ihärdig att knyta 

diplomatiska kontakter med framförallt västvärlden, däribland Sverige som Dalai Lama 

besökte första gången 1973.100 Först 1985 fick Tibet för första gången formellt politiskt 

stöd, av ingen mindre än USA. I ett brev, som undertecknades av 91 amerikanska 

kongressledamöter, till den dåvarande presidenten av Folkförsamlingen i Beijing Li 

Xiannian, förklarades att USA stödjer direkta samtal mellan den kinesiska regeringen och 

Dalai Lamas ombud.101 Då brevet lämnades utan avseende fick Dalai Lama tillfälle att 

tala på Capital Hill den 21 september 1987 och överlämnade den sedermera så kallade 

fempunktsplanen. 

 

1. Förvandlingen av hela Tibet till en fredszon. 

2. Kravet att Kina ska upphöra med den folkförflyttningspolitik som 

hotar det tibetanska folkets själva existens. 

3. Krav på respekt för det tibetanska folkets grundläggande rättigheter 

och demokratiska friheter. 

4. Krav på rehabilitera och skydda Tibets naturliga miljö och att sätta 

stopp för Kinas nyttjande av Tibet för tillverkning av atomvapen och 

som avstjälpningsplats för atomavfall. 

5. Önskemål om att inleda uppriktiga förhandlingar om Tibets framtida 

status och om förhållandet mellan de tibetanska och kinesiska 

folken.102 

 

Det var efter detta tal som tidigare nämnda oroligheter bröt ut i Lhasa, den 27 september 

1987. Trots delvis blodiga upplopp erbjöd Kina, i början av 1988, Dalai Lama att 

                                                 
97 United Nations 1962: 2014-04-26  
98 United Nations 1965: 2014-04-26 
99 Goldstein-Kyaga 2008: 20 
100 Dalai Lama 1991: 225 
101 Dalai Lama 1991: 284 
102 Dalai Lama 1991: 285 



  

28 

 

återvända till Tibet mot löftet att inte kräva självständighet för regionen. Svaret kom 

genom ett tal som Dalai Lama höll i franska Strasbourg, samma år. Där föreslog han att 

hela Tibet skulle omvandlas till en självstyrande, demokratisk politisk enhet, med en 

konstitution som garanterade demokratiska rättigheter. Utrikespolitiken skulle Kina förbli 

ansvarig för, ett begränsat antal trupper skulle också tillåtas åtminstone till dess att Tibet 

gjorts till en demilitariserad zon.103 Kina förkastade förslaget som separatistiskt och 

erbjudandet togs senare tillbaka av exilregeringen. 1990 fortsatte den exiltibetanska 

demokratiserings processen genom att öka antalet parlamentsledamöter till 46. I februari 

1992 kom det fram till dess största steg när Dalai Lam kungjorde i sin Guidelines for 

Future Tibet´s Politics and the Basic Features o fits Constitution. Där förklarades att han 

inte skulle spela någon roll i det framtida styrandet av Tibet, än mindre söka Dalai Lamas 

traditionella position. Regeringen i det framtida Tibet skulle väljas av folket på grundval 

av allmän rösträtt.104 

 År 2001 valdes för första gången den tibetanska premiärministern av folket 

istället för att utses av Dalai Lama. Tio år senare, 2011, efter 52 år i exil meddelade Dalai 

Lama slutligen att han abdikerar från alla sina politiska ämbeten. Processen att delegera 

den politiska makten till det tibetanska folket pågick som man ser under lång tid. Enligt 

Dalai Lama själv gör han det för att gynna tibetanerna i det långa loppet. 

 
Jag har upprepade gånger betonat att tibetanerna behöver en ledare som kan väljas fritt av 

det tibetanska folket, och till vilken jag kan överlåta makten.105 

 

Som ny ledare av den tibetanska exilregeringen installerades Lobsang Sangay, 43 år och 

juridikutbildad i Harvard som själv aldrig varit i Tibet och tog över alla Dalai Lamas 

politiska uppdrag. Kina har som förväntad inte erkänt Sangays legitimitet.106  

 Internationellt stöd i form av finansiell hjälp inkommer till CTA och 

fördelas därifrån till de tibetanska flyktingarna. De största bidragsgivarna är regeringarna 

i Nepal, Bhutan och Indien samt internationella organisationer och individuella 

sponsorer.107 I de flesta fall undviker regeringarna och de olika organisationer dock att ge 

CTA sitt offentliga stöd då Kina vid flera tillfällen påpekat att ett sådant stöd innebär att 

man blandar sig i landets interna affärer. Ett exempel av många är när Nepal stängde Dalai 

Lamas Head Office och dess flyktingmottagningscentra i Kathmandu den 28 januari 

                                                 
103 Gudmundson 1992: 24 
104 Tibetkommittén 2014: 2014-04-26  
105 Mac Isaac, Epoch Times 2011: 2014-04-26 
106 Zhu, Epoch Times 2011: 2014-04-26 
107 Piltz 2008: 54 
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2005, efter det funnits där sedan 1959. Med största sannolikhet skedde det efter 

påtryckningar av Kina.108 Exilregeringens värdland, Indien, är i motsats till Nepal en 

stormakt. Enligt en artikel från 2010 i The Econimist är relationen mellan Indien och Kina 

mycket svår att läsa, det finns tydliga tecken på spänningar men även ökat samarbete 

mellan länderna. Indien har dock råd att vara generös mot CTA, bl.a. upplåter man mark 

för etablerandet av bosättningar, man ansvarar för ett stort antal av de tibetanska skolor 

som finns i landet. Indiens regering accepterar tom att olika icke-statliga organisationer 

