Warsaw, 14/05/2008r.

REPUBLIC OF POLAND
Commissioner for Civil Rights Protection
Janusz

KOCHANOWSKI

RPO-586369-I/08/AK
00-090 Warsaw
Al. Solidarności 77

Phone: +48 22 635 42 46
Fax: +48 22 827 64 53

Terry Davies
Secretary General
of the Council of Europe
F-67075
Strasbourg Cedex
FRANCE

Dear Secretary General
The latest developments in Tibet are a source of serious concern for all those who are
guided by the respect for freedom and human rights in their activities. Despite the Chinese
censorship, the information about the bloody suppressions of peaceful demonstrations and
mass arrests of Tibetans reaches the international community. Using violence against people
fighting for their rights, which result also from the Chinese constitution, should meet with
strong oppositions from the democratic states that respect human rights and freedoms.
It is a duty of all countries belonging to the Council of Europe to give their, at least moral,
support to the fighting Tibetans. The concept of freedom, civil disobedience, right to
resistance and the observance of human rights, even with respect to those whose aims and
values are different than ours, is a great and beautiful accomplishment of the European legal
culture. Our duty is to come to the defence of everyone to whom those fundamental rights
are denied.
I would like to appeal to you to take actions in relation to the situation in Tibet within your
competence and the possibilities of the Council of Europe.

Yours sincerely
Cc:
Thomas Hammarberg
Council of Europe Commissioner for Human Rights

/-/ Janusz Kochanowski
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Ostatnie wydarzenia w Tybecie wywołują głębokie zaniepokojenie wszystkich tych,
którzy w swoim postępowaniu kierują się ideą poszanowania wolności i praw człowieka.
Pomimo chińskiej cenzury do społeczności międzynarodowej przedostają się informacje
o krwawo tłumionych pokojowych wiecach oraz masowych aresztowaniach Tybetańczyków.
Stosowanie przemocy wobec walczących o swoje prawa, wynikające także z chińskiej
konstytucji, powinno spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony demokratycznych
państwa szanujących prawa i wolności człowieka.
Udzielenie wsparcia, choćby moralnego, walczącym Tybetańczykom jest obowiązkiem
wszystkich państw Rady Europy. Idea wolności, obywatelskiego nieposłuszeństwa, prawa do
oporu oraz przestrzegania praw człowieka nawet wobec tych, których cele i wartości są różne
od naszych, jest wielkim i pięknym osiągnięciem europejskiej kultury prawnej. Naszą
powinnością jest stawanie w obronie każdego, komu tych elementarnych praw się odmawia.
Zwracam się do Pana z apelem o podjęcie działań w ramach możliwości swoich i Rady
Europy w związku z zaistniałą sytuacją w Tybecie.

Do wiadomości:
Thomas Hammarberg
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy

