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Tisková zpráva 
Vlajka Tibetu zavlaje před radnicí i letos,  

primátor k tomu navrhl podpořit tibetské děti 

Statutární město Liberec se na základě rozhodnutí zastupitelů i v letošním roce připojí ke stovkám 

dalších českých měst a obcí, které vyvěšením tibetské vlajky upozorní na desítky let trvající 

porušování lidských práv v této zemi. Vlajka Tibetu zavlaje před libereckou radnicí a na všech dalších 

místech 10. března, tedy v den 56. výročí krvavě potlačeného povstání Tibeťanů proti okupaci 

Čínskou lidovou republikou. 

Proti vyvěšení tibetské vlajky hlasoval kromě jiných i primátor Tibor Batthyány, který tento krok 

kritizoval již dříve, a to s vysvětlením, že město by v těchto případech mělo zůstat neutrální. „Stojím si 

za názorem, že obdobné způsoby vyjadřování postoje k mezinárodním nebo filozofickým tématům 

nepřísluší radnici, která reprezentuje více než sto tisíc občanů a tím i mnoho různých názorů. V tomto 

případě navíc nejde o vyjádření či nevyjádření solidarity s Tibetem, ale o otázku vhodnosti, 

oprávněnosti a kompetentnosti zástupců města k hodnocení jakékoli situace kdekoli ve světě,“ 

komentoval primátor Tibor Batthyány. 

Za sebe proto navrhl hmatatelnější způsob pomoci a vyzval zastupitele k finanční podpoře projektu 

Škola ProTibet, zajišťovanému obecně prospěšnou společností MOST. Sám jej podpořil částkou 2000 

Kč. „Je totiž mnohem smysluplnější podpořit konkrétní projekt, než učinit prázdné gesto v podobě 

vyvěšení vlajky, které samo o sobě nic nezmění. A protože za velký problém současného Tibetu považuji 

mj. to, že většina tibetských dětí nemá možnost učit se ve svém rodném jazyce, rozhodl jsem se pro 

projekt, který se právě toto snaží napravit,“ vyjádřil se primátor, s jehož výzvou na podporu projektu 

Škola ProTibet se většina zastupitelů ztotožnila a přispěla na něj různými částkami. 
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