är aktiva i den fredliga Free Tibet kampen men tillåter inte exilregeringen att bedriva 

politisk aktivism i syfte att skapa ett självständigt Tibet. Av diplomatiska skäl betraktar 

Indien dessutom de tibetanska flyktingar som pilgrimsresande och undviker därmed 

störningar i relationen med Kina.109 Trots att exilregeringen i Dharamsala inte fått ett 

officiellt erkännande och hindras på olika punkter i sitt handlande verkar det emellertid 

att det kommit att representera och uppfattas som legitim auktoritet inte bara av de flesta 

exiltibetaner utan även av stora delar av den tibetanska befolkningen i Tibet.110  

 

 

DISKUSSION 

 

 

Orsaker till samhällsförändringen  
 

 

Den historiska bakgrundsundersökningen som presenterades visar att Kinas ockupation 

av Tibet och exiltibetanernas ökade kontakt med västvärlden utlöste massiva politiska 

och samhälleliga förändringar för hela det tibetanska folket. Det som historiken också 

visar är att konflikten mellan Tibet och Kina är mycket gammal och återkommande. 

Tibetanerna lyckades att utveckla och sedan bibehålla sitt unika samhälle under en lång 

tid, mycket pga. kinesernas egna turbulenta politiska historia. I kölvattnet av maoismens 

seger över KMT regimen, bröts slutligen tibetanernas självvalda isolation och tibetanerna 

blev tvungna att anpassa sig till den nya makthavarens politiska och kulturella reformer. 

Frågan om Kinas legitima eller inte legitima anspråk på Tibet är mycket 

komplicerad då historieskrivningen från båda sidor skiljer sig markant från varandras. 
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109 The Economist. 2010. 2014-04-24 
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Grundligt verifierad är dock, anser jag, frågan om Kina brutit mot de grundläggande 

mänskliga fri- och rättigheter under sitt styre av Tibet. Det finns en mångfald av 

vittnesbörd, t.ex. Palden Gyatsos berättelse,111 hur Kina har ödelagd den tibetanska 

kulturen och religionen, fängslad, torterad och avrättad tusentals tibetaner. Det är något 

som även verifierades av opartiska observatörer som bl.a. FN, Amnesty International och 

UD:s departementssekreterare Ulla Gudmundson från politiska avdelningen och är 

således, vill jag påstå, tillräcklig för att forma min egen slutsats som fördömer Kinas 

agerande i denna konflikt. Kinas auktoritära styre var dock bara ett av vapnen för att 

förändra den tibetanska kulturen, ett annat var och är propagandan.  

  Demoniseringen av det samhällsskicket som rådde i Tibet före den 

kinesiska invasionen är ett återkommande tema i KKP:s propaganda mot Dalai Lama och 

exilregeringen i Dharamsala. Enligt KKP var Lhasaupproret från 1959 inte heller en 

etnisk konflikt mellan tibetaner och kineser utan en klasskonflikt där det aristokratiska 

skiktet i Tibet motsatte sig kinesernas politik som gick ut på att befria de livegna.112 

Visserligen råder det inget tvivel om att det gamla Tibet var ett samhälle som präglades 

av fattigdom, förtryck och stora klasskillnader, även Dalai Lama medger detta.113 Men 

forskningen har också visat att KKP:s beskrivning av grymheterna och ofriheten, som 

härskade under det hierokratiska styret av Tibet, är stark överdrivna och vinklade till deras 

egen fördel.114 Denna systematiskt förvrängda kommunikation står i motsats till den 

tidigare hos Habermas beskrivna störningsfria kommunikationen.115 Här anser jag att den 

stora skillnaden mellan Kina och Tibet när det gäller maktförhållande och ideologisk 

inriktning gör det svårt att komma till en konsensus åtminstone så länge dessa två är 

dominanta inslag i kommunikationsprocessen.  

Vid sidan om den systematisk förvrängda kommunikationen i 

samtalssituationen mellan Kina och Tibet finns även en problematik som grundas på 

rationella argument och väger därför extra tungt, anser jag. Enligt Habermas är 

kommunikativ rationalitet, uppfattningar som baseras på välgrundade argument och inte 

på makt, status, prestige, ideologier osv.116 Ett exempel för att förtydliga vad som menas 

                                                 
111 Gyatso 2000  

      Palden Gyatso är en tibetansk munk som satt 33 år i kinesiska fängelser där han förhördes och 

      torterades under många år. Han lyckades fly till Indien där han berättade om sitt liv och sina 

      upplevelser.           
112 Goldstein-Kyaga 2011: 117 
113 Dalai Lama 1991: 96 
114 Lundahl 2013: 14f 
115 Alvesson, Sköldberg 2008: 299 
116 Alvesson, Sköldberg 2008: 298 
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är det faktum att Tibet är av enorm betydelse för Kina. Om Kina skulle acceptera 

tibetanernas krav på större autonomi skulle det kunna föra till en kedjereaktion i andra 

randområden som Inre Mongoliet, Taiwan och bland muslimska grupper i Xinjiang-

provinsen menar Kina experten Torbjörn Lodén.117 Faktum är att Xinjiang-provinsen är 

