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- Det er ikke tilstrækkeligt 
at bede til Allah, Gud eller 
Buddha om en bedre ver-
den, siger Tibets åndelige 
vejleder, Dalai Lama. Han 
mener, at religiøs over-
bevisning ikke er nogen 
garanti for, at de folk,  
der står bag, ikke er  
korrumperede.

Af Sonja Sabinsky

Det er en fredens mand, der er på be-
søg i Danmark denne lidt snuskede 
onsdag morgen i februar. Alligevel er 
det krigstrommer, der møder de tilrej-
sende neden for metrostationen Bella 
Center i Ørestaden. Et par hundrede 
mennesker i løse, farvestrålende ge-
vandter slår på trommer og råber på 
engelsk: »False Dalai Lama, false Da-
lai Lama«.

Arrangøren af denne protestdemon-
stration, der slår følge med eksiltibe-
taner Dalai Lama, når han turneer i 
Europa og i USA, er The International 
Shugden Community (ISC.) En bud-
dhistisk gren, der blandt andet hæv-
der, at Dalai Lama er falsk.

Der er altså også splid i egne rækker, 
så der er nok at se til for den 79-årige 
Dalai Lama, der selv siger, at hans vig-
tigste opgave er at fremme menneske-
lige værdier såsom fred og næstekær-
lighed.

Lokale 173 på hotel Bella Sky er fyldt 
til bristepunktet med pressefolk, mi-
krofoner, kameraudstyr, sikkerheds-
folk og Dalai Lamas egen stab.

Klokken 8:55 går døren op, og Da-
lai Lama kommer ind i lokalet med 
en lille delegation. Han er klædt som  
buddhistisk munk i en gul og rød kjor-
tel. Han er foroverbøjet og støtter sig 
til en medhjælper. Bentøjet er ikke så 
godt længere, men som han siger:

- Det hører med til det at være men-
neske og blive gammel. Kroppen bliver 
slidt. Men i stedet for at blive arrig og 
få lyst til at skære benet af, er det me-
get bedre bare at grine af det. Forleden 
fik jeg også problemer med det her øje, 
siger han og ler en lys latter.

Han sætter sig under et maleri, der 
forestiller hjemlandet Tibet, som han 
måtte flygte fra i 1959, og siger »Good 
morning«, mens han tager forsamlin-
gen i øjesyn helt afslappet, uformel og 
med et skælmsk blik:

- Alle mennesker er ens. Vi ønsker 
alle at være lykkelige og undgå lidelse. 
Men alle har jo problemer indimellem, 
det kan ikke undgås, for det hører med 
til det at være menneske, siger han og 
slår ud med armene og ler hjerteligt af 
det uafvendelige.

Han er aldrig blevet helt fortrolig 

med det engelske sprog, som han taler 
lidt staccato-agtigt. En gang imellem 
må han have hjælp til et ord af den 
mandlige tolk, der sidder ved siden af.

- Angst og frustrationer påvirker vo-
res helbred negativt. Men vi skal ikke 
være bange for at få problemer og mod-
gang i livet, for det kan være med til 
at udvikle os. Jeg har selv haft megen 
modgang, men det har ikke forhindret 
mig i at opnå indre fred og mental styr-
ke. Vi kan alle udvide vores mentale 
kapacitet for eksempel gennem medi-
tation og dermed blive til større gavn 
for os selv og andre.

Mindre blodigt århundrede

Hans Hellighed Dalai Lama, som han 
tituleres, fortæller, at han de seneste 
år har ført en række dialoger med 
fremtrædende videnskabsfolk fra Ve-
sten:

- Inden for buddhismen har vi en fle-
re tusind år lang tradition for at un-
dersøge det menneskelige sind. Vi ved 
for eksempel noget om, hvad der ska-
ber kortvarig og overfladisk lykke, og 
hvad der skaber en længerevarende, 
dyb lykkefølelse. Her hos jer i Vesten 
er man de senere år begyndt at interes-
sere sig for at måle, hvordan mentale 
processer påvirker hjernecentrene og 

de fysiologiske processer, så for første 
gang i menneskehedens historie er det 
nu for alvor muligt at koble østlig vis-
dom sammen med vestlig videnskab.

