
Faktaspackat ·am Sri Lankas dilemma Page 1 of] 

Nyheter 25.03. 10.51 

Faktaspackat om Sri Lankas dilemma 

Under ett decennium har Bertil Ekensten-Moller profilerat sig som en flitig forfattare av backer som berort 
olika asiataiska lander. De har handlat om lndien, Kina, Pakistan, Nepal och Burma. Mensa har han ocksa 
under flera decennier haft mojlighet att bekanta sig med Asien inifran. I slutet av sextio- och borjan av 
sjuttiotalet var han handelsattache vid Finlands ambassad i Peking. Det var da han pa nara hall fick uppleva 
Maos kulturrevolution. Langre tram pa sjuttiotalet var han bland annat handelssekreterare vid Finlands 
ambassad i New Delhi. 

Det senaste tillskottet ar en bok om oriket Sri Lanka. For en aldre generation kanske mera kant under namnet 
Ceylon. Ett namn som lever vidare i form av det omtyckta ceylonteet. Han inleder med en rad basfakta om 
landet, dess historia och kultur. 

Buddhismen har en mycket stark stallning. Redan mellan 200 - 300 f. Kr. hade det uppstatt ett starkt band 
mellan kungahuset och de buddhistiska munkarna. Forfattaren talar om en symbios. Det som ytterligare 
bidrog till att starka buddhismens stallning var att Buddhas tandrelik hamtaues till on. ldag forvaras tanden i 
ett buddhisttempel i staden Kandy mitt inne i landet. Den som besoker Sri Lanka bar absolut gora en utflykt till 
denna stora sevardhet. 

Manga kapitel agnas at Sri Lankas tragiska och dramatiska narhistoria, Jnbordeskriget mellan singaleser och 
tamiler har tart hart pa krafterna. Jdag ar det dock freden som galler och man har atervant till vardagen. 

Kriget ar nagonting man heist viii glomma. Ekensten-Moller ar anda med all ratt orolig for att saren kan vara 
djupa och att hatet ska leva kvar under ytan. Militaren som vaxte sig star och stark under krigsaren har istallet 
fatt manga civila uppgifter. Lasaren far veta att armen grundat en resebyra och att marinen oppnat egna 
gronsaksbutiker i huvudstaden Colombo. En gamma! officersmass har har blivit ett lyxhotell. Men armen har 
ocksa byggt vagar, broar och hus for hemlosa. 

I boken framhalls att "turismen lever sitt eget liv, fritt fran landets politiska bekymmer". Till de basta avsnitten 
hor beskrivningarna av expressvagen langs kusten fran Colombo till staden Galle. Langs vagen finns kanel-, 
te- och gummiplantager. Galle ar en pittoresk stad som drabbades hart av tsunamin 2004. 

Tusentals manniskor hade dott da flodvagorna svepte in over de laglanta markerna. Floden tog med sig bade 
polishuset samt jarnvags- och busstationen. Allt utplanades och manniskorna med. Ateruppbyggnaden har 
skett sa att alla offentliga byggnader inklusive polishuset och den den nya jarnvagsstationen star pa pa.Jar. 
Man har saledes forberett sig med tanke pa nasta tsunami. lngen kan dock forutsaga nar den kommer. 

El(ensten-Moller skriver bade flyhant och faktaspackat. Och han har mera pa kommande i sin asiatiska 
bokserie. Nasta land i turen ar namligen bergslandet Bhutan i norr mellan lndien och Kina. Det blir sakert en 
givande erfarenhet bade for forfattaren och lasarna. 

Henrik Helenius 
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