
Apel przyjęty z okazji XX-lecia instytucji Rzecznika Praw

Obywatelskich w Polsce w sprawie łamania praw człowieka

w Chinach.

Rozwój Chin, który obserwujemy w ostatnich latach, jest godny podziwu.

Wzrost gospodarczy, postęp technologiczny i społeczny osiągają w tym państwie

imponujący poziom. Nie znajdujący sobie równych skok cywilizacyjny, jaki dokonuje

się w tym kraju nie pozostaje przecież bez wpływu na życie milionów jego

mieszkańców. Raptowny rozwój ekonomiczny pozytywnie wpływa na codzienny los

Chińczyków. Niezwykłe osiągnięcia techniczne, gospodarcze czy urbanistyczne

napawają wspaniały i ambitny naród chiński słuszną dumą ze swych osiągnięć.

Przy wielkim szacunku dla cywilizacyjnej, historycznej i etycznej odrębności

Chin; uznając, że kultura chińska w zupełnie inny sposób niż mieszkańcy Zachodniej

Europy rozumie pojęcie ludzkiej jednostki, społeczeństwa czy ich wzajemne relacje,

należy przypomnieć, że prawa człowieka mają charakter uniwersalny. To zaś

poszanowanie praw człowieka stanowi podstawę społeczności międzynarodowej do

której Chiny należą i zawsze - dzięki historycznemu znaczeniu tego kraju - należały.

Szczególnym niepokojem napawają nas informację o łamaniu praw człowieka w

Chinach. Co gorsza, zjawisko to nie ma charakteru sporadycznego, przeciwnie,

prześladowaniom podlegają całe grupy społeczne czy etniczne. Nie wolno nam dziś -

w przededniu wspaniałych i emocjonujących wydarzeń, jakim będą z pewnością

Igrzyska Olimpijskie - zapomnieć bezwzględnego tłumienia dążeń narodu

tybetańskiego do autonomii. Nie wolno nam zapomnieć losu milionów chłopów -

ofiar krwawego tłumienia częstych rebelii, nie wolno nam również zapomnieć o losie

wyznawców różnych religii, którzy są w Chinach, a zwłaszcza w Tybecie,

prześladowani.

Duchowy przywódca Tybetańczyków, jego świątobliwość Dalai Lama

wielokrotnie apelował, by nie odwoływać Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. W XX

rocznicę powołania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w historycznym Zamku



Królewskim w Warszawie, w którym przed ponad dwustu laty uchwalono Konstytucję

3 maja, jedną z pierwszych konstytucji świata, która była powiewem wolności w tej

części świata, apelujemy do władz chińskich o podjęcie dialogu z Dalai Lamą celem

jak najszybszego rozwiązania konfliktu w Tybecie. Jesteśmy przekonani, że

zaproszenie Dalaj Lamy na rozpoczęcie igrzysk olimpijskich byłoby nie tylko

widocznym znakiem dobrej woli chińskich władz, dowodem chęci rozpoczęcia

poważnych negocjacji, lecz stanowiłoby również argument dla licznych światowych

przywódców - którzy wcześniej ze względu na sytuacje w Tybecie odmówili swego

przyjazdu - by wziąć udział w Inauguracji Igrzysk Olimpijskich - międzynarodowego

święta sportu i pokoju.


