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The Swedish Bhutan Society Svensk-Bhutanesiska Föreningen
The Swedish-Bhutan Society bildades 1986 med syftet att 'främja vänskapen
mellan de bägge ländernas folk och att öka kunskapen om Bhutan i Sverige.
Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen fungerar som motesplats för människor som kommit att intressera sig för det fjärran Bhutan, dess
fantastiska människor, dess rika kultur och dess ännu i stort sett orörda och
storslagna natur.
Föreningens arbete med att sprida kunskap om Bhutan sker dels genom
medlemstidningen DRUK YUL, dels genom att ordna möten med föredrag,
bildvisningar och på annat sätt sprida kännedom om Bhutan, och dels genom
föreningens hemsida www.swedish-bhutan-society.org
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Omslaget och baksidans bilder – Foto: Alf Persson
Framsida: Buddha Dordenma statyn vid södra infarten till Thimphudalen från
Babesa mot norr
Baksida: Storhotellbygge i Thimphu – ett bland flera
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Kära läsare!
Välkommen till ett nytt nummer av vår föreningstidning DRUK YUL.
Även denna gång gör er ”gamla” redaktör tidningen tillsammans med
ordinarie redaktören Anita Lundmark.
Anita & Anders

Ord från Ordföranden
Alf Persson
Sommaren har gjort trevande – åtminstone i Stockholmstrakten
– intåg. Dock hoppas vi att detta nummer av Druk Yul läses i sol
och inte i regn! Den stora – och tragiska –nyheten från Himalaya
sedan förra numret är förstås den förödande jordbävningen i Nepal
med stor förlust av människoliv, hus och hem och värdefull
kulturhistoria. Bhutan ligger nära, mycket nära, Nepal och är också i en
seismiskt aktiv zon. Bhutan visade snabbt solidaritet, strax efter
jordbävningen flög premiärministern och hälsoministern tillsammans med
ett helt självförsörjande läkar- och hjälparbetarteam på nästan åttio
personer till Kathmandu för stationering i ett svårt drabbat distrikt ett
åttiotal kilometer från huvudstaden. Dessa stannade i 22 dagar och
behandlade 2000 patienter. En check på en miljon dollar överlämnades
från Bhutan som bidrag till rehabilitering och återuppbyggnad.
Trevlig läsning!
Alf Persson
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PROTOKOLL
från årsmöte med ”Svensk-Bhutanesiska Föreningen, The Swedish Bhutan
Society”, måndagen den 11 maj 2015 kl. 20.40 i gemensamhetslokalen
Körsbäret på Liljeholmsberget, Katrinebergsbacken 34, Liljeholmen
1. Då föreningens ordförande, Alf Persson, inte kunde närvara öppnades
årsmötet av Anders Forsslund, kassör.
2. Årsmötet konstaterade att mötet utlysts i behörig ordning.
3. Till mötesordförande valdes Anders Forsslund.
4. Till mötessekreterare valdes Eva Dieden.
5. Till justerare valdes Birthe och Lennart Strandberg.
6. Årsredogörelse 2014 för Bhutanföreningen, inkl. Bengt Nordquists Fond, samt
resultat- och balansräkning, godkändes.
7. Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn och godkändes av mötet.
Detsamma gällde revisionsberättelsen för Bengt Nordqvists fond.
8. Balansräkningen fastställdes.
9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
2014-01-01 - 2014-12-31.
10. Medlemsavgiften för 2015 föreslogs oförändrad, dvs. 250 kr + 50 kr för
familjemedlem, vilket godkändes av mötet. Ingen studeranderabatt tillämpas.
11. Mötet godkände att styrelseledamöternas antal uppgår till sex personer.
12. Val av föreningens ordförande: Alf Persson omvaldes för ett år.
13. Val av vice ordförande: Monica Gaudy omvaldes för ett år.
14. Val av övriga styrelseledamöter. Följande ledamöter omvaldes för ett år:
Eva Dieden
Anders Forsslund.
Håkan Wahlquist
Lennart Strandberg
Birthe Strandberg, suppleant.
Det noterades att den valda styrelsen även utgör styrelsen i Bengt Nordquists
Fond enligt Fondens stadgar.
Styrelsemedlemmarnas arbetsuppgifter bestäms vid det konstituerande
sammanträdet med den nya styrelsen. Detta gäller också val av adjungerade
till styrelsen och hemsidan.

5

Druk Yul 2/2015

15. Som revisor omvaldes Eduard Gaudy och som revisorssuppleant omvaldes
Ingemar Holmström.
16. Valberedning. Styrelsen fortsätter att fungera som valberedning och Birthe
Strandberg, ingår på samma sätt som i år.
17. Övriga ärenden
En medlem önskade avrapportering om skolprojektet, gärna med en rapport
direkt från skolan/skolornas rektor. Önskemålet kommer att tas upp på nästa
styrelsesammanträde.
18. Årsmötet avslutades kl. 21.10.
Före årsmötet, som bevistades av 17 personer, fick medlemmarna njuta av Monica
Gaudys goda måltid som bestod av grön sparrissoppa, ost och lufttorkad skinka plus
hembakad rödavinbärskaka. Allt var, som vanligt, väldigt gott!
Efter årsmötet följde ett intressant föredrag ”På uppdrag i Mongoliet” av jur. kand
Lena Blomquist, författare och bl a tidigare informationschef vid Högsta Domstolen.
Lena Blomquist berättade om sina insatser i Mongoliet, ett land som trots sin storlek
och geografi hade många beröringspunkter med Bhutan och visade vackra foton av
det högt belägna landet.
Eva Dieden
Sekreterare

Anders Forsslund
Tf. ordförande

Justeras:
Birthe Strandberg

Lennart Strandberg

_________________________________________________________________________________________

Lugn, avsnitten
Bhutan – Borgarnas och Klostrens Rike, Håkan Wahlquist
Käk och kök från Bhutan, Monica Gaudy
kommer tillbaka i nästa nummer
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Bokhylla Bhutan
Bokhylla Bhutan
Jamie Zeppa, Beyond the Sky and the Earth – A Journey into Bhutan,
Pan Books, London, 2000, 342 sidor.
1988. Jamie Zeppa är 23 år gammal, med käresta och på väg att anmäla
sig till doktorandstudier I engelska, då hon ser en annons om
volontärlärare i Bhutan. Hon hade aldrig rest någonstans utanför Kanada,
och dessutom aldrig undervisat. Hennes avhållna farfar undrade ’var i h-e
ligger det?” och tyckte idén var befängd.
Men Jamie stod på sig
och skrev kontrakt på två
år. På denna tid var den
dominerande figuren i
Bhutans skolväsen, mer
eller mindre grundaren av
landet
moderna
skolsystem,
kanadensiske
jesuitpatern
William
Mackey som bjudits in av
tredje
kungen.
Detta
ledde till ett långvarigt
samarbete med Kanada
inom utbildningssektorn.
Jamies ursprungliga två
år blev till slut nio år, till
en början som lärare i
småskolan i Pemagatshel,
därefter på gymnasiet på
Sherubste College, den
ledande skolan i Bhutan –
en stark kontrast till livet
på gräsrotsnivå i Pemagatshel. Med världsvana
och sofistikerade – i alla
fall i egna ögon - barn till
eliten, många mer eller
mindre i Jamies egen
ålder.
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Där blir hon omsider kär i en av eleverna, Tshewang Dendup – känd från
filmen Travellers and Magicians - en nog så komplicerad historia. Hon
slutar på skolan, de gifter sig, får en son och bosätter sig i Thimphu ett
antal år.
Det finns många insiktsfulla observationer och anekdoter i boken, men
mest intressant är nog det hon berättar om drukpa-iseringen och den
hårdhänta konflikten med de nepali-talande invånarna från södra Bhutan
sett från skolans horisont. Det börjar med obligatoriskt bärande av
’national dress’ gho och kira, uppmuntran att tala dzonghka och följa
driglam namzha (traditionella seder) vilket enligt den statliga - och enda tidningen tagits emot helhjärtat av alla i södra Bhutan (vars dräkt, språk
och traditioner det ju inte är). I skolan blir det konfrontation mellan elever
och rektorn när en hinduisk fest skall firas; rektorn vill att de skall bära
gho och kira; eleverna påpekar att det knappast passar en hinduisk puja
. Stämningen mellan elever från norra och södra Bhutan blir alltmer spänd
och antagonistisk, man börjar separera sig fysiskt i klassrummen.”Läget”
är allvarligt. Det går rykten. Ett par elever arresteras för de inte var
’korrekt’ klädda på stan. De återkommer efter ett par dagar; ingen vill
berätta vad som egentligen händer. Kort därefter försvinner de igen,
enligt uppgift över gränsen till Indien efter att ha fått stryk av elever från
norr för att ha burit nepalesisk dräkt undertill. Sedan försvinner ytterligare
fem elever, arresterade och förda till Thimphu för förhör. Ingen vågar
prata om det, blir rädda bara man nämner dem.
Men samtidigt fortsätter undervisningen som vanligt, med Shakespeare
och andra engelska klassiker. Eleverna sätter upp en föreställning av
Macbeth. Jamie coachar eleverna inför examen, där det gäller att
mekaniskt lära sig rätt svar på så många förväntade frågor som möjligt.
En morgon kommer en av de indiska lärarkollegerna och säger rakt ut att
en av hennes provfrågor är ”fel”. ’Vad då fel? Det är inte den slags fråga
som de kommer att få, det hjälper dem inte på examen! Men frågorna är
löjliga, jag bryr mig inte om ifall de kan recitera första akten utantill; jag
vill att de skall ha egna åsikter om pjäsen.’ Två olika pedagogiska
filosofier…
§
Alf Person läste boken

8

Druk Yul 2/2015

Berättelser från Bhutan
På väg i Bhutan
Mellanlandning i Bangkok. Druk Air-flighten till Paro går först tidigt nästa dag.
Jag hittar ett litet hotell ute vid flygplatsen. Skönt att vandra runt i Bangkok,
känner mig förvånansvärt fri och avslappnad. Jag kommer från Nairobi dit
familjen flyttat några månader tidigare och hysterin kring kriminalitet och
terrorism gör att man ständigt är på sin vakt. I Asien har jag aldrig upplevt
någon oro för den personliga säkerheten, detta trots att jag senaste decennierna
jobbat i nordöstra Indien vilket är känt för sina rebellrörelser som kämpar för
självständighet och som från tid till annan spränger tåg, broar eller attackerar
polis, militär eller någon migrantgrupp som anses hota deras kamp. Men som
sagt, nu är jag på väg till Bhutan. Jag ingår i en konsultgrupp med uppdrag att
undersöka varför det går så långsamt att introducera internetbaserad service
från stat till medborgarna. Registrering av födslar, dödsfall och giftermål,
tillståndsansökningar och andra enklare administrativa handgrepp ska, hoppas
man, kunna skötas över internet. Runt om i Bhutan har ett hundratal s.k.
"community centers” byggts upp och utrustats med dator, scanners, skrivare och
internetuppkoppling för att hjälpa till med hanteringen av dessa tjänster. Men på
grund av tekniska, byråkratiska och sociala flaskhalsar så har man inte lyckats få
det hela att fungera. Vårt uppdrag är att undersöka var problemen ligger och
föreslå möjliga lösningar. En del av teamet ska stanna i Thimphu och se till den
tekniska infrastrukturen. Min uppgift är att tillsammans med en bhutanesisk
kollega åka ut i landet och se lite vidare på vad människor egentligen behöver i
termer av statlig service och hur man uppfattar och förhåller sig till
statsmakterna.
Bhutan!
Det
hela känns lite
overkligt. 1990
lyckades
jag
övertala
en
gränsvakt
att
tillåta
oss
passera
över
gränsen
i
Jaigaon, på den
indiska
sidan,
till
Phuentsholing i Bhutan
och stanna över
natten. Vi hade
fantastiskt
kul
med mat jag
aldrig
Bengt Karlsson och Kunzang Dorji – picknick på vägen
smakat tidigare och en lokal whisky som doftade muskotnöt. Annars har Bhutan
varit utom räckhåll; stängt, avlägset och annorlunda. Rabhafolket som jag
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arbetade med under 90-talet har starka band med Bhutan. Innan den engelska
koloniseringen av Duars tillhörde detta område Bhutan. Jag har flera gånger fått
berättat hur den bhutanesiska rajan kom ner från bergen ridande på häst varje
år för att samla in skatt. En stor fest ordnades och diverse gåvor överlämnades.
De yngre kvinnorna var tvungna att hålla sig undan för att inte riskeras tvingas
med. Bhutaneserna var fruktade, men livet verkade trots allt enklare innan
engelsmännen kom och förvandlade Rabhas skogsområden till enorma teplantager. Engelsmännen tycks inte ha hyst några högre tankar om
bhutaneserna. Efter Ashley Edens misslyckade missioner till Bhutan, skickades
slutligen en trupp för att sätta dessa arroganta bergsmän på plats. Men detta är
en annan historia1. För egen del har min syn på Bhutan färgats av drukpaiseringen under 90 talet och det medföljande förtrycket av Lhotshampas, den
nepalitalande befolkningen i södra Bhutan. Tiotusentals tvingades lämna sina
hem och söka skydd i läger i Indien och Nepal. Denna etniska rensning är
fortfarande ett ytterst känsligt kapitel som fortsätter att förmörka himlen i
lyckoriket.
Etnografisk ”road-trip”
Projektledaren Alf Persson och antropologkollegan Kunzang Dorji möter upp på
flygplatsen i Paro. Redan på väg in emot Thimphu överväldigas jag av känslan av
tillhörighet. Att komma hem. Detta förstärktes sedan under hela vistelsen i
Bhutan; detta är en del av mig. Människor och landskap känns välbekanta och
tilltalande. Allt är både enkelt och storslaget. När jag reser med min familj
brukar jag ofta peka på hus och fråga om de skulle kunna tänka sig att bo där.
Nu kommer jag hela tiden till platser där jag känner att här vill jag bo. Efter
några dagar i Thimphu med projektmöten och besök hos olika myndigheter och
organisationer ger vi oss iväg på den första och längsta etappen på rundresan. Vi
ska till Bumthang och herresätet Ogyen Choling. Både Alf och Kunzang känner
paret som äger det historiska huset som numer delvis förvandlats till museum
och pensionat. Vi anländer först sent på kvällen. Värdparet har varit oroliga, men
vår unga, sympatiska chaufför förklarar att bilen inte riktigt är rustad för det
steniga och gropiga offroad-underlaget. Han trodde att vi skulle hålla oss till de
större asfalterade vägarna och nu hade han kört olidligt långsamt de sista
timmarna för att inte skada
bilen. Alf får skulden. Trots våra
instruktioner
om
att
det
behövdes en rejäl fyrhjulsdriven
bil,
så
accepterade
han
erbjudandet
om
denna
koreanska varken eller bilmodell.
Att det inte skulle finnas någon
annan bil att uppbringa i
Thimphu
eftersom
turistsäsongen fortfarande var
igång, var det ingen av oss som
köpte. Girigt lade jag beslag på
passagerarsätet
fram.
Bilen
kränger fram och tillbaka och med
Den omstridda bilen för fältbesöken
de minimala fönstren där bak skulle det bli en olidlig berg-och-dalbaneresa.
Kunzang är av segare virke och accepterar stoisk platsen där bak. Han har också
1

