TISKOVÁ ZPRÁVA

TIBETSKÝ EXIL CHCE HÁJIT ZÁJMY
VŠECH TIBEŤANŮ
4. června 2014; Praha

Dnes, ve středu 4. června 2014, pořádají spolek Lungta a Knihovna Václava Havla debatu se
zástupci tibetské exilové vlády. Debata „Tibetský exil chce hájit zájmy všech Tibeťanů“ se
uskuteční v Komunikačním prostoru Školská 28 (Praha 2) od 17.30 hodin.
Debaty, moderované redaktorem Lidových novin Michalem Kolmašem, se zúčastní čtyři členové
Shromáždění tibetských lidových zástupců: KHENPO LOPON SONAM TENPHEL – zástupce
předsedy Shromáždění tibetských lidových zástupců, TAGLUNG TSANG KARMA CHOPEL – v
minulosti působil jako předseda Národní demokratické strany Tibetu a předseda Shromáždění
tibetských lidových zástupců, DAWA PHUNKYI – v minulosti působil jako předseda regionální
organizace Tibetského kongresu mládeže a generální tajemník Národní demokratické strany
Tibetu, a SONAM GYATSO, který v minulosti působil též jako učitel, editor, reportér a překladatel.
Životopisy účastníků jsou uloženy zde: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/bio-tibetani.pdf
Ústřední tibetská správa (zkratka CTA z anglického Central Tibetan Administration) má od roku
1960 své sídlo v Dharamsale, kde se současný dalajlama usadil po svém útěku z Tibetu v roce
1959.
CTA vykonává mnoho vládních funkcí v rámci tibetské exilové komunity v Indii, která čítá kolem
250 000 uprchlíků. Provozuje řadu škol, zdravotnických zařízení, kulturních aktivit a projektů
podporujících ekonomický rozvoj. Mimo to finančně podporuje stovky Tibeťanů, kteří utekli z
Tibetu. Od vlád některých zemí i od mezinárodních organizací dostává finanční pomoc pro
tibetskou exilovou komunitu v Indii.
V roce 1990 dalajlama zavedl do exilové správy zásadní demokratické reformy, jejichž součástí je
volba ministrů kabinetu exilové vlády voleným Shromážděním tibetských lidových zástupců. O
rok později Shromáždění tibetských lidových zástupců přijalo novou demokratickou ústavu –
Chartu Tibeťanů v exilu, která vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv OSN.
V roce 2001 tibetská exilová komunita uskutečnila první demokratické volby mezi Tibeťany v
dějinách. V roce 2011 se 14. dalajlama vzdal svého předsednického postu a v demokratických
volbách byl novým premiérem zvolen pan Lobsang Sangay. Tibetská exilová vláda se nadále snaží
o navázání dialogu s čínskými představiteli, jejich snahy jsou však zatím bez výsledku.
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