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V Praze 10. prosince 2003
Vážený pane místopředsedo,
obracíme se na Vás jako na představitele vlády zodpovědného za zahraniční politiku s žádostí, aby vláda
České republiky v souladu s Deklarací Evropské Unie k trestu smrti v Tibetu, ke které se Česká republika
připojila 31. ledna 2003, požadovala po vládě Čínské lidové republiky okamžité a bezpodmínečné
zrušení trestu smrti a nový, spravedlivý proces pro tibetského politického vězně Tändzin Deleg
Rinpočheho.
Činíme tak v den, kdy si celý demokratický svět připomíná mezinárodní den lidských práv, neboť od
doby přijetí deklarace Evropské unie v lednu 2003 nedošlo v případu Tändzin Deleg Rinpočheho
k žádnému pozitivnímu vývoji a protože máme odůvodněné obavy, že čínské úřady na jaře příštího
roku trest smrti vykonají.
Tändzin Deleg Rinpočhe byl odsouzen bez řádného soudního procesu za zavřenými dveřmi; máme
tedy důvodné podezření, že obvinění týkající se činností, která údajně ohrožují stát nebo národní
bezpečnost, jsou ze strany čínského vedení záměrně zneužívána k pokračujícím represím a věznění
politických aktivistů. Tändzin Deleg Rinpočhe byl odsouzen v rozporu s články 2, 10 a 11 Všeobecné
deklarace lidských práv. V rozporu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech (článek
14) mu bylo odepřeno právo svobodné volby právního zástupce. Máme obavy, že proces byl politicky
ovlivněn.
Vážený pane místopředsedo, jako občané České republiky jsme hrdi na to, že podpora lidských práv je
jedním z ústředních bodů zahraniční politiky naší země. Věříme, že se Česká republika vyjádří
i k tomuto konkrétnímu případu.
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Příloha: Podrobnější informace o případu Tändzin Deleg Rinpočheho