Se Ashley Eden, Political Missions to Bootan (1865).
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åkt dessa vägar hundratals gånger fram och tillbaka. Men när vi äntligen når
första dagens mål ser han något blek och medtagen ut. Men med egen
destillerad ara och mat på bordet vänder snart allas humör och skämten och
historierna är tillbaka. På morgonen när jag vaknar och tittar ut ser jag den mest
gudomliga dalgång. Livet är underbart. Här vill man vara.
De bybor vi talar med bekräftar bilden av en byråkratisk mardröm när man har
något
ärende
med
statsförvaltningen. Du skickas än hit
och än dit. Det tar en massa tid
och pengar att få fram alla
behövliga dokument och underskrifter. Internetbaserade tjänster
skulle uppenbarligen göra en
enorm skillnad. Dock är det inte
många av byborna som hört talas
om att man jobbar på detta.
Mantrat G2C - ”Government to
Citizens” - har uppenbarligen
passerat obemärkt förbi.
Tillgängliga G2C-tjänster (mest i teorin)
Som ofta händer när man jobbar i fält, börjar saker leva sitt eget liv. Ryktet om
vår studie har cirkulerat bland de som
arbetar med projektet och vi får
alltjämt nya propåer om platser och
personer vi måste besöka. Fotfolket i
projektet består nästan uteslutande
av yngre kvinnor som anställts att
sköta de lokala centren som ska
fungera
som
länken
mellan
medborgare och myndighet. De ville
alla berätta sin historia. Vi kunde inte
säga nej utan stressade runt till sent
in på natten för att hinna besöka så
många center som möjligt. Flera av de
intervjuade kvinnorna hade liknande
problem,
exempelvis
ingen
eller
bristfällig internetuppkoppling, trasiga
datorer, scanner eller printer som gått
sönder
och
inte
lagades
trots
upprepade
påstötningar.
Flera
upplevde att de inte heller fått
nödvändig information eller utbildning
att hantera de digitala tjänsterna. De
kände sig övergivna och ensamma,
ofta långt borta från familj och
vänner.
Dessa
unga,
ambitiösa
kvinnors strävanden och livsöden
uppfyllde oss totalt. Så gott det nu gick
Intervju i Tangdalen
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Intervjuer i Ugyen Choling
fördes dessa intryck vidare till de berörda
myndigheterna. Mycket var redan känt,
annat nytt. Om något av detta kommer att
påkalla förändringar eller omsättas i
praktisk handling återstår förstås att se. En
gnagande oro säger att de förhoppningar
som kvinnorna gav utryck för inte kommer
att
infrias.
Vår
rapport
läggs
till
handlingarna.
Under resans gång etablerades ett slags
arbetsdelning;
Kunzang
stod
för
lokalkännedom och ändlösa historier om
alla
de
platser
vi
passerade.
Vår
underfundiga chaufför delade med sig av
sina äventyr som turistguide. Oftast i form
av kärleksäventyr med japanskor eller
amerikanskor som sökte sig till Bhutan för
en
annorlunda
resa.
Jag
skötte
intervjuandet
och
förde
konstanta
anteckningar. Men där i bilen förblev min
roll något mer oklar. ”Professorn”, utbrast
någon med jämna mellanrum. Alltid lika
roligt. Och på något sätt gav detta oss alla
Pappersexercis för medborgare
en förvissning om varför vi satt dagar i sträck
och skumpade längs slingriga bergsvägar. Det fanns, trots allt, ett syfte.

12

Druk Yul 2/2015

Kunzang Dorji intervjuar
Vy från Ogyen Choling över Tangdalen
(Bumthang)

Optisk fiberkabel till alla distrikt och
kommuner monterad under elledningarna
Dochu La på vägen mellan Thimphu och Punakha

Bengt G. Karlsson
Bengt ”Beppe” Karlsson är professor i
socialantropologi vid Stockholms universitet.
Han har bl a varit gästforskare vid University
College London, University of Chicago, North
Bengal
University,
North-Eastern
Hill
University och Calcutta University.
Interiör från ett Community Center

Foton på denna sida: Bengt Karlsson
Alla övriga foton: Alf Persson
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Bistånd Bhutan
av Alf

