Tibetský test pro příštího prezidenta
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Několik dní před prvním kolem volby prezidenta podrobily lidskoprávní organizace
prezidentské kandidáty TIBETSKÉMU TESTU.
Název TIBETSKÝ TEST si vypůjčili organizátoři dotazníkového šetření od Edwarda Lucase,
prominentního novináře a komentátora týdeníku The Economist. Lucas popsal ve svém
komentáři1, jak Čína systematicky vyhrožuje a zastrašuje státníky všech zemí, kteří projeví
ochotu setkat se s Jeho Svatostí dalajlámou nebo premiérem Tibetské exilové vlády Lobsang
Sangayem. Evropa a Spojené státy procházejí podle Lucase „Tibetským testem“. Dokáží-li
projevit svobodou vůli a zaujmout společnou pozici, totiž, že se budou setkávat s kým budou
chtít, z čínských výstřelů z děla se stane nevinný ohňostroj.
Výsledky prezidentské volby tedy mimo jiné rozhodnou i o tom, zda se nově zvolený
prezident vrátí k polistopadové zahraniční politice opřené o obhajobu lidských práv kdekoli
ve světě, včetně Tibetu, nebo zda podlehne čínskému tlaku. Všech devět kandidátů bylo
proto požádáno, aby odpovědělo na čtyři otázky.
Otázky testují ochotu kandidátů přijmout oficiálně Jeho Svatost dalailamu tak, jak to učinil
v roce 1990 prezident Václav Havel jako první hlava státu. Testují kandidáty, zda budou téma
dodržování lidských práv v Tibetu otevírat při oficiálních setkáních s představiteli ČLR, zda se
setkají s představiteli Tibetské exilové vlády a zda budou hájit univerzalitu lidských práv
doma i ve světě. Podle organizátorů testu jde o test morální integrity kandidátů ve vztahu
k jedné ze zásadních lidskoprávních výzev dneška.
Odpovědi zaslali všichni kandidáti, vyjma prezidenta Miloše Zemana. Jeho názory jsou
nicméně notoricky známé a podložené konkrétními skutky z uplynulého funkčního období,
proto jsme mu přidělili čtyřikrát odpověď NE protože nelze očekávat změnu postoje při jeho
případném zvolení.
Dva kandidáti odpověděli na všechny otázky zcela jednoznačně a kladně: Mirek Topolánek a
Marek Hilšer. Projevili tím odhodlání navázat na historicky mimořádně úzké vztahy České
republiky a Tibetu a pomáhat v případě zvolení prezidentem Tibeťanům v jejich boji za
svobodu a demokracii. V těsném závěsu za Hilšerem a Topolánkem je Pavel Fišer, který
odpověděl na otázky také kladně, vyjma jeho odmítnutí setkat se s představiteli Tibetské
exilové vlády. Následují Michal Horáček a Jiří Drahoš, kteří zaujali postoje korespondující se
standardními protokolárními postoji jiných demokratických zemí.
Organizace Češi Tibet podporují, Post Bellum, Forum 2000 a Potala děkují za odpovědi.
Podrobné, nerevidované odpovědi kandidátů stejně jako text dopisu, jímž byli kandidáti
osloveni, naleznete na tomto odkazu: https://www.cesitibetpodporuji.cz/tibetsky-test-pristihoprezidenta/
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