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TISKOVÁ ZPRÁVA
21.10. 2016
Prohlášení Českého
eského helsinského výboru k reakci ústavních činitelů na návštěvu dalajlamy
V říjnových
íjnových dnech 2016 navštívil Česko duchovní vůdce
dce tibetského lidu, XIV. dalajlama
TändzinGjamccho.. Vystoupil na konferenci Forum 2000, která se pravidelně
pravideln koná v návaznosti
na iniciativu Václava Havla. Václav Havel poprvé pozval dalajlamu brzy po vítězství
vít
sametové
revoluce po listopadu 1989 a udržoval s ním kontakty. Dalajlama se mohl stát jeho průvodcem
pr
i v posledních dnech jeho života.
Správa Pražského hradu se dopisem z 13. října
íjna 2016 pokusila zabránit setkání veřejnosti
ve
s dalajlamou na Hradčanském
anském náměstí.
nám
Žádný skutečný zákonem daný důvod
vod pro takové omezení
nebyl, a proto je třeba
eba to považovat
považo
za snahu omezit ústavně zaručené shromažďovací
ďovací právo. Našt
Naštěstí
se vynalézavým a statečným
ným organizátorům
organizátor
podařilo najít řešení,
ešení, do kterého nemohla správa Hradu
zasáhnout.
S dalajlamou se 18. října
íjna setkali dva členové vlády, Pavel Bělobrádek
lobrádek a Daniel Herman. Rovněž se
s ním podle dostupných informací setkalo padesát zákonodárců
zákonodárc (poslanců a senátor
senátorů). Na to ještě týž
den reagovali čtyřii nejvyšší ústavní činitelé, prezident Miloš Zeman, předseda
edseda senátu Milan Štěch,
Št
předseda sněmovny
movny Jan Hamáč
Hamáček a předseda
edseda vlády Bohuslav Sobotka společným
spole
prohlášením,
v němž se od občanského
anského postoje svých kolegů
koleg distancovali. Výslovně uvádějí:
uvádě Osobní aktivity
některých českých politiků nejsou výrazem zm
změny oficiální politiky České
eské republiky a považovali
bychom za nešťastné,
astné, aby takto byly kýmkoliv vnímány.
Prohlášení čtyř ústavních činitelů je ostudným porušením povinnosti hájit občanské
čanské svobody a lidská
práva kdekoli na světě a odmítnutím solidarity, již jako občané
ob
svobodného světa
ěta dlužíme obyvatel
obyvatelům
Tibetu a také obyvatelům Číny,
íny, jejichž ob
občanské
anské svobody a lidská práva jsou tamním režimem hrubě
hrub
porušována.
Ekonomické vztahy s Čínou
ínou se mohou vyvíjet na základě
základ rovnoprávného partnerství, ale nesmějí
nesm se
stát záminkou pro trapné pokorné podřizování
po
se diktátorským nárokům.
m. Podobně jako Václav Havel
jako prezident nepochybně patřič
patřičně hájil politické a ekonomické zájmy České
eské republiky a zároveň
zárove
požadoval od Číny
íny a dalších států respekt k základním právům
m a svobodám, tak i sou
současný slovenský
prezident Andrej Kiska jistě neohrozil zájmy své zem
země,, když se o víkendu v Bratislav
Bratislavě s dalajlamou
setkal.
Vyslovujeme solidaritu s okupovaným Tibetem a odmítáme politiku čínského
ínského režimu zaměřenou
zam
na
likvidaci tibetské kultury. Naléhavě
Naléhav žádáme odpovědné české politiky, aby respektovali mezinárodní
dokumenty o lidských právech a aby se chovali jako zvolení reprezentanti svobodného, svrchovaného
státu.
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