Kinas mest oroliga region där i dagsläge, år 2014, terrordåd och andra våldsamheter blivit 

allt vanligare.118 Ur ett ekonomiskt perspektiv är Tibets naturresurser i form av mineraler, 

skogsbranschen osv. också mycket viktiga. Även säkerhetspolitiskt är Tibet viktigt, 

genom sitt läge är högplatån av stor strategisk betydelse för Kina mot angränsade 

nationer.119 Därför tror jag att en rationell grundad konsensus mellan Kina och Tibet, trots 

kommunikativ rationell förda samtal, är en utopi då de reella politiska och intresse 

skillnader mellan de är allt för stora. Den här problematiken förtydligar, att kritiken mot 

Habermas, att driva sina anspråk på språkets möjligheter att åstadkomma rationalitet 

alltför långt, tyvärr är berättigad.120  

Det var inte bara Kinas erövringspolitik som utlöste stora 

samhällsförändringar utan även den inneboende motsättningen i det tibetanska samhället 

bidrog till detta. Denna motsättning återspeglar samtidigt det som var så unikt i 

tibetanernas kultur. Det fanns bl.a. spänningar mellan de som var för våld och de som var 

mot våldsanvändning. Tibet var, sedan buddhismen blev statlig doktrin, beroende av yttre 

makter som kunde skydda landet mot hot utifrån. Detta beroende ledde sedan till att Tibet 

till slut förlorade sin självständighet med resultatet att hierokratin och fredskulturen gick 

under. På så sätt är faktiskt Tibet ett exempel som visar att ett samhälle som är mer eller 

mindre befriat från våld inte kan överleva.  

Förändringar behöver dock inte alltid betyder något negativt, även Dalai 

Lama har påpekat att förändringar kan medföra mycket gott.121 Trots ockupationen och 

exiltillvaron med stora samhällsförändringar som följd har tibetanerna lyckats att hitta en 

ny kollektiv identitet. Enligt Goldstein-Kyaga ställde buddhismen i det gamla Tibet 

universalistiska anspråk och motverkade på det sättet framväxten av en stark nationell 

identitet. Dalai Lama inkorporerade både universalismen och nationalismen i sin roll som 

högste religiösa och sekulära ledare.122 Där fanns alltså inget behov eller plats för 

nationalismen i den tibetansk buddhistiska utbildningen, om den förekom var det bara i 
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rollen som beskyddare av den buddhistiska Läran. Buddhismen, i motsatsställning till 

nationalismen, fick med Kinas maktövertagande en helt ny roll. Det finns visserligen 

andra aspekter av tibetanernas kultur som kan anses vara unika men det är främst 

religionen som betonas oftast, med kärlek, medkänsla och icke-våld som dess mest 

framträdande egenskaper. Idag representerar därför buddhismen tibetanernas nationella 

medvetenhet där icke-våld utgör grunden för deras nya politiska system och kampen om 

frihet. 

 

 

Icke-våldspolitiken och frihetskampen 
 

 

Ickevåldsideologin utvecklades i ett mycket tidigt skedde av buddhismen redan innan den 

kom till Tibet. Förbudet mot våld och att döda var ursprungligen en reaktion mot 

djuroffren inom brahmanismen och knöts senare även till kärlek och medkänsla inom 

mahayana buddhism.123 Begreppet ickevåld tillhör grundtankarna i buddhismen men det 

är bara att konstatera att även buddhister använder sig av våld. Christina Gillberg påvisar 

i sin magisteruppsats, Buddhismens krigare, att buddhismen har en mörkare sida, att även 

buddhister krigar och dödar.124 Utan att gå in här för djupt i temat, hur buddhister 

försvarar användningen av våld, är det enligt Gillberg möjligt och t.o.m. ibland nästan 

påtvingat att använda sig av våld inom buddhismen. I undersökningsdelen nämndes 

bodhisattva och deras löfte att hjälpa människor att nå upplysning pga. medkänsla – 

karuna. En del buddhister menar att dessa löften också kan läsas som föreskrivande i 

användandet av våld i vissa situationer. När Gillberg citerar en tibetansk kvinnlig lärare, 

Khandro Rinpoche, medges dock att dessa löften är inget som vanliga människor bör ta 

till sig utan löftena kräver andlig mognad för att inte missbrukas men det finns undantag: 

 
If we are certain, Osama bin Laden is truly responsible for this hatred and aggression, then 

it doesn´t really require a bodhisattva commando force. Any person who has in their heart 

the larger welfare of all people wuld be justified on some level.125 

 

Detta innebär med andra ord att även vanliga människor bör kunna använda sig av våld i 

otvetydiga situationer. Att detta påstående är legitimt enligt den buddhistiska etiken 

bevisas genom att även Dalai Lama pratat om bodhisattva löftena och säger: 

                                                 
123 Se avsnitt: Den tibetanska buddhismen och fredsfilosofin   
124 Gillberg 2005: 2. 2014-05-10 
125 Gillberg 2005: 79 
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If one´s motivation is sincere and positive but the circumstances require harsh behavior, 

essentially one if practicing nonviolence, a compassionate concern for the benefit of others, 

not simply for oneself, is the sole justification for the use of force.126 

 

I den här bemärkelsen är buddhistisk filosofi invecklat då den kan tolkas olika beroende 

på uttolkaren. Den icke-auktoritära och icke-dogmatiska buddhistiska läran låter 

individens eget förnuft styra liknande situationer. En viss nackdel med en sådan filosofi 

är att det kan leda till oanade konsekvenser eller ett velande mellan olika ståndpunkter.  

Denna korta diskurs skulle bara visa att det inte är en självklarhet att Dalai 

Lama och exilregeringen så ihärdigt hållit fast vid icke-våld strategin. Visserligen är det 

vedertaget att det gamla Tibet var en i huvudsak fredlig stat men som också Goldstein-

Kyaga menar fanns det alltid två sidor i den tibetanska kulturen: en fredlig och en 

krigisk.127 Så icke-våldspolitiken var och är ett aktivt val av den tibetanska regeringen 

och folket, ett val som till dels pga. demokratiseringen har börjat ifrågasättas öppet av 

vissa grupperingar inom det tibetanska samhället. I en intervju sa t.ex. Pema Lhundup, 

ordförande för TYC- Tibetan Youth Congress, att de respekterade Dalai Lama och hans 

rigorösa icke-våldspolitik men att många unga tibetaner inte håller med honom och 

CTA´s linje. Dessutom vill TYC ha Tibets självständighet istället för, som CTA enbart 

kräva autonomi och utöver detta krav är ungdomsföreningen också beredd att använda 

sig av våld för att nå sina mål. För unga tibetaner, anser han, är det inte längre tabu att 

uttala kritik mot Dalai Lama, tvärtom är det en del av den demokrati som Dalai Lama 

själv förespråkar.128 Denna inställning blir allt vanligare framförallt hos unga tibetaner 

som växer upp i exil istället för i Tibet. Tsering Tsomo, ordförande för den tibetanska 

kvinnoföreningen sa i en intervju med Goldstein-Kyaga, att hon i princip är mot våld 

samtidigt som hon tror att något annat än våld inte tycks hjälpa. 

 
Det är inte bra att säga att våld är viktigt – som buddhist kan jag inte det – men det tycks 

vara det enda som skapar rubriker, rubriker som kan ändra den allmänna opinionen så att 

regeringar reagerar.129  

 

Trots all den kritiken av icke-våldspolitiken är det uppenbart att vördnaden för Dalai 

Lama, den buddhistiska fredsfilosofin och det århundrade långa tibetanska 

ickevåldskulturen gör att nästan alla, vare sig de är för eller emot våld, fogar sig och följer 

denna medelväg. Att döma av kommentarerna är det å andra sidan inte säkert att den 
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127 Goldstein-Kyaga 2011: 102 
128 Goldstein-Kyaga 2011: 134 
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tibetanska fredskulturen kommer att överleva efter att Dalai Lama har gått bort framförallt 

om det inte blir någon förändring till det bättre i situationen med Kina. Hittills har dock 

ingen självklar ledare för en icke pacifistisk hållning stigit fram samtidigt som de flesta 

inser att Tibets chanser i en beväpnat konflikt är mikroskopiska.130 Men hur stor är 

chansen att tibetanerna ska nå sina politiska mål utan våld? 

 Tibets största vinst hittills, med sin fredliga frihetskamp, är västvärldens 

stöd och sympati anser jag. Efter att ha tagit del av många artiklar, rapporter och andra 

medier blir det tydligt att vi i väst intar en nyanserat ställning när det gäller andra 

territoriella konflikter i världen som t.ex. Palestina, Kurdistan, Kosovo osv. men vi har 

lätt för att ta Tibets parti, men varför? Uppenbarligen är icke-våldsideologin något som 

tilltalar oss i västvärlden. Tibetanerna representerar något idealiserat och post-materiellt 

med sitt fredliga sätt att kämpa för sin sak. Jämfört med denna kanske lite naiva bilden 

av shangri-la, är kinesernas materialistiska och instrumentella syn på tillvaron inte lika 

tilltalande vill jag påstå. Vidare förutsätter jag att tibetanerna, framför allt CTA och Dalai 

Lama är mycket väl medvetna om att de skulle förlora en stor del av stödet ifall de skulle 

bejaka en beväpnad konflikt med Kina, en kamp som Tibet i dagens läge i alla fall inte 

skulle kunna vinna. Om mitt antagande är korrekt är detta ett exempel på det som Stellan 

Vinthagen, i sin doktorsavhandling, kallar för strategiskt ickevåldsmotstånd som han själv 

baserar på Habermas teori om målrationella handlingar. Syftet bakom dessa handlingar 

är att uppnå ett resultat och försvarar dess giltighet utifrån fakta hur världen fungerar.131 

Vinthagen menar att motståndaren, i vårt fall tibetanerna, tar hänsyn till motpartens, 

kineserna, och andra aktörers, västvärlden, olika intressen och utnyttjar dessa helt ut 

genom att spela ut dem mot varandra. Detta ska påverka motpartens, alltså Kinas, cost-

benefit kalkyl, dvs. öka kostnaderna för den nuvarande politik och öka fördelarna för en 

ny önskvärd politik.132 Viktigt här är att Tibet inte reducerar ickevåldskampen till en ren 

strategi, det skulle störa den så viktiga dialogen. Faktum är att Kina har anklagat Dalai 

Lama och CTA i decennier att vara separatistiska och varje statsbesök som de gör följs 

av starka protester från Beijing. Tibet måste hitta en väg att föra samtal och upprätthålla 

diplomatiska förbindelser med både Kina och västvärlden utan att ge regimen i Beijing 

anledning att reagera fientligt på detta.  

                                                 
130 Gillberg 2005: 52 
131 Vinthagen 2005: 187 
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Nackdelen med Tibets ickevåldsstrategi är att de blev ett lätt byte för sin 

stora mäktiga granne och trots all sympati man fått har omvärlden förhållit sig relativ 

passiv i frågan. Det är bara att konstatera att mer våldsamma konflikter tvingar fram ett 

mer öppet ställningstagande och mer aktivt agerande av omvärlden. Den fredliga kampen 

i Tibet bejakas fullt ut av de flesta men lämnas gärna åt sitt eget öde.133 En förutsättning 

för att den tibetanska ickevåldskampen ska kunna nå sina mål är att västvärlden utvecklar 

internationella system för att bättre stödja sådana fredliga rörelser. Den viktigaste 

aspekten är dock troligast den politiska utvecklingen i Kina. Kinas moderniseringspolitik 

har redan medfört stora förändringar i såväl utrikes som i inrikespolitiken. Kina behöver 

fredliga och vänskapliga relationer med omvärlden på sin väg att bli världens 

supermakt.134 Så frågan om effektiveten av våld eller ickevåld som problemlösare 

reduceras i grunden till frågan om Kina i framtiden kommer vilja samarbeta eller söka 

konfrontation med omvärlden. Det är det som huvudsakligen kommer avgöra Tibets 

politiska status i framtiden tror jag och inte frågan om våld eller icke-våld i tibetanernas 

frihetskamp.  

Arend Lijpharts teori gällande befolkningskonflikter, som beskrevs under 

demokrati rubriken i definitionsdelen, bekräftades anser jag.135 Kinas auktoritära styre 

medförde bevisligen stora spänningar och förändringar inom det tibetanska samhället. 

När förtrycket lättades uttrycktes tibetaners frustation ibland i våldsamma upplopp men 

huvudsakligen i fredliga demonstrationer. Händelserna efter Kinas invasion utlöste å 

andra sidan, eller åtminstone skyndade på, den demokratiska utvecklingen inom den 

tibetanska politiska hierarkin. Därmed gavs, åtminstone för de tusentals exiltibetanerna 

möjligheten att påverka och göra sin röst hörd utan att behöver vara rädda för repressalier. 

För första gången i sin långa historia fick tibetanerna ta del av ett demokratiskt 

styrelseskick.  

 

 

Den tibetanska demokratin  
 

 

Den 2 september 2013 var det femtiotre år sedan som den tibetanska demokratiska 

konstitutionen togs fram i exil. Denna konstitution bygger på internationell rätt, FN-
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stadgan och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.136 Det 

som gör denna demokratirörelse så speciell är att den också bygger på tibetansk kultur 

och buddhistisk livsåskådning. Det innebär att exilregeringens riksdag inte är sammansatt 

av representanter för politiska partier utan av representanter för Tibets tre provinser, 

Ütsang, Kham och Amdo,137de fyra buddhistiska skolorna samt bön138 och med 

representanter för Europa och USA.139 Denna unika sammanställning avsäger sig 

uttryckligen våld som medel för nationell politik helt i samklang med Dalai Lamas åsikter 

i denna punkt. I och med Dalai Lamas tidiga politiska kursändring som kulminerade i 

hans abdikation, övergavs det auktoritära hierokratiska styret till förmån för denna unika 

form av demokrati. Vilka orsaker ligger bakom den tibetanska demokratiprocessen? 

  Att demokratiseringen tog så lång tid beror i första hand på den stora 

samhälleliga förändringen och synen på Dalai Lama som institution. Demokrati är inte 

bara en samling av olika institutioner utan kräver deltagande av allmänheten. Den 

utomordentliga vördnaden och respekten för Dalai Lama, som en helig bodhisattva och 

andlig ledare, och bristen på demokratisk erfarenhet gjorde att tibetanerna länge inte 

vågade opponera sig mot hans beslut.140 Som han själv beskriver det gjorde tanken att 

hans helighet Dalai Lama skulle kunna ifrågasättas, avsättas eller abdikera, många 

tibetaner alldeles bestörta, trots att han själv förklarade att demokrati mycket bra 

överensstämmer med buddhistiska principer.141 Denna århundrade långa asymmetriska 

maktrelation hade som följd att tibetanerna okritiskt anammade gemensamma normer, 

föreställningar och tog dem för givna. Det är ett exempel, anser jag, på det som Habermas 

kallar för störningsfri kommunikation då tibetanernas absoluta lydnad kan tolkas som en 

konsensus på normativ basis.142 Det innebär att språket blev ett medium för förmedling 

av kulturella värden och redan existerande konsensus, alltså normativt. Alvesson och 

Sköldberg menar att Habermas resonemang om kommunikativt handlande rör sig på ett 

abstrakt teoretiskt plan, med andra ord är de vanligtvis inte lämpade för empiriska studier. 

Om min tolkning om den normativ grundade konsensus i det gamla Tibet är korrekt visar 

det hur unik båda, Dalai Lama som religiös och politisk ledare och den tibetanska 

hierokratin som statsform, var.   

                                                 
136 UD, Regeringens webbplats 2014: 2014-05-02 
137 Se Bilaga 1 
138 Se avsnitt: Den tibetanska buddhismen och fredsfilosofin 
139 Herzer 2002: 2014-05-03 
140 Herzer 2002: 2014-05-03 
141 Dalai Lama 1991: 197 
142 Alvesson, Sköldberg 2008:300 
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Men varför kom denna omvändning till demokrati först med exilen? Enligt 

Dalai Lama började reformerna utformas redan förre hans flykt till Indien men hindrades 

av kineserna.143 Det som talar för denna påstående är att reformerna omsattes mer eller 

mindre omgående i exilen, anser jag. Det som är oklart i detta sammanhang är om 

reformerna skulle inletts även om Kina inte skulle invaderat Tibet. Jag har åtminstone 

inte hittat antydan på en större reformvilja före 1950 i det materialet jag tagit del av.  

 När demokratin definierades och diskuterades tidigare nämndes Hadenius 

och hans motivering varför demokrati bör eftersträvas framför andra styrelseskick.  

Oavsett demokratins svagheter och nackdelar var de etiska värdena och dess faktiska 

konsekvenser för samhället avgörande när merparten av västvärldens länder valde 

demokratin som sitt politiska system.144 Även Habermas anser att det är politisk 

demokratiska samhällen som kommit längst i samhällsutvecklingen. Samhällen där ett 

stort antal människor har ett modernt medvetande som bygger på ökad utbildning, 

ocensurerad information och ekonomisk utveckling.145 Tibetanernas ökade reformvilja 

kan därför tolkas som en naturlig utveckling på detta steg då framförallt exiltibetanerna 

inte längre levde isolerade från den övriga världen. Det var denna värld som öppnades för 

tibetanerna efter de blivit tvungen att bryta med sin långa och självvalda isolering.  

 Trots tydliga fördelar gentemot hierokratin ser det ut som att 

demokratiserings processen bland exiltibetaner skedde ovanifrån, att den snarare pålagts 

dem än att de själva strävade efter dessa reformer. Enligt Ulla Thoresen, doktorand på 

Lunds universitet, visade en undersökning som gjordes 1994 i Dharamsala att betydligt 

fler exiltibetaner var intresserade av ett fritt Tibet, än vad de var av en demokratisk 

utveckling.146 Då CTA och Dalai Lama fortsatte med sin strävan att införa reformerna 

och framhöll att demokrati var en nödvändig förutsättning för ett fritt Tibet, accepterade 

tibetanerna detta så småningom. Frågan som man ställer sig här är varför framhärdade 

CTA och Dalai Lama när det gällde att genomföra dessa reformer? Troligast ligger svaret 

i det traditionella systemet att den politiska ledningen baseras på reinkarnation, dvs. Dalai 

Lama som institution. Dalai Lama börjar bli gammal, frågan om hans efterträdare måste 

ha bekymrat honom och hans anhängare speciellt då Tibet var och fortfarande är inne i 

en politiskt mycket känslig period.  När Dalai Lama abdikerade som världslig ledare för 

det tibetanska folket konstaterade han i sitt tillkännagivande: 
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Min önskan att delegera befogenheter har ingenting att göra med en önskan att undandra 

mig ansvaret. Det görs för att gynna tibetanerna i det långa loppet. Det är inte för att jag 

känner mig modfälld.147 

 

Utan tvekan har Dalai Lama med sina utsagor och sitt agerande visat att han har stort 

förtroende i demokrati som statsform och uppenbarligen stor makt över tibetanerna men 

han måste också ha insett sina egna mänskliga begränsningar. Enligt Max Weber har en 

karismatisk ledare, som Dalai Lama bevisligen är, speciella personliga egenskaper som 

framkallar lojalitet och lydnad av sina efterföljare. Weber definierade karisma som 

följande: 

 
Termen karisma skall beteckna en exceptionell kvalitet hos en person för vars skull 

personen anses utrustad med övernaturliga, övermänskliga eller åtminstone speciellt 

ovanliga krafter eller egenskaper. Dessa är sådana att de inte är tillgängliga för vanliga 

människor utan personen betraktas som av gudomligt ursprung eller som ideal och därmed 

som ledare.148 

 

Allt detta gäller i hög grad för Dalai Lama. När en så karismatisk ledare som han går bort 

är risken stor att Tibetfrågan kommer att få mycket mindre uppmärksamhet av världen 

samtidigt som den kinesiska regimen blir angelägen om att få kontroll över nästa 

reinkarnation, tror bland många andra forskare även Goldstein-Kyaga.149 Därför var 

demokratiserings processen kanske den enda möjligheten att den tibetanska 

exilregeringen även i framtiden ska kunna överleva som en självständig politisk enhet.  

 

 

SAMMANFATTNING 

 

 

Utgångspunkten för uppsatsen var den stora förändringen Tibets samhällssystem har gått 

genom efter Kinas invasion 1950. Det gamla Tibets feodala hierokratiska styre fick vika 

sig inför den nya, maoistiska, makthavaren. Den tibetanska religiösa och politiska eliten 

flydde slutligen tillsammans med tusentals lekmän till exilen i Indien där de skapade en 

ny, modernare samhällsordning. Genom en kvalitativ litteraturstudie undersöktes denna 

stora samhällsförändring, Tibets icke-våldspolitik i sin kamp om mera autonomi och den 

unika tibetanska demokratin som utvecklades i exilen. Texterna analyserades och 
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tolkades på ett kritiskt hermeneutiskt sätt där framförallt Jürgen Habermas teori om 

kommunikativt handlande spelade en viktig roll under arbetets gång. 

