PROČ SE PŘIPOJIT K AKCI VLAJKA PRO TIBET?

Symbolická podpora utlačovaného národa - sami máme přímou zkušenost s komunistickou diktaturou
Tibetská vlajka je jedním ze státních symbolů Tibeťanů - přesto za její vyvěšení hrozí Tibeťanům doma
několikaleté vězení

Kampaň Vlajka pro Tibet má kromě projevené
solidarity také informační charakter. Poukazuje
například na to, že:
•
V Tibetu desítky let dochází k hrubému
porušování lidských práv
•
V Tibetu dochází k systematickému
potlačování svobody slova a shromažďování,
záměrnému potlačování tradic, kultury, náboženství
a tibetského jazyka, na úřadech, v nemocnicích
a většině škol v Tibetu je úředním nebo vyučovacím
jazykem čínština; podle oficiální statistiky čínské
vlády je míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 let
více než 50%
•
V důsledku masivního přesídlování čínských
obyvatel na území Tibetu se Tibeťané stali menšinou
ve své vlastní zemi
•
Tradiční tibetská architektura je ničena               
a nahrazována čínskými paneláky
•
Kvůli těžbě nerostného bohatství je
bezohledně ničeno životní prostředí
•
Političtí vězni jsou ve vězení mučeni, je jim
odpírána lékařská péče, návštěvy rodiny, právo na
spravedlivý soudní proces apod.

•
Mniši a mnišky žijí v klášterech pod neustálou
kontrolou, před každým klášterem stojí policejní
stanice
•
Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků      
a internetu
•
Tibeťané nemůžou bez patřičných povolení
cestovat mimo svoje rodné město
•
Nomádům je zakazováno vést tradiční způsob
pasteveckého života, jejich dobytek je zabavován,
rodiny jsou přesouvány do vesnic bez možnosti najít
práci
•
Za posledních šest let se v Tibetu na protest
proti čínské politice vůči Tibeťanům sebeupálilo
nejméně 140 Tibeťanů. Byli mezi nimi muži i ženy,
studenti, mniši, mnišky, zemědělci, nomádi a další.
Značná část z nich při svém činu nesla tibetskou
vlajku. Čínská vláda na protesty sebeupálením
zareagovala dalším zpřísněním své politiky, postihuje
tyto protesty a kohokoli, kdo hrál nějakou domnělou
roli v sebeobětování, odsuzuje k velice tvrdým trestům
odnětí svobody za úmyslnou vraždu. Čínská vláda
zakázala provádět za upálené oběti buddhistické
rituály a jakýmkoli způsobem projevovat solidaritu
vůči jejich rodinám.

TIBETSKÁ VLAJKA

Ve středu vlajky bílá zasněžená hora pod tmavě modrým nebem symbolizuje Tibet, často nazývaný
„země sněhů”.
Na jejím vrcholu je slunce se zářivými paprsky svítícími do všech směrů, které symbolizují radost ze
svobody, blahobyt, duchovní a materiální štěstí všech živých bytostí v Tibetu.
Přes tmavě modré nebe nad bílou horou se rozprostírá šest červených pásů zastupující původních šest
kmenů, kteří žijí na území dnešního Tibetu a jsou považovány za předky Tibeťanů. Kombinace červených pásů
s šesti tmavě modrými pásy oblohy symbolizuje nepřetržitou ochranu duchovních nauk a světského života
buddhistickými ochránci.
Před horou stojí dva sněžní lvi s vlající hřívou, kteří představují sjednocení duchovního a světského
života. Krásný a zářící tříbarevný drahokam, kteří drží sněžní lvi, představuje tři buddhistické klenoty
(představující Buddhu - učitele, dharmu - cestu a sanghu - společenství žáků).
Červeno-modrý drahokam ležící u nohou lvů představuje správné etické chování, které je založené
na deseti buddhovských ctnostech a šestnácti způsobech lidského chování.
Žlutý lem na obvodu vlajky představuje čisté zlato jako symbol Buddhova učení zářící do všech
světových stran a všech dob.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
.....dalajlama ani tibetská exilová vláda nežádají odtržení a samostatnost Tibetu, ale požadují v souladu
s ústavou ČLR skutečnou autonomii a důsledné dodržování lidských práv?
.....v únoru 2014 vydal španělský soudní dvůr mezinárodní zatykač na pět bývalých čínských politických
vůdců, včetně bývalého prezidenta Ťiang Ce-mina a bývalého premiéra Li Pchenga kvůli kulturní genocidě
v Tibetu?
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Vznik tibetského království.
Čínsko-tibetská mírová smlouva.
Spojení Tibetu s Mongolskou říší,
která poskytuje Tibetu vojenskou ochranu.
Hlava školy Gelug obdržela od mongolského
chána titul dalajlama.
Za pomoci mongolského chána svržena světská
vláda v Tibetu a nastolena teokratická vláda
dalajlamů.
Čínská vojska dobyla Lhasu a vyhnala Mongoly.
Britská invaze do Tibetu a obsazení Lhasy,
mírová smlouva o vlivu Britů v Tibetu.
Třináctý dalajlama vyhlašuje nezávislost Tibetu.
Narodil se Tändzin Gjamccho, čtrnáctý 		
dalajlama.
Britská armáda opouští Tibet po podepsání
Lhaské úmluvy; podle ní se Tibet musí
zdržet uzavírání smluv s mocnostmi. Schvaluje
se otevření britských obchodních tržišť.
Mandžuský generál Chao Er-fang útočí na Tibet,
tím končí dlouholeté vztahy mezi mandžuskou
dynastií a institucí dalajlamů. Třináctý dalajlama
utíká do Indie.
Kampaň za nezávislost vedená dalajlamou vyústí
v odsun čínských jednotek z centrálního Tibetu.
Třináctý dalajlama vyhlašuje nezávislost Tibetu.
Britská Indie, Čína a Tibet podepisují jako
nezávislé mocnosti tzv. Simelskou dohodu. Čína
dohodu odmítá ratifikovat a konflikt končí
zrušením čínské svrchovanosti nad Tibetem.
Tibetská vláda blahopřeje Indii k nově získané
nezávislosti. Na konferenci o vztazích mezi
asijskými státy je Tibet zastoupen vlastní
delegací.
40 000 jednotek Čínské lidově osvobozenecké
armády útočí na Čhamdo, město na východě
Tibetu. O dva dny později je tibetská armáda
o 8 000 mužích poražena a guvernér provincie
Ngaphö Ngawang Džigme je zadržen jako
rukojmí. Indická vláda zasílá protestní dopis
představitelům Číny. USA a Velká Británie
se připojují.
Tibetská delegace je v Pekingu donucena
podepsat „Sedmnáctibodovou dohodu“,
aniž by k tomu měla od své vlády oprávnění.
Komunistická Čína vtiskne na listinu padělanou
tibetskou pečeť. Do Lhasy přicházejí desetitisíce
čínských vojáků.
Ve Lhase propuká tibetské národní povstání.
Čína povstání potlačuje a výsledkem je 87
tisíc mrtvých Tibeťanů. Formuje se Sdružení
tibetských žen na protest proti okupaci. 		