Målet er at skitsere, hvad Dalai 
Lama kalder »en pædagogik for se-
kulær etik«, som i første omgang skal 
implementeres på børnehaveniveau, 
hvorefter man vil udbrede den til hele 
skolesystemet. Om det har han et tæt 
samarbejde med den amerikanske vi-
denskabsmand Paul Ekman, som han 
også har udgivet flere bøger med:

- Drømmen er at forme de små, så 
de bliver gode mennesker, der nærer 
medfølelse med alle jordens skabnin-
ger.

Det er nemlig ikke tilstrækkeligt at 
bede til Allah, Gud eller Buddha om, 
at verden bliver til et mere fredeligt og 
kærligt sted, mener lamaen:

- Det er nødvendigt, at vi begynder 
at handle helt systematisk på nogle 
langsigtede mål, og jeg har en vision 
om, at det 21. århundrede ikke bliver 
nær så blodigt som det 20. århundrede. 
Jeg er en gammel mand, så det er ikke 
sikkert, at jeg kommer til at opleve så 
meget af det, men det er vigtigt, at vi 
får sået nogle frø nu.

Begærer magt og rigdom

Karakteristisk for Dalai Lama er, at 
han ikke rangordner religionerne. 
Buddhismen er ikke mere sand end 
kristendom. Kristendom er ikke mere 
sand end islam og vise versa:

- Alle de store religioner har det sam-
me mål nemlig at skabe gode, kærlige 
fredselskende individer. Det er vigtigt, 
at alle religiøse traditioner respekte-
rer og anerkender hinanden. Det kan 
godt være, at det enkelte menneske 
har brug for at fordybe sig i en enkelt 
religiøs praksis, som synes sand for 
vedkommende, men ethvert samfund 
bør kunne rumme og respektere flere 
sandheder og flere religioner, siger 
han.

På et spørgsmål om, hvordan Hans 
Hellighed har det med, at netop reli-
giøs overbevisning afstedkommer så 
meget had, død og ødelæggelse i disse 
år, siger han:

- Religiøs overbevisning er ikke no-
gen garanti for, at de folk, der står bag, 
ikke er korrumperede. Mange religi-
øse ledere bruger desværre religion 
som et instrument til at manipulere 
med mennesker. De drives af begær 
efter magt og rigdom. Det bedste værn 
mod hjernevask er, at vi uddanner 
mennesker, så de bliver i stand til at 
tænke selvstændigt og gennemskue 
korrupte magthavere af enhver art.

Få tætte bånd til kineserne

Efter denne åndelige lektion bliver Da-
lai Lama bedt om at forholde sig til det 
faktum, at den danske regering ikke 
har ønsket at møde ham af hensyn til 

samhandlen med Kina. Han svarer 
prompte:

- Det er ikke noget problem for mig. 
Slet ikke. Jeg har ikke længere politisk 
ansvar for Tibet, jeg er udelukkende 
religiøs leder, så hvis jeg mødte jeres 
politiske ledere, havde jeg ikke noget 
at spørge dem om. Jeg vil meget helle-
re mødes med befolkningen og frem-
me menneskelige værdier og harmoni. 
Jeg anser nemlig befolkningerne i alle 
de lande, jeg besøger, for at have langt 
mere indflydelse på disse væsentlige 
områder, end politikerne har.

Men har den danske regering så også 
ret i, at man bedst fremmer menne-
skerettighederne i Tibet ved ikke at 
mødes med tibetanernes åndelige vej-
leder?

- Ja, det synes jeg, jeres regering har 
ret i. Det synes jeg faktisk. Kineserne 
har brug for at lære jer at kende. De 
har brug for et andet perspektiv på 
tilværelsen. Kineserne har ønsket 
at blive en vigtig spiller i den globale 
markedsøkonomi, hvilket de også er 
blevet, så nu synes jeg, at det er den frie 
verdens opgave at fortælle kineserne, 
at de også bør blive en vigtig spiller, 
når det gælder demokrati. Det ønsker 
befolkningen. De ønsker mere gen-
nemsigtighed, mere åbenhed. De vil af 

Uddannelse er  
det bedste værn

BLÅ BOG
n Dalai Lamas rigtige navn er Tenzin 
Gyatzo. Han blev født den 6. juli 1935 
i den tibetanske landsby Taktser. 
Som toårig blev han identificeret som 
reinkarnation af den afdøde 13. Dalai 
Lama og overtog umiddelbart efter 
titlen.

