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Képviselői önálló indítvány

Az Országgyűlés
. . ./2008. ( . . .) számú OGY határozata

Tibet ügyében

A Magyar Országgyű lés

– tekintettel arra, hogy Tibet etnikai, vallási identitását történetileg kialakult
sajátosságait az emberiség közös kulturális örökségnek tekinti ;

- látva azt az ellentétet, amely a Kínai Népköztársaság Tibetben folytatott
politikája következtében a hatóságok és a helyi lakosság között kialakult;
különös tekintettel a betelepítésekre, az etnikai arányok tudatos
megváltoztatására, az identitás erőszakos megváltoztatásának kísérleteire és az
ottani politikai mozgalmakkal szemben alkalmazott erőszakra;

- elismerve a tibeti nép autonómiájáért, saját világa meg őrzéséért folytatott
küzdelmét ;

- folytatva azt a magyar hagyományt, amely Kőrösi Csoma Sándorral kezdődően
a tibeti világ megismerését és megismertetését, a tibeti-magyar kapcsolato k
ápolását az azonosságtudat megőrzésével kapcsolja egybe ;

- figyelembe véve az 1959-es, a pekingi rendszer ellen irányuló lhászai felkelést ,
amely tibetiek ezreinek bebörtönzésével és halálával, valamint a dalai láma é s
több tízezer tibeti száműzetésbe vonulásával végződött;

- megemlékezve arról, hogy a dalai láma 1989-ben Béke Nobel Díjat kapott es a
díj átvételekor a nemzetközi közvéleményt arra kérte, hegy a tibeti kérdés békés
rendezését támogassa ;

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

1 . felszólítja a Kínai Népköztársaságot, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközileg
elismert emberi jogokat, és vessen véget az erőszak alkalmazásának ;



2 . felhívja a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy az Európai Parlament 2000 .
július 6-án kelt határozata értelmében, összhangban az Európa Tanács és a z
ENSZ törekvéseivel, támogassa a nemzetközi fórumokon a tárgyaláso k
megkezdését a Kínai Népköztársaság és a dalai láma között Tibet új státuszának
meghatározásáért, melynek politikailag és gazdaságilag biztosítania kell Tibe t
autonómiáját a vallási, a társadalmi és a kulturális életben egyaránt .

Indokolás

Szükségesnek tartjuk, hogy az Országgyűlés Tibet érdekében állást foglaljon .
1956-ban a szabadságáért küzdő magyar nép is várta, és a világ sok országátó l
meg is kapta azt a szolidaritást, amely erőt adott harcához. Miután elnyertük
függetlenségünket, nekünk is kötelességünk nyilvánvalóvá tenni
együttérzésünket és megértésünket egy szabadságáért küzd ő másik nép iránt .

Az Európai Parlament és az Európa Tanács is felemelte szavát a tibeti kérdés
békés megoldása érdekében. A Magyar Országgy űlésben 1996-ban történt már
hasonló kezdeményezés . Javaslatunkat a 2002-2006-os országgyűlési ciklusban
is benyújtottuk, az tárgysorozatba is került, ám érdemi tárgyalásra a z
országgyűlési választások miatt már nem volt mód.

Úgy gondoljuk, az elmúlt időszak tibeti eseményei, valamint az év sorá n
Pekingben megrendezendő olimpia ismét konkréttá és aktuálissá teszi határozati
javaslatunk elfogadását .
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Orszá22yíílési határozati iavaslat kezdeményezés e

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben
Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk a Tibet
ügyében című országgyűlési határozati javaslatot .

Budapest, 2008 . április ,,
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