
Od roku 2009 se v Tibetu objevilo 146 pokusů 
o sebeupálení, 118 z těchto Tibeťanů zemřelo. 
Nejvíce případů pochází z oblasti Ngawa, která je 
proto přísně kontrolována.

22.8. čínské úřady distribuovaly v klášterech v 
okrese Ngawa příručku pravidel, která zakazují 
sebeupalování, protesty jednotlivců a posílání zpráv 
z Tibetu do zahraničí. Mniši byli varováni, že, pokud 
neuposlechnou, budou potrestáni a označeni za 
separatisty, ať již jako přímí či nepřímí aktéři. 

V hledáčku čínských úřadů jsou především 
kláštery, neboť mniši a mnišky jsou považováni za 
potenciální nebezpečí, vůdce protestů a narušitele 
společenského pořádku. Vláda se snaží o snížení 
počtu studentů klášterů a vyhánění mnichů a 
mnišek z jejich obydlí pod různými záminkami. 
Dochází k demolici budov a záboru půdy pro 
úřední účely.
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20.7. začala demolice příbytků Buddhistického 
institutu Serthar Larung Gar v okrese Serthar, který 
sehrál důležitou roli v obnově tibetského buddhismu v 
80. letech minulého století. Během týdne bylo srovnáno 
se zemí 600 obydlí a demolice nadále pokračuje. Kvůli 
tomu již spáchaly tři mnišky sebevraždu. Do konce září 
bylo z Larung Garu násilně vystěhováno na dva tisíce 
mnichů a mnišek v rámci plnění plánu na snížení počtu 
studentů z deseti tisíc na polovinu. Stěhování mnichů 
a mnišek dále pokračuje a jsou nuceni podepisovat 
prohlášení, že se již nikdy nevrátí zpět.

Násilné zábory půdy nebo vynucené odkupy 
jsou častým jevem v nomádských oblastech, kde 
se po demolici tibetských obydlí ocitá řada lidí bez 
přístřeší. 



Od 1.6. začala demolice údajně nelegálních staveb 
podél břehu jezera Kökenúr v Tanagmě v okrese 
Čhabčha. Se zemí bylo srovnáno na 600 obydlí, domů 
a restaurací, z nichž asi třetina patřila Tibeťanům. 
Místní se brání tím, že o oficiální povolení stavby 
zažádali, ale odmítli dát úředníkům úplatky, které 
požadovali, proto byla jejich žádost zamítnuta.

26.11. se objevila zpráva, že v tibetských oblastech 
bohatých na nerostné zdroje, přibývá násilných záborů 
půdy. Podle TCHRD bylo v říjnu Tibeťanům z města 
Jenmon v okrese Dečhen v provincii Jün-nan nařízeno 
přesídlení z důvodu přípravy stavby přehrady na řece 
Dzačhu (Mekong). 200 rodin tak musí opustit své 
domovy. Podobný případ se stal ve stejném okrese 
ve vesnici Chua-feng-pching. Výstavba elektráren v 
Číně má zajistit výrobu potřebné energie a omezení 
používání uhelných zdrojů. Projekty ale nerespektují 
dopad na životní prostředí a život místních obyvatel. 

Pokračuje zatýkání tibetských intelektuálů 
a aktérů společenského života.

5.6. byl na Čchingchajském letišti v Si-ningu 
zadržen tibetský režisér Päma Cchetän (47). Důvodem 
prý bylo rušení veřejného pořádku. O dva dny později 
byl poslán na ošetření do nemocnice, neboť byl během 
výslechu bit. Dostává kyslíkové masky a injekce, proto 
se jeho stav pomalu zlepšuje, a žádá o prošetření 
svého případu. Päma vystudoval filmová studia na 
pekingské filmové akademii. Proslavil se filmy Starý 
pes (2011), Posvátné šípy (2014) a Tharlo (2015). Je 
držitelem prestižního ocenění Zlatý kohout za nejlepší 
režisérský debut.

15.12. vydal Výbor pro ochranu novinářů (CPJ), 
mezinárodní nezisková organizace na podporu 
svobody slova ve světě, seznam vězněných novinářů za 
rok 2016. Z celkového počtu 259 je jich nejvíce v Turecku 
(81) a poté hned v ČLR (38). V čínských věznicích jsou 
také čtyři Tibeťané. Könčhog Cchephäl Gope Cchang, 
který vede webové stránky o tibetském kulturním dění 
Čhöme, byl odsouzen k 15 letům vězení v roce 2009 za 
protistátní činnost a prozrazení státního tajemství. Byl 
zatčen v rámci kampaně na zadržování intelektuálů 
a spisovatelů před 50. výročím březnového povstání 
ve Lhase. Garcche Džigme, mnich kláštera Garcche v 
Rebkongu, byl odsouzen k pěti letům v květnu 2013 
za podněcování k separatismu. Tibetský spisovatel 
Šogdžang alias Duglo byl v únoru 2016 odsouzen 
ke třem rokům za podněcování k separatismu a 
ohrožování společenské stability. Spisovatel a bloger 
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Lomig (Lozang Džamjang), mnich kláštera Kirti, byl 
v květnu 2016 odsouzen k sedmi a půl roku vězení za 
vyzrazení státního tajemství. 

24.12. byl Cchegon Gjal (53), bývalý politický vězeň, 
obviněn z podněcování k rozdělení země. Cchegon 
pracoval na okresní policii v provincii Čching-chaj 
a působil jako novinář v Čchingchajských tibetských 
novinách a Čchingchajském právním deníku. V roce 
1993 byl zatčen s dvěma dalšími Tibeťany za založení 
skupiny, která v Tibetu údajně za pomoci zahraničí 
vyvíjela aktivity za nezávislý Tibet. Byl odsouzen k 16 
letům vězení, ale v roce 1999 byl propuštěn. Poté se 
věnoval činnostem pro tibetskou komunitu. 

Tibet čeká přísnější kontrola náboženství. Již 
nyní jsou náboženské slavnosti doprovázeny 
silnou policejní účastí a přísnými bezpečnostními 
opatřeními. Wu Jing-ťie, vedoucí představitel TAO, 
ve svém prosincovém projevu ujistil, že kontrola 
náboženství v Tibetu bude jen vzrůstat a jeho 
prioritou bude boj proti dalajlamovy a jeho “klice”.

15.11. se objevila zpráva, že čínské úřady v 
provinciích Čching-chaj, S´-čchuan a Kan-su 
zabavují Tibeťanům pasy pod záminkou otisku 
nového razítka. Tibeťané s čínskými pasy, kteří jsou 
na cestách v zahraničí, jsou nuceni k okamžitému 
návratu. Předpokládá se, že je to opatření, které 
souvisí s plánovaným předáváním učení Kálačakry, 
které proběhne 3.-13.1. 2017 v indické Bódhgaie. Jeho 
Svatost dalajlama obřad provede již po čtyři a třicáté. 
Na tuto nejdůležitější buddhistickou iniciaci se sjíždějí 
buddhisté z celého světa. 

27.4. byl tibetským exilovým premiérem, sikjongem, 
již podruhé zvolen Lozang Sengge (48). Absolvent 
Harvardské univerzity porazil bývalého mluvčího 
tibetského exilového parlamentu, Penpa Ccheringa, se 
ziskem 57% hlasů. 27.5. složil Lozang Sengge přísahu 
a Penpa Cchering byl 1.6. ustanoven zástupcem Jeho 
Svatosti dalajlamy ve Washingtonu.
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