DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 26.2.2018
Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Důvod předložení:
Projednání žádosti spolku Lungta o připojení města Uherského Hradiště k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.

Základní fakta:
Město Uherské Hradiště obdrželo dne 17. ledna 2018 žádost spolku Lungta o připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala
se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen
Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce
Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku
hladomoru. Počet tibetských uprchlíků v exilu dosáhl zhruba 140 000. Na protest proti porušování
lidských práv v Tibetu se již sebeupálilo 152 Tibeťanů. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé
porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku
1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 752
obcí, měst, městských částí nebo krajů. Tisíce vlajek vlaje každoročně např. v Německu, Francii,
Belgii, Itálii a v dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě
různých organizací také stovky občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na
podporu Tibetu.
10. března 2018 si připomeneme již 59. výročí tibetského povstání.
Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity
s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při
nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.
Je možné se také zapojit podporou spolku formou dobrovolnictví, příspěvkem na Veřejnou sbíru Tibet
nebo příspěvkem na chod spolku.
Útvar kanceláře starosty zjišťoval, jakou formou podporují kampaň jiná města. Níže jsou témata akcí,
jichž se zúčastnila nebo zabezpečovala některá města:

-

-

menší koncert na náměstí, kam se pozve někdo ze Spolku Lungta – pronese řeč (rozdávali se
letáčky, vlaječky…)
na vývěsku města se dají dát informace z webových stránek spolku, viz
http://www.lungta.cz/projekty/vlajka-pro-tibet/pro-zastupitele/
dílničky pro děti (prý velmi populární) např. sypání mandal barevným pískem – ten by městu
pomohl spolek zajistit, omalovánky nebo speciální tibetská přání,
viz http://maruska22.blog.cz/0810/modlitebni-praporky (spolek by pomohl praporky zajistit,
děti si pak píšou přání)
tibetská výstava, přednáška
promítání dokumentů o Tibetu
spolupráce s čajovnou (ochutnávka tibetského čaje, kuchyně, povídání…)
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-

spolupráce s knihovnou ( „Večer o Tibetu“ - čtení z knih o Tibetu, pohádky a k tomu
tematické omalovánky, které má spolek k dispozici)
výstava „Pohádky očima Tibetu“.

Město Uherské Hradiště se do kampaně pravidelně zapojuje od roku 2002.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Doporučujeme předložený návrh usnesení schválit.

Zpracoval:
Ing. Iva Mošťková
Útvar kanceláře starosty, oddělení propagace a vnějších vztahů
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