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Praha 16. 1. 2017 
 
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.  
 
Dobrý den,  
 
dne 10. března 2017 si prostřednictvím mezinárodní kampaně “Vlajka pro Tibet”           
připomeneme 58. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo           
násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR), a v jehož důsledku zemřel           
téměř milion Tibeťanů.  
 
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 i obyvatel ČLR. V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká                
města, v loňském roce už to bylo 759 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Vlajky               
vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také            
spontánně mnoho občanů ČR. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii,            
Belgii a dalších zemích. 
 
Jménem Spolku Lungta Vás žádám o projednání této žádosti a připojení se k akci              
Vlajka pro Tibet 2017 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu               
nebo jiném čestném místě.  
 
Podrobné informace o kampani Vlajka pro Tibet, situaci v Tibetu a dalších možnostech, jak              
tuto kampaň podpořit, najdete na stránkách Lungty. 
 
Pokud tibetskou vlajku nevlastníte a akci byste rádi podpořili, je možné si ji u nás zakoupit                
prostřednictvím tibetského obchůdku nebo zapůjčit.  
 
Někteří z nás sami zažili vládu totalitního režimu. S nabytou svobodou teď máme kromě             
práva žít v demokratické společnosti také povinnost pomáhat těm, jejichž lidská práva jsou             
každý den hrubě porušována.  
Rádi bychom také připomněli, že Poslanecká sněmovna vydala v roce 2008 prohlášení, v            
němž vyzývá všechny své představitele, aby při mezinárodních jednáních aktivně vystupovali           
na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetské autonomní oblasti. Toto prohlášení je stále             
platné. Věříme, že projevit solidaritu s národem, který o svou svobodu nenásilně bojuje už             
desítky let, může každý z nás.  
 
Budeme moc rádi, pokud nám Vaše stanovisko sdělíte e-mailem na lungta@lungta.cz,           
telefonem na číslo 774 298 110 nebo prostřednictvím datové schránky. 
 
S poděkováním a přátelským pozdravem  
 
Ing. Edita Kleckerová 
Ředitelka Spolku Lungta 
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