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Praha, 14. ervna 2007 - Dne 19. ervna "oslaví" nezisková organizace Barmské centrum
Praha leto ní narozeniny paní Aun Schan Su ij v duchu barmsk ch tradic. Ve spolupráci
s charitativní organizací Nad je tento den bude vydávat jídlo zdarma pražským bezdomovcům
ve středisku Nad je v Bolzanové ulici 7, Praha 1.
Tento akt péče o chudé bude učiněn za oslavenkyni paní Su Ťij, jediné držitelky Nobelovy ceny
míru v zajetí na celém světě. Tato barmská osobnost je doma považována za symbol svobody,
demokracie a péče o obyvatelstvo. Vedla stranu NLD (Národní liga pro demokracii), která
v roce 1990 vyhrala volby s velkou většinou vítězných hlasů a od té doby je většinu času
držena v domácím vězení. Barmská vojenská junta jí nedavno prodloužila její uvěznění o další
rok. Mnoho jejích stoupenců muselo utéct ze země nebo bylo uvězněno. Lidé na celém světě
si připomínají její narozeniny jako vzkaz vojenské juntě, že nemůže schovat osud jedné země
před světem.
Podle tradic Barmánci darují jídlo chudým obzvlášť o slavnostních dnech. V České republice
žije komunita Barmánců různých generací. Mezi nimi jsou také uprchlíci a studenti a jedním
z úkolů Barmského centra Praha je podporovat jejich život v Evropě a prezentovat barmskou
kulturu místním lidem.
Všichni zájemci též mohou projevit svou solidaritu a podporu, jako různé skupiny Amnesty
International R, zasláním blahopřaní paní Aun Schan Su Ťij a podepsáním on-line petice na
adresu barmské junty. Více informace na: www.burma-center.org (sekce Novinky).
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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.
Barmská komunita v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy v roce
2006 založila nevládní a neziskovou organizaci Burma Center Prague, o.p.s. (česky: Barmské centrum
Praha).
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