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Prohlášení tibetské exilové vlády (kašagu) k 31. výročí udělení Nobelovy ceny za 

mír Jeho Svatosti Velkému 14. tibetskému dalajlamovi 

Dnešní den si připomínáme 31. výročí udělení Nobelovy ceny za mír Jeho Svatosti Velkému 

14. tibetskému dalajlamovi. Při příležitosti této radostné události chce kašag vyjádřit hlubokou 

úctu a vděčnost nejváženějšímu vůdci tibetského národa, Jeho Svatosti Velkému 14. dalajlamovi, 

a předat pozdravy plné radosti Tibeťanům, přátelům a podporovatelům Tibetu na celém světě. 

Jeho Svatosti dalajlamovi byla udělena prestižní Nobelova cena za mír v roce 1989 za prosazování 

mírového postupu založeného na toleranci a vzájemném respektu při hledání řešení tibetské 

otázky.  

Již více než šest desetiletí pomáhá dláždit cestu ke spravedlivé společnosti odhodlání Jeho 

Svatosti dalajlamy prosazovat mír, jeho důraz na soucítění, toleranci a laskavost stejně jako úsilí 

směřující k podpoře náboženské harmonie a etice založené na univerzálních hodnotách. Jeho 

Svatost dalajlama často odkazuje na prastarou indickou „vědu mysli“ zahrnující procesy mysli 

a emocí a bez ustání usiluje o její oživení. Coby jeden z nejoblíbenějších světových vůdců získal 

Jeho Svatost dalajlama díky svým neúnavným snahám vybudovat mírumilovnější svět podporu 

pro tibetskou otázku po celém světě. 

Dnes také slavíme Den lidských práv. Čínská vláda v Tibetu prostřednictvím své represivní politiky 

pokračuje v porušování základních práv tibetského lidu zakotvených v ústavě a v zákoně 

o regionální národní autonomii. Od roku 2009 se na protest upálilo 154 Tibeťanů, kteří položili 

život v zájmu prosazování požadavku základních svobod v Tibetu.  

V červnu tohoto roku byl tibetský zpěvák Lhündub Dagpa odsouzen k šesti letům vězení za to, že 

zpíval píseň. Ve své písni Black Hat (Černá pokrývka hlavy), zveřejněné v březnu 2019, přirovnává 

utrpení tibetského lidu k „peklu na zemi“ a zpívá o potlačování tibetského jazyka. Lhündub Dagpa 

je dalším z řady Tibeťanů na dlouhém seznamu umělců, kteří byli uvězněni za to, že se vyjadřovali 

k tíživé situaci v okupovaném Tibetu. 

Lhündub v písni odkazuje na příběhy Tibeťanů, jako je Rinčhen Cchulthim, mnich z kláštera 

Nangžig v prefektuře Ngawa, který byl více než před rokem svévolně uvězněn na základě 
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údajných obvinění z účasti na politických aktivitách a je stále zadržován bez kontaktu se světem. 

Podobně byl nedávno svévolně zadržen známý tibetský spisovatel a básník Gendün Lhündub 

z Rebkongu a místo jeho pobytu není známé.  

V září letošního roku nadace Jamestown Foundation ve své zprávě upozornila na budování 

donucovacích pracovních táborů vojenského stylu vydávaných za „rekvalifikační centra“ pod 

záminkou zavádění programu k odstraňování chudoby v Tibetu. Zpráva také dokazuje, že těmito 

tábory prošlo jen za prvních sedm měsíců roku 2020 více než půl milionu Tibeťanů. 

Meziparlamentní aliance k Číně (IPAC) vydala zprávu podepsanou 63 poslanci a senátory z celého 

světa, v níž odsoudila široce rozšířený systém pracovních táborů a vyzvala čínskou vládu, aby 

okamžitě ukončila kruté zacházení, kterého se dopouští v Tibetu. 

Přes očividné potlačování základních práv a identity tibetského národa ze strany čínské vlády 

Tibeťané v Tibetu pokračují v odporu prostřednictvím nenásilných protestů. Boj tibetského 

národa, který je bojem za pravdu, spravedlnost a svobodu, setrvale získává podporu po celém 

světě. 

Během jednání třetího výboru Valného shromáždění OSN v říjnu letošního roku, které se konalo 

v sídle Organizace spojených národů v New Yorku, vyzvali zástupci 39 zemí ve společném 

prohlášení Čínu k respektování lidských práv v Tibetu, Východním Turkestánu a v Hongkongu. 

Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických nedávno jednohlasně přijala zákon 

podporující politiku střední cesty a uznala důležitost závazků Jeho Svatosti 14. dalajlamy a jeho 

přínos pro lidstvo. 

V říjnu 2020 zákonodárný orgán v kanadském Ontariu jednomyslně přijal zákon předložený 

členkou Nové demokratické strany (NDP) a poslankyní Buthilou Karpočhe, který ustanovuje 

červenec Měsícem tibetského dědictví, což je pro Tibeťany velkou ctí. 

