
Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich 

w związku z obchodami Święta Narodowego Tybetu 

10 marca 2009 roku społeczność międzynarodowa obchodzi 50. rocznicę Powstania 
Narodowego w Lhasie, jednego z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii 
Tybetu. Zryw ten był efektem trwającej blisko dekadę okupacji terytorium regionu przez 
Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą. Zjednoczył on Tybetańczyków w walce w obronie 
ich ojczyzny przed zbrojną agresją ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. W tydzień po 
wydarzeniach 10 marca 1959 roku przywódca duchowy sześciu milionów Tybetańczyków 
Dalajlama udał się na emigrację do Indii, gdzie pozostaje do tej pory wraz z wieloma 
swoimi rodakami. 

10 marca Tybetańczycy oraz osoby wspierające walkę o autonomię Tybetu będą nie tylko 
upamiętniać rocznicę powstania w 1959 r. oraz wspominać wydarzenia 2008 r., kiedy to 
systematyczne łamanie praw człowieka i podstawowych wolności doprowadziło do 
zamieszek w Tybecie, a także spowodowało falę protestów w wielu krajach, ale także 
podkreślać wyzwania, jakie stawia przed polityką międzynarodową XXI wieku jedna 
z najdłuższych pokojowych kampanii ostatniego półwiecza na rzecz wyzwolenia spod obcej 
dominacji. 

W polskiej tradycji utrwaliło się wiele pięknych wartości. Jedną z nich jest idea 
solidarności. Jest ona przejawem kultywowania obecności człowieka we wspólnocie 
ludzkiej - w społeczeństwie. Polska „Solidarność" doprowadziła do upadku systemu, którego 
funkcjonowanie łączyło się z naruszaniem godności człowieka, będącej źródłem wszelkich 
wolności i praw ludzkich. Poczucie duchowej wspólnoty pozwoliło złamać ówczesne 
ograniczenia. 

Idea wolności, obywatelskiego nieposłuszeństwa, prawa do oporu oraz przestrzegania praw 
człowieka nawet wobec tych, których cele i wartości są różne od naszych, jest wielkim i 
pięknym osiągnięciem europejskiej kultury prawnej. Naszą powinnością jest stawanie w 
obronie każdego, komu tych elementarnych praw się odmawia. Historyczne doświadczenie 
naszego Narodu pokazuje, że walka ta może być skuteczna. Dlatego jako Rzecznik Praw 
Obywatelskich pragnę wyrazić hołd dla wszystkich, którzy z determinacją walczą o 
odzyskanie prawa do wolności i zapewnić o mojej z nimi solidarności. 
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Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz Tybetu 

• Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wziął udział w spotkaniu na 
Uniwersytecie Warszawskim z p. Gyaliongiem Tserinem byłym tybetańskim 
więźniem politycznym. Podczas spotkania zaprezentowano film „Poza strachem" na 
temat sytuacji społecznej w Tybecie - 14 listopada 2008 r. 

• Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z p. Ngawang Woeber i p. Phurbu Tsering 
Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Organizacji Byłych Więźniów 
Politycznych Tybetu, Gu-Chu-Sum - 21 października 2008 r. 

• Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z przedstawicielami organizacji 
działających na rzecz ochrony praw człowieka w Tybecie - Piotrem Cykowskim z 
Fundacji Inna Przestrzeń, Moniką Deptułą ze Stowarzyszenia Amnesty International 
Polska oraz Karoliną Grot, redaktorką Monitora Olimpijskiego - 31 marca 2008 r. 

• Spotkanie RPO z przedstawicielami Organizacji Byłych Więźniów Politycznych 
Tybetu - 21 października 2008 r. 

• Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Sekretarza Generalnego Rady Europy 
w sprawie sytuacji w Tybecie - 14 maja 2008 r. 


