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TISKOVÁ ZPRÁVA

Pražské „oslavy“ narozenin barmské laureátky Nobelovy ceny
míru, držené v domácím vězení
aktivity Barmského centra Praha na podporu demokratického hnutí
Barmy ve dnech 17. a 19. června 2006 v Praze
Praha, 13. června 2006 – V pondělí 19. června budou lidé na celém světě projevovat
podporu barmskému demokratickému hnutí pořádáním připomínkových akcí k 61.
narozeninám paní Aun Schan Su Ťij, vůdkyně barmského demokratického hnutí a jediné
laureátky Nobelovy ceny za mír, která je stále v domácím vězení. Minulý rok lidé v České
republice „oslavovali“ 60. narozeniny Su Ťij společně s barmskou komunitou v Praze.
Tento rok znovu společně vzdají hold paní Su Ťij Češi a Barmánci v Praze.
S výzvou „Uvězni se!“ vyzýváme všechny, kdo si přejí podpořit Aun Schan Su Ťij a
barmský lid, aby zůstali doma po dobu 24 hodin v sobotu 17. června. Tato akce proběhne
s aktivní účastí barmských uprchlíků v České republice. Podobné akce proběhnou po
celém světě.
V samotný den narozenin paní Su pořádá Barmské centrum Praha ve spolupráci s
českými buddhisty buddhistickou meditaci věnovanou Aun Schan Su Ťij a barmskému
lidu.
Se společností Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., spolupořádá Barmské centrum
Praha happening „Růže pro Aun Schan Su Ťij a Barmu“ na Václavském náměstí v Praze
a zúčastní se diskuse v kině Světozor.
Informace o Barmě: Barma, stát v jihovýchodní Asii, oficiální název „Svaz Myanma“, se
často objevuje v hledáčku zpravodajství kvůli své vládě, která je jedním z nejtvrdších
vojenských režimů na světě. V posledních měsících se situace Barmy podstatně zhoršila.
Některé západní země, mezi nimi i Česká republika, usilují o to, aby mezinárodní
společenství důkladněji reagovala na současnou situaci v Barmě. Bývalý president České
republiky, Václav Havel, a arcibiskup Desmond Tutu svou zprávou “Threat to the Peace: A
call for the UN Security Council to act in Burma” vyzvali Radu Bezpečnosti OSN, aby
Barmu zařadila co nejdříve na program jednání a přijala rezoluci týkající se této země.
Barmská komunita v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy
nedávno založila nevládní a neziskovou organizaci Burma Center Prague (česky: Barmské
centrum Praha). Registrace této organizace probíhá v těchto dnech.
Další informace o uvedených akcích a o současné situaci v Barmě můžete získat na:
info@burma-center.org
Burma Center Prague
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