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K Ö Z L E M É N Y 
 
A Dalai Láma – polgári nevén: Tenzin Gyatso –, Tibet indiai 
száműzetésben élő vallási és politikai vezetője 2008. december 
3–4. napjain látogatást tesz Brüsszelben, az Európai 
Parlamentben. 

 
Rendkívüli érdeklődés által kísért látogatásának első napján – 
egyebek mellett – szűk körű találkozón vett részt az EP Tibeti 
Frakcióközi Bizottságának szervezésében. A meghitt hangulatú 
megbeszélésre elkísérte őt Samdong Rinpoche professzor, az 
emigráns tibeti kormány vezetője. 
 
A Dalai Láma megnyitó tájékoztató beszédében beszámolt a 
márciusi zavargások véres elfojtását, valamint az idei pekingi 
nyári olimpiát követően kialakult tibeti helyzetről. 
 
Mélységes csalódottságának adott hangot amiatt, hogy az 
olimpiát megelőző és az azt követő kétoldalú tárgyalások 
nyolcfordulós sorozata eredménytelenül végződött, és ezzel 
együtt Kína tovább fokozta az elnyomást és a terror uralmát 
országában. Az ilyenképpen kialakult, jelenlegi helyzet szinte 
reménytelen – mondotta a vallási vezető, aki ugyanakkor 
őszinte köszönetét fejezte ki támogatóinak, köztük is kiemelt 
módon az Európai Parlamentnek, illetve a fogadására 

egybegyülekezett EP-tibeti bizottság tagjainak. 
 
Samdung Rinpoche az emigrációban élő tibetiek 2008. 
november 17-én tartott, dharamszalai tanácskozásáról nyújtott 
tájékoztatást, melyen a világ 19 országából összesen 560 
küldött vett részt. A bámulatos összetartásról, kitartásról és 
önszervező erőről bizonyságot tevő tibeti „parlament” „a 
száműzött ország” függetlenedésének alternatívájával 
szemben, továbbra is a tibeti területi autonómia kivívása 

mellett foglalt állást, és ennek képviseletére – további – teljes 
felhatalmazásáról biztosította a Dalai Lámát, valamint saját – 
választott – emigráns kormányát. A képviseleti testület továbbá 
„száz százalékosan egyetértett az erőszakmentesség elvét 



illetően” a folytatódó küzdelemben. 
 
A világszerte rendkívül népszerű Dalai Lámát az egybegyűltek 
nevében Thomas Mann EP-képviselő, az európai tibeti bizottság 
elnöke üdvözölte. Tájékoztatta a vendégeket arról, hogy 
december 3-án és 4-én az Európai Parlament mintegy négyszáz 
képviselője és munkatársa rendkívüli böjttel és imádsággal, 
valamint fehér sál jelképes viselésével juttatja kifejezésre a 
tibeti nép iránti elkötelezett támogatását. 

 
Hozzászólásában Astrid Lulling luxemburgi EP-képviselőasszony 
az európai országok és az uniós intézmények „gyengeségét és 
gyávaságát” bírálta Tibet ügyében, példának okáért a pekingi 
nyári olimpia összefüggésében. Ugyanakkor egy tibeti EU-
képviselet felállítását javasolta – támogatásképpen. 
 
Tőkés László európai képviselő erdélyi egyházi emberként és az 
erdélyi magyarság képviselőjeként üdvözölte a Dalai Lámát. 
„Erdélyből jövök, arról a földről, ahol Kőrösi Csoma Sándor, a 
tibeti tudományosság megalapítója, az első tibeti-angol szótár 
megalkotója született. Szülőföldjéről, Székelyföldről, Románia 
„»Tibetjéből« érkezem, amely éppen úgy területi 
autonómiájáért küzd, miként Őszentséged országa” – 
mondotta. A püspök, a jelen lévő dél-tiroli, illetve olaszországi 
EP-képviselők támogatói szerepét is méltatva, Dél-Tirol modell-
értékű autonómiáját állította a tibetivel párhuzamba. 
Befejezésképpen európai képviselőnk erdélyi magyarságunk 
szolidaritásáról biztosította a Dalai Lámát, és Remény és 

Valóság című könyvének angol nyelvű kiadását, valamint egy 
erdélyi látogatásra szóló meghívást is tartalmazó levelét 
nyújtotta át neki.  
 
Zárószavaiban a tibeti emigráns kormány vezetője a Dalai 
Láma vezetésével folytatott szabadságküzdelem időszerű 
célkitűzéseit foglalta össze. Miként előbb a láma is, Samdong 
Rinpoche kiemelten szólt a tibeti ügy nemzetközi támogatóiról, 
akiknek részvételével jövőre egy világgyűlést terveznek, 

Európában. 
 
Holnap délben a Dalai Láma az Európai Parlament plénumán 
fog beszédet mondani. 



 
Brüsszel, 2008. december 3. 
 
Tőkés László 
EP-képviselő 
Sajtóirodája  
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K Ö Z L E M É N Y 
 
Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő ma részt vett az Európai 
Parlament (EP) Tibet Intergrupjának (TIG) rendkívüli ülésén, 
amelynek díszvendége volt a Dalai Láma és Samdong Rinpoche, 
a tibeti emigrációs kormány miniszterelnöke.  

 
A vendéglátók részéről Thomas Mann EP-képviselő, a TIG 
elnöke, köszöntötte a magas rangú vendégeket, majd 
részletesen ismertette az Intergrup munkáját.  
 
A tibeti vezetők beszámoltak közösségük helyzetéről, valamint 
a kínai hatóságokkal folytatott tárgyalásaikról.  
 
A Dalai Láma hangsúlyozta, hogy csak békés, erőszakmentes 
megoldást tud elképzelni a tibeti helyzet rendezésére. 
 
Samdong Rinpoche, a tibeti közösség politikai vezetője, az 
emigrációs kormány legfontosabb célkitűzéseit a Memorandum 
minél szélesebb körű népszerűsítésében jelölte meg, de 
hangsúlyozta, hogy tárgyalni kívánnak a kínai diaszpórával is, 
és megpróbálják az emigrációban élő tibetieket segíteni abban, 
hogy megőrizhessék kultúrájukat és identitásukat.  
 
Sógor Csaba EP-képviselő felszólalásában arra kérte a Dalai 

Lámát, hogy holnap, az EP plenáris ülésén tartandó beszédében 
említse meg, hogy a tisztelt Ház azzal segíthet leginkább a 
tibeti kérdés megoldásában, ha ösztönzi az Európai Uniót (EU), 
rendezze saját nemzeti kisebbségeinek megoldatlan kérdéseit a 
nyelvhasználati jog, a kulturális és területi autonómiához való 
jog területén. 
 
- Az EU keleti és nyugati felében egyaránt vannak 
hagyományos nemzeti kisebbségek, akik nem használhatják 

anyanyelvüket, nincsenek kulturális vagy területi autonómiájuk. 
Vannak uniós országok, akik mai napig sem voltak hajlandóak 
ratifikálni a Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai 
Kartáját – összegezett Sógor Csaba.   



 

 
 


