VEREJNOSŤ ZA ODVAHU
Otvorený list
Jeho Svätosti dalajlámovi,
prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi,
podpredsedníčke Národnej rady SR Lucii Ďuriš Nicholsonovej,
podpredsedovi Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Janovi Bartoškovi,
podpredsedníčke Senátu Parlamentu ČR Miluši Horskej,
vicepremiérovi vlády ČR Pavlovi Bělobrádkovi
a ministrovi kultúry ČR Danielovi Hermanovi

V dňoch 16.-18. októbra 2016 dostali Slovensko a Česká republika vzácny dar --- možnosť
pobudnúť v blízkosti Jeho Svätosti 14. dalajlámu, duchovného vodcu Tibetu, nositeľa
Nobelovej ceny mieru a jednej z najvplyvnejších osobností dneška. Necelé tri dni pobytu
stačili na to, aby sa štyria najvyšší ústavní predstavitelia Českej republiky a premiér Slovenskej
republiky v záujme dobrých obchodných vzťahov s Čínou dištancovali od Vášho stretnutia
s dalajlámom.
Vážený pán prezident, pani podpredsedníčky, pán podpredseda, pán vicepremiér, pán
minister, sme hrdí na to, že ste prijatím dalajlámu dokázali, že si ako suverénne demokratické
krajiny zahraničnú politiku máme určovať sami. Svojím prejavom líderstva, úcty a solidarity ste
prehovorili z duše slovenským a českým občanom, ktorých sa na verejných vystúpeniach Jeho
Svätosti v Bratislave a Prahe stretlo takmer 10-tisíc. To isté ocenenie patrí aj politickým
stranám, skupinám poslancov, senátorov a politikov v oboch krajinách, ako aj predsedom
parlamentných výborov, ktorí konali rovnako. Na slovenskej strane ďakujeme predsedom
výborov Františkovi Šebejovi a Martinovi Poliačikovi, europoslancovi a bývalému
podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu, županovi Bratislavského samosprávneho kraja Pavlovi
Frešovi a vedeniu Univerzity Komenského.
Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín štátnika, ktorý pred svetom zosobnil strednú Európu,
sa hlásime aj k odkazu Václava Havla, osobného priateľa dalajlámu. Pri príležitosti 20. výročia
konferencie Forum 2000 v Prahe, ktorú ste, Vaša Svätosť, pán prezident a pán minister,
pozdvihli svojimi vystúpeniami, chceme aj my naplniť volanie Fora 2000 k „odvahe prevziať
zodpovednosť“.
Prijímame záväzok lásky a súcitu voči druhým. „Ži a nechaj žiť“ už v Európe čeliacej migrácii
a ďalším výzvam nepostačuje. Solidarita sa musí oprieť o zásadu „ži a pomôž žiť“. Odmietame
delenie na dobrých a zlých, národovcov a zradcov, kresťanov a teroristov. Zdieľame víziu sveta,
v ktorom pravda a láska víťazia nad lžou a nenávisťou. Nerobíme si ilúzie o problémoch
a prekážkach. Proti cynizmu a pragmatizmu však staviame hodnoty a ideály, na ktoré ľudstvo
ašpiruje zo svojej podstaty.
Podporujeme kultúrny a náboženský dialóg a veríme v jeho silu meniť myslenie a konanie ľudí
na ceste k harmónii ľudskej rodiny. Nechceme, aby u nás a v Európe naďalej rástla polarizácia,

radikalizácia, islamofóbia a antisemitizmus. Skutočný dialóg musí vyvierať z úcty k druhému.
Skutočný dialóg musí byť podporený poznaním.
Hlásime sa k ochrane ľudských práv proti totalitným a autoritárskym režimom, k záchrane
Zeme od ekologickej katastrofy a od snáh o likvidáciu tradičných kultúr a duchovných tradícií.
Všetky tieto výzvy dnes stelesňuje Tibet.
Chceme, aby podpora ľudských práv a demokracie zostala podstatným prvkom zahraničnej
politiky našich krajín a Európskej únie ako celku. Nadšene sa hlásime k Európe, nositeľke
Nobelovej ceny mieru, ako politickému a civilizačnému spoločenstvu. Hlásime sa
k demokratickým, morálnym, kultúrnym a duchovným hodnotám, ktoré Európskej únii vdýchli
jej zakladatelia. Pripomínajúc si výročie založenia prvého spoločného demokratického štátu
Slovákov a Čechov 28. októbra 1918, hlásime sa k úzkej slovensko-českej spolupráci v realite
súčasnej Európy.
Stojíme ruka v ruke, starí i mladí, aby sme spoločne viedli náš svet k hodnotám, ktoré ľudstvo
spájajú. Hlásime sa k reforme vzdelávania, aby v budúcnosti lepšie vyvážilo materiálne
a duchovné hodnoty. Poznanie druhého si musí nájsť cestu aj do učebných osnov. Náš svet
prežije jedine vtedy, keď sa ho ujme mladá generácia vedená etickými hodnotami, nie
egoizmom a krátkodobým ziskom.
Svedectvo dalajlámu vnáša svetlo hodnôt do temnejúcej doby. Toto svetlo zažíha ďalšie
sviece aj v našich srdciach a srdciach niektorých našich politikov.
Vaša Svätosť, ďakujeme.
Pán prezident, pani podpredsedníčky, pán podpredseda,
pán vicepremiér, pán minister a ostatné osobnosti, ďakujeme.
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