
Tibet är en provins in syd-västra kina. Innan oktober 1950 var Tibet ett eget land.  När Kina 
fick ett kommunistiskt styre i 1949 ville Tibet, Indien och Storbritannien diskutera 
gränserna och hur de skulle ligga med Kina. Diskussionen blev försenad på grund av 
debatt om vart den skulle hållas. Tibet föredrog Hong Kong eller Singapore, Storbritannien 
föredrog att ha det någonstans i Indien och Kina och Indien föredrog att ha det i Peking, 
men helst av allt ville Storbritannien och Indien inte diskutera gränserna överhuvudtaget.

När Diskussionen väl hölls i Delhi den sextonde september 1950, kom den kinesiska 
ambassadören General Yuan Zhongxian med ett förslag som innehöll tre punkter: Tibet 
skulle bli en del av det nya Kina, att Kina skulle ta kontroll över Tibets försvar och att Kina 
skulle ta kontroll över Tibets politik. Accepterade Tibet inte avtalet skulle Kina förklara krig 
på Tibet, och ta landet med våld.
Tibet accepterade inte avtalet, men de ville ha ett starkt förhållande med Kina. Tibets 
delegat föreslog att istället ha en stark allians och samarbeta med Kina, att kinesiska 
soldater inte fick lov att befinna sig på tibetansk mark. 

I början av Oktober 1950 marscherade Kinesiska soldater in i östra Tibet, inte för att erövra 
landet, men för att tillfångata Tibets armé och på det sättet tvinga den Tibetanska 
regeringen att överlämna landet till Kina. Den tjugoförsta oktober krävde den Tibetanska 
regeringen att de Kinesiska soldaterna skulle dra sig tillbaka till Kina, och att de vägrade 
låta Kina ta över landet. De Kinesiska soldaterna var under den tiden I Kham, en region i 
östra Tibet. Khampa, folket som bodde i regionen hade ett väldigt dåligt förhållande med 
den nuvarande Dalai Lama, och Khampa-folket brydde sig inte mycket om kineserna. När 
Kineserna då bestämde sig för att ta Tibet med våld, tog de Kham först, där de knappt 
mötte något motstånd. 

                                           
                     De kinesiska soldaterna svär en ed innan de marscherar in i Tibet



Tibet försökte under en period få hjälp av närliggande länder för att kriga mot Kina, men 
alla försöken misslyckades, De fick alltså klara sig själva. Den nittonde oktober korsade de 
kinesiska soldaterna floden Jinsha in i provinsen Chamdo, där det utbröt strid mellan de 
kinesiska och tibetanska soldaterna. De Tibetanska soldaterna ger upp efter en väldigt 
kort period. I striden dog ungefär 114 Kinesiska soldater och ungefär 180 Tibetanska. De 
Tibetanska soldaterna ger upp efter en väldigt kort period. Ytterligare femtusen tibetanska 
soldater ska ha arresterats, avrättats eller tagits in i Kinas armé efter striden. Efter slaget 
vid Chamdo skickar Kina över en tillfångatagen Tibetansk general till Lhasa där han ska 
övertala Tibet till att överge sig, om de inte vill riskera fler människoliv. De tillfångatagna 
Tibetanska soldaterna hade det ganska bra. I fängelset blev de lärda om socialism, sen 
fick de ett litet antal pengar innan de fick återvända hem.

Tibet övergav sig och Kina tog fick hela Provinsen. Tibet var dock inte helt erövrat, de fick 
fortfarande ha en annan regering än den resten av Kina hade, men den skulle styras utav 
Kina.


