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Képviselő i önálló indítvány

2008. évi . . . törvény
A Magyar Köztársaság által Tibet ügyében fontosnak tartott szempontok törvényb e

iktatásáró l

A Magyar Országgy űlés

- tekintettel arra, hogy Tibet etnikai, vallási identitását történetileg kialakul t

sajátosságait az emberiség közös kulturális örökségnek tekinti ;

- látva azt az ellentétet, amely a Kínai Népköztársaság Tibetben folytatot t

politikája következtében a hatóságok és a helyi lakosság között kialakult; különös
tekintettel a betelepítésekre, az etnikai arányok tudatos megváltoztatására, az identitá s

erőszakos megváltoztatásának kísérleteire és az ottani politikai mozgalmakkal szembe n

alkalmazott erőszakra;

- elismerve a tibeti nép autonómiájáért, saját világa megőrzéséért folytatott

küzdelmét ;

- folytatva azt a magyar hagyományt, amely Kőrösi Csoma Sándorral kezdődően a
tibeti világ megismerését és megismertetését, a tibeti-magyar kapcsolatok ápolását az

azonosságtudat megőrzésével kapcsolja egybe;

- figyelembe véve az 1959-es, a pekingi rendszer ellen irányuló lhászai felkelést, amel y

tibetiek ezreinek bebörtönzésével és halálával, valamint a dalai láma és több tízezer tibet i

száműzetésbe vonulásával végződött ;

- megemlékezve arról, hogy a dalai láma 1989-ben Béke Nobel Díjat kapott és a dí j

átvételekor a nemzetközi közvéleményt arra kérte, hogy a tibeti kérdés békés rendezését

támogassa;

- rámutatva a magyar 1956-os forradalom és az 1959-es tibeti népfelkelé s

közötti párhuzamokra ;

- szem előtt tartva a Magyar Köztársaság és a Kínai Népköztársaság között fennálló

gyümölcsöző együttműködést ;

fontosnak tartva a magyar-kínai barátság további elmélyítését és sokszínűbbé

tételét



a következő törvényt alkotja :

1 .§ A Magyar Köztársaság fontosnak tartja, hogy a Kínai Népköztársaság kormány a
tegyen meg minden erőfeszítést az erőszakos cselekmények megakadályozása és a
nemzetközi jog alapelvei szerint elismert emberi jogok érvényesülése érdekében .

2. § A Magyar Köztársaság üdvözli a Kínai Népköztársaság és a dalai láma képviselői
közötti érdemi tárgyalások megkezdését és kifejezi abbéli reményét, hogy e tárgyalások
eredménye a tibeti helyzet kölcsönösen elfogadható békés rendezése lesz.

3. § A Magyar Köztársaság Kormánya az Európai Parlament 2000. július 6-án kel t
határozata értelmében, összhangban az Európa Tanács és az ENSZ törekvéseivel ,
támogatja a nemzetközi fórumokon a Kínai Népköztársaság és a dalai láma közöt t
folytatott tárgyalások megkezdését, illetve kiterjesztését Tibet új státuszána k
meghatározására, amely politikailag és gazdaságilag biztosítania tudja Tibet autonómiáját a
vallási, a társadalmi és a kulturális életben egyaránt .

4. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba .



Általános indokolás

Szükségesnek tartjuk, hogy az Országgyűlés a Tibet helyzetének rendezése ügyében
kívánatosnak tartott irányokat és sajátos szempontokat törvénybe iktassa . 1956-ban a
szabadságáért küzdő magyar nép is várta, és a világ sok országától meg is kapta azt a
szolidaritást, amely erőt adott harcához. Miután elnyertük függetlenségünket, nekünk i s
kötelességünk nyilvánvalóvá tenni együttérzésünket és megértésünket egy szabadságáért
küzdő másik nép iránt .

Az Európai Parlament és az Európa Tanács is felemelte szavát a tibeti kérdés béké s
megoldása érdekében. Úgy gondoljuk, az elmúlt időszak tibeti eseményei, valamint az év
során Pekingben megrendezend ő olimpia ismét konkréttá és aktuálissá teszi határozati
javaslatunk elfogadását .

Részletes indokolás

Az I . §-hoz
Az erőszakos cselekmények megakadályozása és a nemzetközileg is elismert emberi jogok
messzemenő figyelembe vétele Tibet helyzetének els ődleges előfeltétele .

A 2. §-hoz
Tibet helyzetének rendezése csakis békés úton, az érintett felek tárgyalása során valósíthat ó
meg.

A 3. §-hoz
Az optimális megoldás az, ha a felek tárgyalásaik során meghatározzák Tibet státuszát ,

amelynek biztosítania kell Tibet autonómiáját a vallási, a társadalmi és a kulturális életbe n
egyaránt.

A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz .
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Törvényjavaslat kezdeményezése

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben
Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk a Magyar Köztársasá g
által Tibet ügyében fontosnak tartott szempontok törvénybe iktatásáról szóló
törvényjavaslatot.
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