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Datum: listopad 2022

Vaše Excelence,

Tashi Delek, pozdravy z Tibetského exilového parlamentu.
Srdečně děkuji vládě a lidu ČeskérepubIiky Za Soustavnou podporu spravedlivé věcl Tibetu
od nezákonné invaze komunisticke Cíny do Tibetu v roce 1959'

i přes nabubÍelá tvrzeni Črirv o jeho osvobození a rozvoji nadále chmumá
a znepokojivá. S tím' jak se zmenšuje prostor pro projevy nesouhlasu, se od roku 2009 upálilo

Situace v Tibetu

'je

více než l57 Tibeťanů ze všech společenských VIStev na protest proti represivní politice Crnv,

která zahmuje politické represe, kulturní asimilaci, přesr-rny obyvatelstva, Íasovou
diskriminaci, ekonomickou a vzděiávací marginalizaci, masimí ničeníživotni}ro prostředí a
nevvbíravé využíváníneroshrých, vodních a lesních zdrojů, vedoucí ke zničenícelé Tibetské
náhomí plošiny, které ovlivni]o i světové klima.
Tibetský exi1ovÝ parlament (TPiE) vyzýwá vládv a parlamentáře z ce]ého světa, aby pomotúi
vytvořit příznivé podmínky plo dosažení spravedlivého a trvalého řešení tjbetsko-čínského

konfliktu a ukončili nezákonnou okupaci Tíbetu. Jsme oddáni poliťice střední cesty. Během
8. světového sjezdu parlamentářů o Tibetu ve Washingtonu v čerr.nu 2022 se pod h1avičkou

sekretariáťu TPiE obnovily webové stlánky Mezinárodní aliance parlameniářů o Tibetu
(T\|aT). Vrzvráme zjkonodarce. .:bv se s|aIi >oučásti I\PaT a usilovali o ÍeŠeniola.,ek

lidských práv, občanskÝch a politickÝch pláv Tibeťanůa také o kritický a zhoršujícíse stav
Životního prostředí v Tibeťu v rámci společnéplat{ormv'
Tříčlenná delegace tibetského exilového parlamentu přijíždí,aby vás upozorni1a na následující
otázky:

1.

Přimět vedení Čtn k odpovědnosti za dodržovánímezinárodnjho práva a považovat
T1beÍ za záLežltost mezinárodního společenství, nikoli za rmitřní záležitost Cíny.

2.

světovým 1ídrůma projevit znepokojení nad porušováním LidskÝch práv
a naboženský lepIesím V Tibefu a Vvzvat vlády, aby přija1v tzv. Magrritského zákon a
Připojit

se ke

zařadily čínsképředstavitele na národní sankčníseznamv'

3. Vyzvat EU,

abv měla pro Tibet vyhrazenou rozpočtovou kapitolu na ochtanu
tibetského náboženství a kultuÍy a aby jmenoval zvláštrrfio zástupce EU pro Tibet

4.

Podpořit brzké obnovení dialogu se zásfupci Jeho Svatosti a črnske vlády.

5. Vyzvat vládv, aby

zahájily vědeckou vÝzkumnou iniciativu, která by umožnila

pochopit vliv Tibetské náhorní plošiny na globálrrí změnu klimafu.

Předem děkuji

Khenpo Sonam Tenphel
Předseda Tibetského exi1ového parlamentu

