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Tisková zpráva
Děsivý rozsah katastrofy po úderu cyklónu Nargis je
důsledkem špatného řízení barmského státu
Praha, 6. května 2008 – Organizace Burma Center Prague o.p.s. (Barmské centrum Praha) chce
tímto vyjádřit svůj hluboký zármutek nad děsivými ztrátami na životech v Barmě po úderu cyklónu
Nargis, který zasáhl několik oblastí v zemi, včetně největšího barmského města Rangúnu a
barmského pobřeží. Barmská komunita a přívrženci Barmy v České republice soucítí s rodinami
obětí.
Organizace vítá rozhodnutí Evropské unie, vlády České republiky i vlád dalších zemí o okamžitém
vyčlenění prostředků na okamžitou pomoc, a doufá, že barmský režim brzy a bezpodmínečně
umožní mezinárodní pomoci vstoupit do země.
Organizace Barmské centrum Praha by v souvislosti s aktuálními událostmi chtělo upozornit na
skutečnost, že při dodržení preventivních opatření nemusel být počet obětí tak velký. Řada
zainteresovaných mezinárodních subjektů již celá léta upozorňuje, že Barma směřuje
k humanitární krizi, ať již by taková krize nastala postupně a plíživě, nebo byla vyvolána nějakou
katastrofickou událostí. Václav Havel a arcibiskup Desmond Tutu již v roce 2005 ve své zprávě
"Hrozba míru” poukazovali na skutečnost, že humanitární krize v Barmě je vzhledem
k nekvalitnímu řízení země ze strany vojenské junty nevyhnutelná. Ve zprávě apelují na Radu
bezpečnosti OSN, aby zasáhla. Čína a Rusko však bohužel pomoc Barmě při hlasování vetovaly.
Organizace Barmské centrum Praha vyzývá mezinárodní společenství, aby si uvědomilo, že
humanitární pomoc nemůže nikdy nahradit řádnou prevenci. Dopad neštěstí typu tohoto cyklónu
lze minimalizovat pouze v zemi s fungující státní správou. Barmská vláda vkládá zhruba polovinu
rozpočtových prostředků do armády, zatímco do zdravotnictví plynou pouhá 3%. V demokratickém
státě navíc mohou média podávat zprávy o problémech ještě dříve, než přerostou v kalamity.
Pouze v diktátorském režimu typu barmského se může stát, že opakovaná varování NASA
o blížící se bouři byla ignorována, takže v okamžiku, kdy cyklón udeřil, se mnoho lidí nacházelo na
ostrovech či dokonce na lodích. Svobodné sdělovací prostředky je byly bývaly mohly varovat.
Za současnou katastrofu proto nese odpovědnost i řada zemí, které otevřeně podporují barmský
režim nebo mu prostě umožňují nadále praktikovat nehumánní politiku. Organizace Barmské
centrum Praha o.p.s. by chtěla připomenout, že po Šafránové revoluci svět rychle ztratil zájem
o osud barmského obyvatelstva. Mezinárodní společenství se místo toho spokojilo s ujištěními
režimy, který je notoricky známý svými falešnými sliby již od násilného potlačení mírumilovných
protestů v roce 1988, kdy bylo zabito několik tisíc protestujících. Až v roce 2008 režim vyhlásil
referendum konané za nedemokratických podmínek, které by legalizovalo současné vedení a
dodalo mu pečeti trvalosti. I mnohé demokratické vlády přivítaly referendum a připravovanou
ústavu, které permanentně vyloučí jakoukoli demokratickou opozici v Barmě, jako krok směrem
k demokracii. Evropská unie dlouho nedokázala přitvrdit sankce proti Barmě a vyvinout tlak na
Čínu, Indii, Thajsko a jiné země podporující barmský režim. Pokud se generálům umožní, aby
zemi nadále špatně spravovali, ignoruje se tím i přetrvávající nebezpečí katastrof.
Organizace Barmské centrum Praha proto apeluje na demokratické země, aby poskytly tolik
potřebnou pomoc trpícímu barmskému obyvatelstvu, a pomohly zabránit vzniku podobných situací
v budoucnu formou všech dostupných kroků k nastolení změn režimu v Barmě. V opačném
případě je pouze otázkou času, kdy udeří další přírodní katastrofa, vypukne epidemie nakažlivé
nemoci, nastane hladomor nebo se rozhoří ozbrojený konflikt. Náklady na nápravu škody na
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straně poskytovatelů mezinárodní pomoci budou vždy převyšovat náklady na prevenci.
Nespočetné případy lidského utrpení však nebude nikdy možné zcela napravit.
————
Organizace Burma Center Prague byla založena v roce 2006 barmskou exilovou komunitou
v České republice, aby se zabývala problematikou Barmy na místní a mezinárodní úrovni. Další
informace naleznete na: www.burma-center.org, nebo kontaktujte: info@burma-center.org.

Burma Center Prague, o.p.s.

www.burma-center.org

info@burma-center.org