Persson

Bhutan är ett ganska fattigt land, med en BNP per capita i nivå
med – men något bättre än – Moldavien, det fattigaste landet i
Europa. Detta om man räknar med BNP i nominella termer; i
köpkraftstermer ligger Bhutan bättre till (119 istället för nr 135 utav
cirka 200 länder), i nivå med Georgien och Marocko, och betydligt över
Moldavien.
I väntan på de stora inkomsterna från vattenkraftexport till Indien, är
Bhutan ett mycket biståndsberoende land; man klarar någorlunda den
löpande statsbudgeten, men investeringsbudgeten är så gott som helt
finansierad med biståndspengar. I detta sammanhang är Indien
överlägset störst – inte förvånande med tanke på det geostrategiska läge
som Bhutan har mellan Indien och Kina-Tibet. Stora subventionsbelopp
för Bhutan är dessutom växelmynt för Indien.
Annars har biståndsgivarna utgjorts av FN (UNDP), Schweiz, Danmark,
Nederländerna, men även Österrike, Världsbanken, Asiatbanken och på
senare tid alltmer EU.
Eftersom Bhutan alltmer närmar sig
mellaninkomststatus drar sig många biståndsgivare ur – konsekvensen av
att Bhutan har utvecklats positivt och blivit rikare. Kvar blir framförallt
Indien och EU.
Bhutan har aldrig varit ett prioriterat eller viktigt biståndsland för Sverige.
Detta har dock inte hindrat att Sida under de senaste tjugo åren
finansierat en del projekt i Bhutan, fram till dess att Sverige beslöt att
radikalt minska antalet biståndsländer.
Man har bl a stött
finansministeriet med datorisering av kassabokföring, samt utvecklingen
av flygväsendet genom Swedavia (Luftfartsverket). Och så Swedfund
med tetrapakanläggning, varom berättats en del i tidigare nummer.
Men den helt dominerande insatsen, och den som gjort störst nytta, är
stödet till lantmäteriet i Bhutan genom Swedesurvey, det svenska
Lantmäteriets konsultbolag. Det började med med Anders Bergman via
UNDP på mitten av åttiotalet, vilket omsider 1989 ledde till ett nästan
tjugoårigt samarbete för att bygga upp en IT-baserad databas med
aktuella och korrekta fastighetskartor, introducera ett modernt
geoinformationssystem och att samtidigt stärka kompetensen hos Bhutans
lantmäterimyndighet.
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Smått och gott
Barista Bhutan
Det kan inte ha undgått många att kaffeställen med otaliga
kaffedryckvarianter är en global trend. Så ock i Bhutan, även om
Starbucks ännu inte
nått dit. Tidigare var
Swiss Bakery, grundat
av
en
invandrad
schweizare
och
nu
drivet av hans familj, så
gott som det enda
stället med kaffe, kakor
och bakverk. Det finns
fortfarande kvar och har
knappast ändrat sig –
men nu med en aning
retroatmosfär och fokus
på ’vanligt’ kaffe och te.
Swiss Bakery
Men sedan fem sex år har utvecklingen tagit fart vad gäller kaféer med
utbud av latte, macchiato, cappucino mm ackompanjerat av kakor och
lättare luncher. De befolkas av Thimphus ungdomar i grupp eller i
förälskade par, volontärer, konsulter och andra på uppdrag i Bhutan och på de mest kända - även turister.
Bland pionjärerna för den nya
kafékulturen finner man Art Café intill Swiss Bakery, Ambient Café en
trappa
upp
på
huvudstråket Norzing Lam,
nära Clock Tower Square,
och Karma’s Coffee lite
längre upp i stan, men
även den senaste tiden en
hel del andra – åtminstone
ett nytt kafé i varje nytt
shoppingcenter verkar det.
Ambient Café är lite av en
pionjär med till exempel
matcha (grönt te), latte
och eget minirosteri.
Text och foton: Alf Persson
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The Art Café

16

Druk Yul 2/2015

Ambient Café
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Karma’s Coffee
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Inblick Bhutan