Dalajlama odchází do Indie a do exilu ho
následuje 80 000 Tibeťanů.
1960 Tibetská exilová vláda se přesouvá do 		
Dharamsaly v severní Indii. Mezinárodní
komise právníků vydává první zprávu o Tibetu,
v níž kritizuje Čínu za „lehkomyslné zabíjení
Tibeťanů“ a nesouhlasí se závazky vyplývajícími
ze Sedmnáctibodové smlouvy. Je vytvořen
tibetský exilový parlament.
1961 Valné shromáždění OSN schvaluje druhou
rezoluci o Tibetu, v níž uznává právo tibetského
lidu na sebeurčení.
1963 Dalajlama vyhlašuje demokratickou ústavu pro
budoucí Tibet.
1966 Maova kulturní revoluce vyvolává v Tibetu vlnu
vraždění a ničení. Pančhenlama je zadržen a
odsouzen k 10 letům vězení.
1971 USA ukončují svoji vojenskou podporu Tibetu.
1987–89 Masové demonstrace ve Lhase za nezávislost.
1989 Desátý pančhenlama umírá při návštěvě Žikace.
Několik dní před svou záhadnou smrtí veřejně
prohlašuje, že čínská vláda přinesla Tibetu
více utrpení než užitku. V odpovědi na tři roky
trvající demonstrace ve Lhase, které byly vždy
násilně potlačeny, Čína nakonec vyhlašuje
stanné právo. V říjnu je dalajlamovi udělena
Nobelovu cenu za mír.
1990 Dalajlama vyhlašuje demokratické reformy
exilové administrativy, které volenému 		
Shromáždění tibetského exilového parlamentu
dává pravomoc k volbě kabinetu ministrů
exilové vlády.
1995 Šestiletý Gendün Čhökji Ňima je dalajlamou
označen jako jedenáctý pančhenlama, 		
vyhlášení výjimečného stavu v Žikace, 		
pančhenlama je Číňany uvězněn na neznámém
místě.
1996 Čína zahajuje kampaně Tvrdý úder, Vlastenecká
převýchova a Duchovní civilizace, všechny
s cílem, aby Tibeťané, především mniši a mnišky,
popřeli svou oddanost dalajlamovi.
2008 Tibetské protesty proti čínské okupaci. Armáda
na ulicích zabila přes 100 lidí. Bylo vyhlášeno
stanné právo.
2009 Začíná vlna sebeupalování jako zoufalý výraz
nesouhlasu s čínskou politikou v Tibetu. Tento
druh oběti zvolilo přes 140 Tibeťanek a 		
Tibeťanů.
2010 Tibet postihlo rozsáhlé zemětřesení.
2011 Dalajlama se vzdává veškeré světské moci.
Premiérem exilové vlády je Tibeťany v exilu
zvolen Lobsang Sengge.