Rovněž v říjnu 2020 oznámil ministr zahraničí Spojených států amerických Mike Pompeo 

jmenování Roberta A. Destra do funkce zvláštního zmocněnce pro tibetské záležitosti. Jen pár dní 

nato obdržel prezident Ústřední tibetské správy (předseda tibetské exilové vlády) oficiální 

pozvání na Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických a sešel se s nově jmenovaným 

zvláštním zmocněncem. 

V listopadu prezident Ústřední tibetské správy oficiálně navštívil Bílý dům a setkal se 

s představiteli pro asijské otázky a se zástupci kanceláře amerického prezidenta a viceprezidenta. 

Návštěva Ministerstva zahraničí Spojených států amerických a Bílého domu je historickou 

událostí a rádi bychom vyjádřili poděkování americké vládě za nepřetržitou podporu naší 

spravedlivé věci. 
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Čínská vláda si musí uvědomit, že nemůže nadále přehlížet názory a přání Tibeťanů v Tibetu. 

Skutečným řešením situace v Tibetu může být pouze dialog na základě politiky střední cesty. 

V roce 2008 vyslanci Jeho Svatosti dalajlamy předložili čínské vládě Memorandum o skutečné 

autonomii pro tibetský národ během osmého kola rozhovorů, které se konalo v Pekingu. V roce 

2010 byly předloženy komentáře reagující na připomínky čínské vlády. Jeho Svatost dalajlama 

a Ústřední tibetská správa zůstávají odhodláni řešit tibetskou otázku v souladu s tímto 

Memorandem a jsme tedy připraveni k dialogu a vyzýváme Čínu, aby se rovněž zavázala 

k dialogu. 

Podle údajů Světové zdravotnické organizace padlo celosvětově za oběť covidu-19 již více než 

1,5 milionu osob a 65 milionů se nakazilo. Známá čínská strategie tvrdého omezování svobody 

slova prostřednictvím represivní cenzury během počáteční fáze epidemie covidu-19 přispěla ke 

vzniku globální pandemie. Výzkum americké organizace Pew Research Center ukazuje, že špatný 

postup Číny při propuknutí epidemie covidu-19 posílil nedůvěru vůči Číně a negativní názor na ni. 

Aby Čína získala zpět mezinárodní důvěru a obnovila svou pozici světové velmoci, musí nastolit 

rychlý směr k demokracii, svobodě a dodržování mezinárodního práva. 

Krok k míru nedávno umožnil Honduras, když se stal 50. zemí, která podepsala Smlouvu OSN 

o zákazu jaderných zbraní, která tak 22. ledna 2021 vstoupí v platnost. Jeho Svatost dalajlama, 

který celý život bojuje za jaderné odzbrojení, uvítal tuto zprávu a poděkoval OSN 

a 50 signatářským zemím za jejich společnou snahu „zajistit skutečný a dlouhotrvající mír ve 

světě“. Vítáme tento zásadní krok na cestě k míru a ceníme si ho. 

Tibetská exilová vláda (kašag) by ráda při této příležitosti poděkovala členům vlád, poslancům, 

vedoucím představitelům, organizacím a jednotlivcům, kteří nadále bojují za tibetskou věc. Rádi 

bychom rovněž vyjádřili hlubokou vděčnost občanům a vládě Indie za neutuchající podporu 

tibetského lidu po více než 60 let našeho života v exilu.  

Letos v listopadu to byl téměř rok od prvního výskytu covidu-19 v čínském Wu-chanu. Nyní svět 

čelí druhé vlně epidemie covidu-19. V našich modlitbách pamatujeme na všechny oběti i na ty, 

kdo truchlí, neboť utrpěli nenahraditelné ztráty. Ústřední tibetská správa (CTA) bude i nadále 

bojovat s důsledky pandemie a bude poskytovat potřebnou podporu a pomoc. Vyzýváme 

všechny, aby přispěli svým dílem a dodržovali preventivní opatření. 

V projevu při přebírání Nobelovy ceny za mír v roce 1989 Jeho Svatost dalajlama prohlásil, že život 

v harmonii mezi lidmi a s přírodou není jen sen, ale realita. Uvedl: „Jsme tolika různými způsoby 

závislí jeden na druhém, že nemůžeme nadále žít v izolovaných komunitách a ignorovat, co se 

děje jinde…“ Slova Jeho Svatosti nejen vystihují výzvu, které lidstvo v současnosti čelí, ale jsou 

také vodítkem k harmoničtější a vzkvétající společnosti. 



4 
 

Modlíme se za dlouhý a zdravý život Jeho Svatosti Velkého 14. dalajlamy a za splnění všech jeho 

vznešených záměrů. Ať na Zemi zvítězí mír a ať se brzy uskuteční náš dlouho vytoužený cíl 

dosažení svobody a opětovného sloučení v Zemi sněžného lva. 

Kašag 

10. prosince 2020 

   

  

Poznámka: Toto je překlad tibetského prohlášení. V případě jakýchkoli nesrovnalostí považujte 

tibetskou verzi za konečnou a platnou.  

  


