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Šojdrová: Lidská práva jako podmínka pro spolupráci s Čínou
Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) dnes na plenárním zasedání Evropského parlamentu bude
jménem Výboru pro kulturu a vzdělávání, kterého je členkou, požadovat po Evropské
komisi, aby podmínila spolupráci mezi EU a Čínou v oblasti cestovního ruchu
dodržováním lidských práv.
„Čína zadržuje stovky politických vězňů a v nepředstavitelném rozsahu porušuje lidská i
sociální práva desítek milionů lidí. S kolegy v parlamentu proto vyzýváme Komisi, aby
objasnila, proč se bez apelu na lidská práva a bez jakýchkoli podmínek rozhodla vynaložit
minimálně 8 miliónů euro z unijního rozpočtu na rok cestovního ruchu mezi EU a Čínou. V Číně
dochází k pronásledování křesťanů a čínští turisté budou v Evropě ve větší míře navštěvovat
také křesťanské památky. Není to paradox?,“ ptá Michaela Šojdrová, která iniciovala
interpelaci Evropského parlamentu Komisi v této otázce.
„Evropa by měla s Čínou spolupracovat, ale nesmí se přitom odklánět od prosazování
základních hodnot, na kterých je založena,“ dodává Michaela Šojdrová
Evropská komise vyhlásila rok cestovního ruchu mezi EU a Čínou na rok 2018. Tedy ve
stejném období, kdy bude probíhat i Evropský rok kulturního dědictví, jehož smyslem je
podpořit evropské hodnoty a identitu. Michaela Šojdrová tak upozorňuje na riziko, že společná
iniciativa Komise s Čínou by mohla být v rozporu s touto snahou. „Ukazuje se, že masový
cestovní ruch nenapomáhá uchování kulturních památek a významně nezlepšuje podmínky
místních lidí. Spíše naopak. To platí pro mnohá místa v Evropě, která čelí přívalu turistů, ale i
například pro Tibet pod čínskou správu, kde masový turismus ze západu podporovaný Číňany
má spíše destruktivní vliv na místní kulturu.“
Předseda Komise Jean-Claude Juncker a předseda vlády Čínské lidové republiky Li Kchečchiang rok cestovního ruchu mezi EU a Čínou oznámili v červenci 2016. Výbor EP pro kulturu
v interpelaci Komisi upozorňuje, že s přihlédnutím k významu Evropského roku kulturního
dědictví 2018 se jeví vhodnější, aby ve stejnou dobu probíhala pouze jedna iniciativa. Výbor se
proto dotazuje Komise, proč se k tomuto tematickému a finančnímu rozmělnění iniciativ v
kulturní oblasti rozhodla a jak plánuje obě řídit v praxi. Rovněž jí vytýká, že celou věc
s Evropským parlamentem nekonzultovala.
Kontakt pro média:
Eva Rybková
pr@sojdrova.cz
+420 778 492 769

