Praha 15. 1. 2019

Žádost o projednání připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Dobrý den,
dne 10. března 2019 si prostřednictvím mezinárodní kampaně “Vlajka pro Tibet” připomeneme již 60. výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR) a při němž zahynulo na 80 000 Tibeťanů.
Statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve věznicích, pracovních táborech nebo během hladomoru. Počet tibetských uprchlíků
v exilu dosáhl zhruba 140 000. Na protest proti porušování lidských práv v Tibetu se za posledních jedenáct let upálilo již 155 Tibeťanů.
Zapojte se do akce Vlajka pro Tibet a vyvěste 10. března tibetskou vlajku na budově Vašeho úřadu nebo na jiném čestném místě.
Vyjádříte tak symbolickou podporu malému národu, který má podobně jako naše země před rokem 1989 přímou zkušenost s totalitním
režimem a s okupací. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech.
Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí
na podporu Tibetu.
V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města, v loňském roce už to bylo 737 měst, obcí, městských částí nebo krajů.
Kromě radnic vyvěšuje vlajky celá řada škol. Zapojuje se Univerzita Karlova, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská
univerzita v Plzni a další. Akci podporují různé organizace, například Národní galerie v Praze, Správa Krkonošského národního parku,
a po celé České republice probíhají v březnu tematické přednášky, výstavy a koncerty. Tisíce vlajek vlají každoročně v Německu, Francii,
Belgii, Itálii a dalších zemích.
Jménem Spolku Lungta Vás žádám o projednání této žádosti a připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2019.
Budeme moc rádi, pokud nám Vaše stanovisko sdělíte:
»» Prostřednictvím on-line formuláře na adrese http://radnice.vlajkaprotibet.cz
V případě, že Vás formulář vyzve k zadání unikátního kódu, zadejte prosím kód, který jste dostali e-mailem spolu s touto žádostí
»» E-mailem na adresu lungta@lungta.cz
»» Telefonem na číslo 731 868 641
Za Vaše vyjádření děkujeme.
Podrobné informace o kampani, situaci v Tibetu a dalších možnostech, jak tuto akci podpořit, najdete na stránkách Spolku Lungta www.lungta.cz
V říjnu 2018 byla u příležitosti návštěvy předsedy tibetské exilové vlády Lozang Sanggjäho v ČR založena Parlamentní skupina přátel
Tibetu. Jejím cílem je např. poukazovat na možná řešení tibetské otázky. Skupina, která je společnou platformou členů Poslanecké
sněmovny a Senátu má aktuálně 50 členů a stala se tak největší v Evropě.
Společně s žádostí o projednání přikládáme originál a překlad dopisu od předsedy tibetské exilové vlády Lozang Sanggjäho.
Věříme, že občanské i politické aktivity zvýší povědomí lidí o porušování lidských práv v Tibetu
a že bude docházet k jejich postupnému zlepšování.

S poděkováním a přátelským pozdravem

Ing. Edita Kleckerová
ředitelka Spolku Lungta
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