 Bakgrundsanalysen visade att den tibetanska fredsstaten som utvecklade sig 

från 1200-talet hade ett unikt styrelseskick där buddhistiska lamor styrde landet i 

världsliga och religiösa frågor. Buddhismen genomsyrade hela samhället och präglade 

med sitt ickevåldsbudskap tibetanernas kultur och politik men underminerade samtidigt 

militärmaktens roll så att landet inte på allvar kunde försvara sig mot eventuella 

aggressorer. Tibet inordnades, med ett inre självstyre, under de följande århundradena i 

det mongoliska och kinesiska imperiet. Tibets historiska relation till framförallt Kina är 

svårtolkad då historieskrivningen och åsikterna tills idag går isär. Medan dagens ledare i 

Beijing räknar Tibet som en oavskiljbar del av Kina redan från 1200-talet och framåt 

anger tibetanska källor att landet för det mesta var i en politiskt oberoende ställning. Det 

finns alltså ingen enighet om Tibets folkrättsliga ställning innan Kina invaderade 

regionen men utan tvekan hade Tibet åtminstone mellan 1913 och 1950-51 full politisk 

kontroll över sina yttre och inre angelägenheter.  

Efter Kinas invasion fanns ett försök till samexistens mellan länderna men 

det slutade med att den nuvarande Dalai Lama gick tillsammans med nära 100 000 

tibetaner i landsflykt. Under de kommande decennierna slogs den gamla 

samhällsstrukturen i Tibet, sedan 1965 TAR, av den kinesiska makthavaren systematiskt 

och nära nog fullständigt sönder. Exiltibetanerna däremot fick ta del av en ny 

samhällsordning som gav de större frihet än tidigare, bättre utbildning och slutligen 

demokrati. 

Huvudorsaken till den stora förändringen i det tibetanska samhället var 

Kinas hårda erövringspolitik som nästan ödelagd den tibetanska kulturen och religionen. 

Förklaringen är att Tibet är av stor betydelse för Kina ur olika perspektiv, som t.ex. 

säkerhetspolitiskt, ekonomiskt, strategiskt osv. Andra orsaker var att tibetanernas gamla 

kultur och samhälle var så unik och annorlunda. Den tibetanska fredskulturen med sin 

icke-våldspolitik hade en stor nackdel, den var inte lämpad att skydda landet inför yttre 

aggressorer med resultatet att den gamla feodala hierokratin och fredskulturen smulades 

sönder. 

Den tibetanska fredstaten har dock fortsatt att verka och har 

vidareutvecklats i det tibetanska exilsamhället. Den tibetanska exilregeringen utgör, då 

Dalai Lama 2011 abdikerade från sin politiska roll, en direkt fortsättning på den gamla 

tibetanska regeringen. Exilsamhället domineras därför av fredskulturen och är idag en 
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modern ickevåldsrörelse. Analysen visade att icke-våldsideologin troligtvis är 

tibetanernas starkaste vapen i sin kamp om ett fritt Tibet. Den pacifistiska hållningen 

garanterar de världens sympatier och stöd och förhindrar en beväpnad konflikt som 

tibetanerna i alla fall inte skulle kunna vinna. Den viktigaste förutsättningen för att den 

tibetanska ickevåldskampen ska kunna nå sina mål beror dock i första hand på 

utvecklingen i Kina. Kina är idag redan en marknadsekonomi, det finns också tecken på 

att utvecklingen av den politiska makten också går mot en decentralisering med reformer 

som skulle kunna ge regioner som Tibet mer självstyre. 

  Det feodala hierokratiska systemet i gamla Tibet har ofta kritiserats att 

varit orättvist och ålderdomligt. Ska vi framhäva något som varit positiv med Kinas 

invasion av Tibet är det den politiska utvecklingen som samhället tagit i sin exil tillvaro. 

Demokratiseringsprocessen har varit ett stort men inte enkelt framsteg för tibetanerna. 

Den stora vördnaden och respekten inför Dalai Lama gjorde att tibetanerna länge inte 

ville eller vågade att vara aktiva i demokratiarbetet. I diskussionsanalysen kom jag också 

fram till att demokratiprocessen troligtvis var och är den tibetanska exilregeringens enda 

chans att överleva som en självständig politisk enhet. I den nuvarande situationen är Dalai 

Lama institutionen tämligen olämplig då den baseras på reinkarnation. Detta är något, 

paradoxalt nog då regimen själva inte tror på det, som Kina skulle kunna utnyttja och utse 

en egen Dalai Lama när den nuvarande Dalai Lama har gått bort. Med sin strävan efter 

demokratiska reformer och sin abdikation överlämnade Dalai Lama styret till 

exilregeringen och därmed makten till sitt folk. 
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Bilaga 2  

 

Seventeen-Point Plan for the Peaceful Liberation of Tibet (1951) [p.182] 

 

1. The Tibetan people shall be united and drive out the imperialist aggressive forces from 

Tibet; that the Tibetan people shall return to the big family of the motherland the People's 

Republic of China.  

2. The Local Government of Tibet shall actively assist the People's Liberation Army to 

enter Tibet and consolidate the national defences.  

3. In accordance with the policy towards nationalities laid down in the Common 

Programme of the Chinese People's Political Consultative Conference, the Tibetan people 

have the right of exercising national regional autonomy under the unified leadership of 

the Central People's Government.  

