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N€vrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
sˆ hlas†,
aby sa mestsk€ časť Bratislava-Petržalka pripojila k celosvetovej akcii Z€stava pre Tibet tŠm,
že dňa 10.marca 2010 bude v čase od 08,00 do 18,00 vyvesen€ pri budove miestneho ˆradu
Bratislava Petržalka z€stava Tibetu.
Term†n: 10.marca 2010
ZodpovednŠ: prednosta ˆradu

Dôvodová správa
Celosvetov€ akcia Z€stava pre Tibet vznikla v polovici 90. rokov v z€padnej Eur‹pe
s cieľom upozorniť na dlhodob„ porušovanie ľudskŠch pr€v v Tibete.
D€tum 10. marec je vybranŠ ako pripomienka 51. vŠročia povstania proti obsadeniu
Tibetu Č†nou, ktor€ vojensky obsadila himal€jsku krajinu v rokoch 1950-51. Zd•razňujem, že
Tibet je už 51 rokov aj vojensky okupovanŠ!
Tibeťania sa, v d•sledku veľk„ho pres†dľovania č†nskych obyvateľov, st€vajˆ
menšinou vo svojej rodnej krajine, stret€vajˆ sa s rasovou diskrimin€ciou. Kultˆrne zvyky
a n€rodn„ trad†cie sˆ zakazovan„ alebo obmedzovan„. Podobne je obmedzovan€ aj vŠučba
v materinskom jazyku. Iste ste č†tali aj o obmedzovan† slobody tlače, cenzˆre, internetovej
cenzˆre (zn€my ned€vny pr†pad Google), ale aj obmedzovan† osobnej slobody, slobody
zhromažďovania a n€boženskej slobody. Trest€ sa aj vyvesenie p•vodnej tradičnej tibetskej
z€stavy. Je paradoxom, že Č†na sa podp†sala pod Deklar€ciu ľudskŠch pr€v už v roku 1948.
PolitickŠ a repres†vny syst„m uplatňovanŠ v Tibete pripom†na mnoho z udalost† aj
represi†, ktor„ naši rodičia, ale aj my sme zaž†vali v rokoch 1948 až 1989, pravda, n€š minulŠ
režim bol ešte umiernenou verziou sˆčasnej tibetskej skutočnosti.
Slovo „demokracia“ sa stalo už neodmysliteľnou časťou n€zvov niektorŠch
vŠznamnŠch slovenskŠch politickŠch str€n. Je aj d•ležitŠm medzn†kom slobodnej existencie
občanov Bratislavy a Slovenska. Ale demokracia, ktorej d€me predmet či čiastkovŠ cieľ, či
ju ˆzemne či inak obmedz†me, už nie je demokraciou. Pokiaľ by sme slobodu z†skali len pre
seba , naša snaha by iste nebola ˆpln€ .
Demokracia by iste nemala byť vŠsadou, ale pr€vom; rovnako by ľudsk„ pr€va mali
byť prirodzene nadraden„ nad ekonomicko-politick„ z€ujmy .Ľudsk„ aj občianske pr€va
nemajˆ hranice a pokiaľ ich nedodržiavanie kdekoľvek na svete budeme prehliadať až
ignorovať, stane sa demokracia len pr€zdnym slovom, len nepodstatnŠm politickŠm gestom.
Uk€žme, že aj Petržalka, jej starosta, zastupiteľstvo aj občania si v€žia svoju aj cudziu
slobodu a že sme hrdŠmi občanmi demokratick„ho sveta.
Príklady zo sveta : Ako pr†klad uv€dzam, že Česk€ republika sa ku akcii prip€ja už
od r.1996. MinulŠ rok 2009 sa akcie v Českej republike zˆčastnilo 363 miest, obc† aj krajov.
Upozorňujem, že hl. mesto Praha sa akcie zˆčastnilo 5 rokov po sebe 2004 až 2008. Veľk„
mestsk„ časti Prahy: Praha 1 roky 1999 až 2009, Praha 2 roky 2000 až 2009, Praha 3 v rokoch
1996 až 2009, Praha 4 od 2003 až 2009 a Praha 5 roky 1999 až 2009. V roku 2008 bolo
v akcii zapojenŠch takmer 1000 nemeckŠch obc† a miest. Pripojili sa aj veľk„ mest€ ako
Stuttgart, Hannover a Mainz, ktor„ podporili snahy o z†skania kultˆrnej a n€boženskej
auton‹mie pre tento regi‹n pod č†nskou zvrchovanosťou. Tento rok je zatiaľ (k d€tumu
2. febru€ra) prihl€senŠch 120 českŠch miest a obc†.
Snaha n€božensk„ho a kultˆrneho predstaviteľa Tibetu Dalajl€mu je cenen€ na z€pade
aj vŠchode, je od aj n€šho symbolick„ho roku slobody 1989 nositeľom Nobelovej ceny mieru
ale od minul„ho roku je aj čestnŠm občanom slobodymilovnej Varšavy.