n I 1950 blev Dalai Lama bedt om at på-
tage sig den fulde politiske magt efter 
Kinas invasion af Tibet. Han forsøgte 
at forhandle sig frem til en fredelig 
løsning med Kina, men blev i 1959 
tvunget til at flygte i eksil. Siden har 
han boet i Dharamsala i det nordlige 
Indien.

n I 1989 modtog han Nobels Fredspris.

n I 2011 pensionerede Dalai Lama sig 
selv som politisk leder af Tibet. Her-
efter overtog den demokratisk valgte 
ledelse det fulde ansvar for Tibets po-
litiske ledelse. Dalai Lama har siden 
udelukkende fungeret som tibetane-
res åndelig vejleder.

n Hans Hellighed Dalai Lama holdt to 
foredrag i Bella Center i København 
den 11. og 12. februar. Han var invite-
ret af en række buddhistiske organi-
sationer. 8000 mennesker havde købt 
billet til de to arrangementer.
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- Alle mennesker er ens. Vi ønsker alle at være 
lykkelige og undgå lidelse. Men alle har jo 

problemer indimellem, det kan ikke undgås, 
for det hører med til det at være menneske, 

siger Dalai Lama, der for nylig var i Danmark 
for at holde foredrag.  

Foto: Mik Eskestad/Polfoto

med censuren. I har ansvar for at hjæl-
pe dem med at forandre samfundet, og 
det gør I bedst ved at skabe tætte relati-
oner til Kina.

Pressemødet er slut, og der er tid til 
en sidste fotosession. Lamaen smiler, 
lamaen klukler, alle er velkomne til at 
blive portrætteret sammen med ham.

Imens valfarter 4000 mennesker til 
Bella Center et stenkast fra hotellet. 
De skal høre Dalai Lamas foredrag 
»Styrke gennem medfølelse og samhø-
righed«.

Trommerne lyder stadig aggressivt 
nede ved metrostationen: »False Dalai 
Lama, false Dalai Lama«. Men nu har 
demonstranterne fået modspil af en 
gruppe unge mennesker, der danser 
til lette, tibetanske toner ved siden af 
bannere, hvorpå der står skrevet: »Vo-
res religion er venlighed«.

Mens danske tv-journalister skændtes 
hidsigt om en dansk tv-journalists an-
meldelse af en bog skrevet af en anden 
dansk tv-journalist, trådte Vladimir 
Putin igen ind på verdensarenaen.

Denne gang som fredsfyrste!
Først indtog han Krim, så satte han 

Ukraine i brand - for derpå at at indgå 
en våbenhvile, der jo normalt ses som 
en forløber for fred.

Tror De på den?
Den viser sig nok lige så holdbar som 

de talrige, der er indgået i Mellem-
østen i de sidste 50 år; så måske er den 
allerede brudt, når disse linjer læses.

Men den opfylder sit formål: Kold-
krigshøgen Putin vil i sit hjemland 
(hvor kun Putins ord når ud til de an-
alfabetiske masser, som hverken kan 
gå på facebook eller har frie medier, 
hvorfor de ikke aner, hvad der sker i 
verden) fremstå som en ren fredsdue! 
Indtil han pludselig viser sig som ver-
dens stærkeste mand - eksperterne var 
i tvivl om, hvor det ville ende, for det 
kan være svært at bedømme vægten af 
magtens åg...

***

Sådan trækkes den vestlige verden 
rundt ved næsen over alt på kloden - 
fordi vi (i det store og hele) ser os nødsa-
get til at respektere konventioner (om 
menneskerettigheder og ligeberetti-
gelse og demokrati og pressefrihed og 
den slags småting, De ved), som blev af-
talt for et halvt århundrede siden, hvor 
verden var helt anderledes, end den er 
i dag, hvorfor en del af det godt kunne 
trænge til en grundig revision.

Især fordi så mange af dem, vi er i 
konflikt med, blæser samme regler en 
lang march, hvorfor de altid har fat i 
den lange ende...

Hvor længe bliver vi ved?
Jeg har intet bud på det.