bl.a. ur föreningens hemsida

Premiärministern i Bryssel
Europeiska utvecklingsdagarna är EU kommissionens årliga sammankomst för alla som
är involverade i bistånd – EU är ju den största biståndsgivaren i världen. Mer än 5000
deltagare från ett tusental organisationer brukar delta, inklusive statschefer och
tungviktare inom biståndet. År 2009 hölls det i Stockholm, men sedan några år håller man
det permanent i Bryssel.
I år hade EU kommissionens ordförande bjudit in Bhutans premiärminister Tshering Tobgay.
I samband härmed hade Bhutans ambassad bjudit in vänföreningar, honorärkonsuler och
potentiellt intresserade investerare att dagen innan möta och samtala med premiärministern.
Tretton av de femton vänföreningarna i Europa – så ock vår förening genom ordförande –
var närvarande.
Premiärministern hade just anlänt på
morgonen men var trots jetlag pigg och och
på bettet. Han berättade om hur den nya
regeringen efter valet 2013 – helt oerfaren i
jämförelse med föregående regering som
ju även varit med många år innan den nya
författningen – såg på läget i Bhutan och
vilka utmaningar man stod och står inför.
Vad gäller vänföreningarna sa han att det
var första gången han hade direkt kontakt
med dem, men att han hoppades kunna
komma till Europa åtminstone en gång om
året och då besöka något land.
Han tryckte på att man nog hittills hade
tagit vänföreningar för givet, och inte riktigt
fullt ut förstått och uppskattat deras
betydelse. Bhutan har ju bara en handfull
ambassader och representationer i världen
och har inte råd med mer än så. Därför
ville han först och främst tacka
vänföreningarna och honorärkonsulerna för
den viktiga roll de har med att sprida
intresse för Bhutan. På frågan om vad
vänföreningarna konkret kunde göra för
Bhutan svarade han att det viktigaste var
vänskapen med Bhutan och människorna i
Bhutan – allt annat var sekundärt.
Under mötet med investerare betonade
han att vad han – aningen idealistiskt – önskade var investerare i mindre storlek som i första
hand var passionerade av Bhutan och i samklang med Bhutans utvecklingsfilosofi, och blott i
andra hand intresserade av att tjäna pengar, måhända en omöjlig kombination. Gröna
investeringar och innovativ teknologi för att möta befolkningens behov var det han drömde
om. T ex telemedicin kopplat med drönare för att snabbt leverera mediciner till avlägsna
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byar och hämta upp prover för analys. Och elbilar för att utnyttja den billiga och gröna
vattenkraften, och dra ned på den mycket dyra bensin- och dieselimporten.
Text och foto: Alf Persson