4. The Central Authorities will not alter the existing political system in Tibet. The Central 

Authorities also will not alter the established status, functions and powers of the Dalai 

Lama. Officials of various ranks shall hold office as usual.  

5. The established status, functions, and powers of the Panchen Ngoerhtehni shall be 

maintained.  

6. By the established status, functions and powers of the Dalai Lama and of the Panchen 

Ngoerhtehni is meant the status, functions and powers of the 13th Dalai Lama and of the 

9th Panchen Ngoerhtehni when they were in friendly and amicable relations with each 

other.  

7. The policy of freedom of religious belief laid down in the Common Programme of the 

Chinese People's Political Consultative Conference will be protected. The Central 

Authorities will not effect any change in the income of the monasteries.  

8. The Tibetan troops will be reorganised step by step into the People's Liberation Army, 

and become a part of the national defence forces of the Central People's Government.  

9. The spoken and written language and school education of the Tibetan nationality will 

be developed step by step in accordance with the actual conditions in Tibet.  

10. Tibetan agriculture, livestock raising, industry and commerce will be developed step 

by step, and the people's livelihood shall be improved step by step in accordance with the 

actual conditions in Tibet.  
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11. In matters related to various reforms in Tibet, there will be no compulsion on the part 

of the Central Authorities. The Local Government of Tibet should carry out reforms of 

its own accord, and when the people raise demands for reform, they must be settled 

through consultation with the leading personnel of Tibet.  

12. In so far as former pro-imperialist and pro-KMT officials resolutely sever relations 

with imperialism and the KMT and do not engage in sabotage or resistance, they may 

continue to hold office irrespective of their past.  

13. The People's Liberation Army entering Tibet will abide by the above-mentioned 

policies and will also be fair in all buying and selling and will not arbitrarily take even a 

needle or a thread from the people.  

14. The Central People's Government will handle all external affairs of the area of Tibet; 

and there will be peaceful co-existence with neighboring countries and the establishment 

and development of fair commercial and trading relations with them on the basis of 

equality, mutual benefit and mutual respect for territory and sovereignty.  

15. In order to ensure the implementation of this agreement, the Central People's 

Government will set up a military and administrative committee and a military area 

headquarters in Tibet, and apart from the personnel sent there by the Central People's 

Government it will absorb as many local Tibetan personnel as possible to take part in the 

work. Local Tibetan personnel taking part in the military and administrative committee 

may include patriotic elements from the Local Government of Tibet, various district and 

various principal monasteries; the name list is to be prepared after consultation between 

the representatives designated by the Central People's Government and various quarters 

concerned, and is to be submitted to the Central People's Government for approval.  

16. Funds needed by the military and administrative committee, the military area 

headquarters and the People's Liberation Army entering Tibet will be provided by the 

Central People's Government. The Local Government of Tibet should assist the People's 

Liberation Army in the purchases and transportation of food, fodder, and other daily 

necessities.  

17. This agreement shall come into force immediately after signatures and seals are 

affixed to it.  

Signed and sealed by delegates of the Central People's Government with full powers:  

Chief Delegate: Li Wei-han (Chairman of the Commission of Nationalities Affairs);  

Delegates: Chang Ching-wu, Chang Kuo-hua, Sun Chih-yuan  

Delegates with full powers of the Local Government of Tibet:  
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Chief Delegate: Kaloon Ngabou Ngawang Jigme (Ngabo Shape)  

Delegates: Dzasak Khemey Sonam Wangdi, Khentrung Thuptan, Tenthar, Khenchung 

Thuptan Lekmuun Rimshi, Samposey Tenzin Thondup  

 

  



  

48 

 

Bilaga 3 
 

FN-resolutionen (1959) 

 

Generalförsamlingen: 

som erinrar om de principer, vilka hänför sig till de grundläggande mänskliga 

rättigheterna och rätten till frihet såsom de fastställts i Förenta Nationernas 

stadga och i den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna 

antagen av Generalförsamlingen den 10 december 1948, 

som tar hänsyn till att de grundläggande mänskliga rättigheterna och rätten till 

frihet, vartill det tibetanska folket liksom alla andra folk är berättigat, 

innebär rätt till medborgerlig och religiös frihet för alla utan åtskillnad, 

som även aktar på det tibetanska folkets speciella kulturella och religiösa arv och 

den självbestämmanderätt, som detta folk traditionellt åtnjutit, 

som är allvarligt bekymrad över rapporter, däribland även Hans Helighet Dalai 

Lams officiella tillkännagivanden, vilka visar att de grundläggande 

mänskliga rättigheterna och rätten till frihet med våld tagits ifrån det 

tibetanska folket, 

och som djupt beklagar följderna av dessa händelser, vilka ökar den internationella 

spänningen och förbittrar förhållandet mellan folken vid en tidpunkt, då 

ansvariga, ledande män gör allvarliga och positiva ansträngningar att 

minska spänningen och förbättra de internationella förhållandena, 

1. Bekräftar sin övertygelse att respekt för Förenta Nationernas stadga och för den 

universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna är av yttersta vikt för 

utvecklingen av den fredlig världsordning grundad på lag och rätt, 

2. Och kräver respekt för det tibetanska folkets grundläggande mänskliga rättigheter 

och för detta folks säregna kulturella och religiösa liv. 

 

Den 834:e plenarförsamlingen  

21 oktober 1959  

 

 


