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Již tradičně se MČ Praha 16 připojuje k celosvětové akci "Vlajka pro Tibet" a tedy i letos nad
zbraslavskou radnicí zavlaje vlajka tibetské exilové vlády. Vlajka bude vyvěšena 10. března,
tedy v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které se odehrálo v roce 1959.
Cílem je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.

Městská část Praha – Zbraslav se dne 10. března 2015 již po jedenácté připojí k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením tibetské vlajky na budově Úřadu MČ Praha –
Zbraslav.

10. března 2015 si připomeneme 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, které bylo
násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky.

Před 25 lety jsme sami žili v komunistické diktatuře. S nabytou svobodou teď máme kromě
práva žít v demokratické společnosti také povinnost pomáhat těm, jejichž lidská práva jsou
každý den hrubě porušována. Za posledních pět let si sebeupálení, jako nejkrajnější formu
protestu proti útlaku ze strany Číny, zvolilo 136 Tibeťanů.

Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a
stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských
práv nejen Tibeťanů, ale všech obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80
000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních
táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování
lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy
tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 601 obcí,
měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii,
Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě
různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března
řada akcí na podporu Tibetu.

Kampaň Vlajka pro Tibet má symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s národem, který
se snaží přežít pod okupací cizí země. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů,
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který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až
několikaleté tresty vězení.

Štěpán Vacek, DiS.

zástupce tajemníka ÚMČ Praha - Zbraslav

Zdroj: Tisková zpráva, 6.3.2015 na Zbraslavi

Obrázek vlajky: wikipedia.org
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