Det lilla laget som vann

När kaptenen för Bhutans landslag i fotboll, Kharma Shedrup Tshering, efter att ha
landat i Colombo, Sri Lanka, för en kvalificeringsmatch för 2018 års
Världsmästerskap, plockade upp en lokal tidning hajade han till inför ett stycke och
läste det igen. ”Säger dom verkligen det här?” tänkte han.
En av Sri Lankas kaptener var enligt honom citerad att ha sagt att: ”Det är inte värt
att spela mot världens lägst rankade fotbollslag (Bhutan), det skulle inte ens ge oss
någon riktig matchträning.”
När hans lagkamrater satte på TV:n på sina hotellrum, hörde dom samma sak på
nyhetssändningen. Förolämpningarna blev bara fler och fler när dom följde hur Sri
Lankas spelare en efter en gissade hur många mål Bhutan skulle komma att släppa
in.
Efter att inte ha vunnit en enda match, eller ens spelat någon oavgjord, var Bhutan
rankat allra sist av FIFAs 209 medlemsländer. Och detta var första gången som ett
lag från detta lilla Buddhistiska land, utan tillgång till havskust, hade gett sig in i en
kvalificeringsrunda till Världsmästerskapen i fotboll.
Shedrup lät meddela över telefon att “Snart nog visste alla där hemma. Överallt på
Facebook kunde man läsa att Sri Lanka inte ens anser oss värda att spela mot”,
Bhutan hade inte en enda professionell spelare i det lag som sändes till Colombo. De
flesta spelarna gick antingen på gymnasiet eller på universitetet. Laget hade mötts
för första gången endast 40 dagar innan kvalificeringsmatchen mot Sri Lanka.
Åtminstone fem av spelarna hade aldrig tidigare representerat sitt land, uppgifter om
resten av spelarna är ihåliga. Dom som tidigare hade spelat för landslaget hade gjort
så 2013, då man förlorade mot Afghanistan med 3-0 och Maldiverna med 8-2. Ingen
förväntade sig att resultatet denna gång skulle bli annorlunda.
Tidigare hade bristen på medel tvingat Bhutan att dra sig ur kvalificeringsturneringen
till världsmästerskapen. Denna gång beslöt man sig emellertid för att ge sig in i
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turneringen. Det skedde dock endast 45 dagar innan den första
kvalificeringsmatchen. Japanska Fotbollsförbundet hjälpte till med att betala för
fotbollsskor och tävlingsdräkter. Om man betänker att dessa förberedelser skedde i
sista minuten, kunde man inte vänta sig annat än förringande omdömen från Sri
Lankas sida. Men det skulle visa sig bara hjälpa laget från Bhutan.
Shedrup framhöll att “Det verkligen motiverade laget och förde oss alla samman, Det
kom att stärka oss vid just den rätta tidpunkten.” ”Vi önskade bevisa att även om vi
skulle vara det lägst rankade laget i världen, så betydde inte det att vi inte kunde
spela fotboll.”
Vid första omgången av kvalificeringsturneringen, den 12 mars, bevisade Shedrup
och hans lagkamrater just det. Bhutan ställde till med en stor och överraskande
seger genom att slå Sri Lanka med 1-0. Målet föll i den 84:e minuten. Det var lagets
första vinst på sju år, och fick dem att för den första gången figurera i sportnyheterna,
världen över.
Sri Lanka var dock fortsatt övertygade om att de skulle gå vidare i turneringen. Men
returmatchen skulle äga rum i Thimpu, världens tredje högst belägna huvudstad.
Efter bara 20 minuters spel verkade det som om Sri Lankas spelare höll på att tappa
andan. Problemet att anpassa sig till spel på 2 330 meters höjd skulle visa sig vara
en avgörande faktor. Men Bhutans spelare var på samma gång otroligt nervösa –
landslaget hade inte spelat en officiell hemmamatch sedan 2003. Men bakom sig
hade dom ett massivt stöd. Landets regering hade t.o.m. deklarerat en nationell
helgdag den 17 mars.
Mot en bakgrund av urgamla tempel, Himalayas höga berg och landets
överväldigande skönhet framstod Changlimithang Stadion, med den hänryckta
stämningen där, som en fantastisk arena, och för första gången i historien hade
25 000 personer samlats på en och samma plats i landet. Då Bhutan slutligen hade
vunnit matchen med 2-1 hade åskådarmassan även gjort flera lite ynkliga (och några
riktigt lyckade) försök att göra ”vågen”. Också detta för första gången i ett land vars
nationalsport är bågskytte.
“Jag kommer aldrig att glömma den dagen. Bara att tänka på den ger mig fjärilar i
magen” säger Shedrup. ”Man kunde bara se två färger bland åskådarna – gult och
orange. Och leveropen och sjungandet var så öronbedövande att vi på planen inte
kunde höra varandra.”
Ett av skälen till att Bhutan kunde ställa till med denna överraskning, och gå vidare i
turneringen, var att landets framsteg i fotboll inte hade varit uppenbara för var och
en. Bhutan är så fysiskt avlägset att det tog Sri Lankas spelare 10 timmar att via
Bangkok nå en av världens minsta och mest oroväckande landningsbanor, Bhutans
internationella flygplats i Paro, en timmes bilfärd från Thimpu.
Efter år 2009 har endast speciella flygplan och åtta piloter licensierats att landa i
Paro, som ligger i en dal omgiven av 4 876 meter höga berg. En av dessa piloter är
Shedrup, 25 år gammal och landslagets kapten. När han växte upp älskade han att
spela fotboll, men insåg att han inte kunde livnära sig på att utöva den sporten i
Bhutan. Bhutans fotbollsliga har en säsong som omfattar endast 6 veckor, klubbarna
tjänar inga pengar, och spelarna signerar inga inkomstbringande kontrakt.
Men saker och ting har börjat förändras. Redan tre år tidigare hade Bhutans
Fotbollsförbund lagt grunden för denna historiska vinst. Shedrup säger att istället för
att använda alla sina resurser på att spela två eller tre landskamper, hade förbundet
använt medlen till att bygga upp och utveckla ett ungdomsprogram. Åtskilliga av de
unga spelarna i dagens landslag hade kommit fram genom den satsningen, och
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intresse för sporten hade skjutit i höjden efter det att landet hade fått sin första
fotbollsplan med konstgräs.
Enligt Shaji Prabhakaran, ansvarig tjänsteman inom FIFA för att utveckla regionens
fotboll, har FIFA sedan 2012 donerat nästan 3 miljoner dollar för att förbättra
fotbollens infrastruktur i Bhutan. Den mest synliga effekten av denna investering var
förvandlingen av två gräsfält i Thimpu till läktarförsedda planer med konstgräs. De
tilldrog sig omedelbart stort lokalt intresse. Precis som i övriga landet är det oerhört
svårt att finna en bit land stor nog att passa som fotbollsplan.
Förutom att vara ett fysiskt avlägset land, så är Bhutan också politiskt isolerat, och
fortfarande orört av mycket som hör den moderna världen till. Så sent som i slutet på
1960-talet saknade Bhutan sedlar, sjukhus, vägar, elektricitet, t.o.m. diplomatiska