***

Imens fortsatte Dalai Lama sin evin-
delige rejse rundt om i den del af ver-
den, han kan få adgang til - altså den 
frie - for at skabe forståelse for sin sag; 
den handlede en gang om Tibets fri-
hed, nu, hvor den drøm vel realistisk 
set er opgivet - handler den mere om 
den fred i verden, som Dalai Lama sin 
indsats til trods næppe heller har en 
kinamands chance for at opnå.

Kinamands! For lamaen er oppe mod 
stærke kræfter, for Kinas økonomi 
vokser, og alle lande er derfor afhæn-
gige af samhandelen med Kina. Eks-
port har det med at vinde over kamp 
for fred og retfærd...

Derfor sluttede statsminister Helle 
Thorning-Schmidt sig til de stadig fle-
re statsledere, der ikke vil mødes med 
Dalai for ikke at træde på sammen- 

snørede kinesiske fødder - til trods for 
at det kun er fem år siden, hun hånede 
sin forgænger, Lars Løkke Rasmus-
sen, fordi han nøjedes med at mødes 
med lamaen »under private forhold«.

»Hvis jeg bliver statsminister, mod-
tager vi Dalai Lama på Marienborg! 
Jeg vil møde ham som statsminister 
på trods af Kinas pres.«

Sagde hun den gang. I dag er hun ble-
vet statsminister - og modtog ikke den 
14. inkarnation af bodhisattvaen Ava-
lokiteshvara, hverken det ene eller det 
andet sted. Med snart den ene, snart 
den anden undskyldning.

Som kommentatoren David Trads 
skrev: »Den slags kaldes »at bære væg-
ten af magtens åg«.

Eller med et mindre pænt udtryk: 
hykleri.«

***

Men der var andre danske politike-
re, der godt ville mødes med manden, 
som insisterer på at gå med bare arme, 
uanset hvor iskoldt der er i de lande, 
han besøger. Man har vel sit brand at 
tage hensyn til, munk eller ej.

Og de møder sker der ikke alverden 
ved, så længe vi ikke bevæger os på mi-
nisterplan. Kinesiske diktatorer har 
ingen anelse om, hvad et folketings-
medlem er for en størrelse - så de trop-
pede op på stribe, femten af dem!

Der var både den tidligere konser-
vative leder Lars Barfoed og tidligere 
minister Mette Gjerskov; begge var så 
heldige at få en selfie med Dalai Lama, 
som de kunne lægge på facebook, hvad 
de glædede sig over. Forståeligt, efter 
at vor statsminister har gjort selfierne 
til et vigtigt redskab i dansk udenrigs-
politik. Og det er jo nok billeder, som 

Tibets åndelige leder med stolthed vil 
vise frem: Sig selv i så celebert selskab 
som Barfoed og Gjerskov!

Også Pia Kjærsgaard deltog - lige ef-
ter at hun havde været i biffen for at 
se Fifty Shades of Grey. Den kvinde 
render fra den ene erotiske oplevelse 
til den næste!

Desværre lykkedes det ikke den ra-
dikale Zenia Stampe at få en selfie med 
lamaen. Hun måtte nøjes med Søren 
Espersen, Dansk Folkeparti, der læ-
ner sit hoved mod hendes skulder.

De har det da vist sjovt, vore politi-
kere...

***

I Bruxelles sloges de videre om løsnin-
gen af Grækenlands problemer (»til 
gavn for det græske folk,« som Helle 
Thorning-Schmidt smukt udtrykte 
det!) - mens vi herhjemme var mere 
optaget af, om det kan passe, at vi kan 
få 130.000 flere mennesker i arbejde og 
registreringsafgiften sat ned til ingen-
ting, næsten bare ved at folk betaler 
130 kr. for at gå til læge, sådan som Li-
beral Alliance lod forstå.

Mens finansminister Corydon uden 
held - men det skyldtes mest manglen-
de evne - søgte at forklare, hvorfor pla-
ner, udklækket i Saxo Banks direkti-
onslokaler, ikke nødvendigvis holder i 
virkelighedens verden.

Partier på yderfløjene kan sige, hvad 
de vil - så længe de ikke får chancen for 
at bevise det. Det forklarer, at Dansk 
Folkeparti er rykket så langt ind på 
midten at ingen i dag ved, hvem der er 
pianister og tullerister - og hvem der 
bare er almindelige hellerister...

For livet er tungt under vægten af 
magtens åg.

Vægten af magtens åg
politisk
parentes

af ejvin bjørnkjær