relationer till omvärlden. Omkring 70% av Bhutans 753 000 innevånare lever
fortfarande utan tillgång till elektricitet. Sedan 1971 har Bhutan börjat att mäta
landets utveckling i termer av ”bruttonationallycka”, ett högst ovanligt index, som tar
in mycket mer i bedömningen än bruttonationalprodukten (BNP) gör.
”Dom önskar att fotboll ska ha samma inflytande”, säger landslagets tränare Chokey
Nima, ”Dom önskar att det skall göra folket lyckligt”. ”Genom fotboll kan vi uppnå en
högre grad av lycka” säger Nima över telefon.
Denna vinst i kvalificeringsrundan inför världsmästerskapet hjälpte dem att
åstadkomma detta. ”Folk uppfattar nu fotboll på ett annat vis”, säger Nima, ”alla
stöder den sporten”. Vinsten förändrade också situationen för Bhutans
Fotbollsförbund. Bhutans landslag hade ingen sponsor för sin utrustning, med nu
pågår förhandlingar för att sluta en sådan till sig. Bhutans unga fotbollsanhängare
hade nästan aldrig någon chans att se landslaget spela, eftersom Bhutan sällan
spelade hemmamatcher, och deras bortamatcher sändes aldrig över radio eller TV.
Faktum är att Bhutan har ett intressant förhållande till TV. Det var det sista landet i
världen att få TV, förbudet mot TV lyftes först 1999. I en insändare till en tidning år
2000 kunde man läsa: ”Bäste redaktör, TV är mycket dåligt för vårt land .. det
kontrollerar vårt medvetande .och gör oss galna. Fienden finns här mitt ibland oss i
vårt vardagsrum. Folk uppför sig nu som skådespelarna, och är rädda, giriga och
otillfredsställda.”
En del äldre lagkamrater växte upp utan någon möjlighet att kunna se fotboll, och
enda sättet att ens få se en match, under ett världsmästerskap, var att vänta på att
en inspelning skulle bli tillgänglig på en videokassett.
Men lagets vinst har gjort att spelarna nu kan se fram mot att göra debut på TV. Och
förbundet förhandlar nu med TV om rättigheterna för nästa kvalificeringsrunda, på
gruppnivån. Det skulle också göra det möjligt för Bhutans 35-årige kung, Jigme
Khesar Namgyal Wangchuck, som är en stor fotbollsfan, att följa sitt lag. Kung
Wangchuck följde hängivet den amerikanska basketbolligan (NBA), men nu ingår
fotboll i hans veckorutin, och han försäkrar sig om att återvända till Thimpu för att
spela en match på Changlimithang stadion. Han lyckades inte vara där för att se
Bhutans stora vinst, men det gör inte att han är mindre aktad av sina landsmän.
“Faktum är att vi tror det beror på hans välsignelse att vi lyckades vinna” säger Nima.
Men viktigast av allt Bhutan behöver nu inte längre skämmas. Det har inte längre
världens sämsta landslag.
Överssättning: Håkan Wahlquist
Källa: https:/sports.vice.com/en_us/article/the-little-team-that-won
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ENGLISH SUMMARY and comments
By IAN BROOK
: Alf Persson has read Jamie Zeppa’s book, Beyond the Sky and the
Earth (Pan Books, London, 342 pages). The 23-year old Canadian came to
Bhutan as a volunteer English teacher in 1988, against the advice of some
of her family. The planned two year stay became nine years and included
marriage to one of her pupils. She describes life as a teacher at senior and senior
levels and the education system. Swedish readers will certainly be interested in
her description of the “drukpa::isation” of the Nepali population in southern Bhutan
and will relate to the assimilation of the indigenous Sami people in Swedish
Lapland: an imposed culture, dress and language.
In a long and interesting article, On the road in Bhutan, Bengt G. Karlsson, who is a professor in
social anthropology at Stockholm’s University, describes both his first, and very personal,
impressions of a visit to Bhutan and an information technology project in which he is engaged.
Like all first visitors, he was immediately impressed and charmed by the landscape, the buildings
and the people he saw and met. As a member of a consultancy team, Bengt Karlsson carried out
studies in a project with terms of refence to to identify reasons for and propose possible
solutions to, the slow progress in introducing Internet-based services from the government to
its citizens. These services included such basic administrative functions such as registration of
births, deaths and marriages. There are several hundred so-called “Community centres” which
are equipped with basic computer and ancillary equipment as well as access to the Internet.. A
part of the team’s mandate was to investigate why it has not been possible tool coordinates and
integrates these centres into a functioning system. Interviewers with the staff of the centres
indicated there are bottlenecks due bureaucracy and technical and social problems. Villagers
were interview in an attempt to identify what the expected from the introduction on the system.
The findings of the study Will make interesting reading
A second article. Bhutan and Aid, is a general overview of the international aid that is received
by Bhutan. Bhutan is a relatively poor country with a low GNP. Until major income is provided
from the on-going investments in hydroelectric power and the export of electricit to
neighbouring countries, Bhutan will remain dependent on external aid. Currently, the main
providers are India, the EU, UNDP, the World Bank, the Asian Development Bank and a number
of European countries. As a result of the positive economic development in Bhutan, the number
of donors has decreased and aid phased out with the main donors being India and the EU.
Sweden, through Sida, has provided aid in a number of technology-related sectors including
aviation, government administration and land registration and institutional twinning.
Barista Bhutan - those of us who worked or visited Bhutan during the 1980s and 1990s often
had the Swiss Bakery as a focal point for meeting each other. But times have changed, and
although Starbucks has not yet been established in Thimphu, a large number of coffee bars have
been opened during the past five or six years. As well as coffee or tea with cakes these bars
offer latte, macchiato, cappupucino and much and more. But, fortunately, the Swiss Bakery still
remains.
Not many people, even those who closely follow football associate Bhutan with participation in a
world championship. However, Bhutan has qualified for participation in the World Championships
in 2018 forwarding surprising victories over Sri Lanka bills in Colombo and in the return home
match in Thimphu, There is an article under the heading The little team that won.
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