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Tisková zpráva
Veřejné shromžd#ní na podporu barmských ob#tí cyklónu
dne 17.5.2008

Praha, 15. května 2008 – Organizace Barmské centrum Praha, o.p.s. koná v sobotu dne
17. května 2008 od 15 do 17 hodin akci na podporu obětí cyklónu v Barmě. Ve(ejné
shromá"dění se uskute%ní na Staroměstském náměstí v Praze u sochy Mistra Jana Husa.
Dal!í akce pořádaná ve spolupráci s Barmsk m centrem Praha se uskuteč ní rovněž
v sobotu ve Vy!kově na Moravě. Barmské centrum Praha se tak připojí k celosvětové
kampani, která apeluje na vlády, aby neprodleně hledaly úč inněj!í zp)soby pomoci
barmské populaci při ře!ení následků cyklónu Nargis. Několik mezinárodních
humanitárních organizací, které již v Barmě pomáhají, potvrdilo, že se v sobotu k na!í akci
připojí a využijí ji k propagaci sv ch cílů a vybírání příspěvků.
Ti obyvatelé Barmy, které cyklón Nargis postihl, velice naléhavě potřebují mezinárodní
pomoc. Barmsk vojensk režim v!ak omezil dodávky pomoci do té míry, že
bezprostředně hrozí epidemie nemocí a hlad. Cyklón zemi zpusto!il již před dvěma t dny,
av!ak pomoc zatím přichází po kapkách. Nejméně 1,5 milionu lidí hrozí smrt, pokud se jim
nedostane rozsáhlé a razantní pomoci. Svět neč inně přihlížel, když ve Rvandě zemřelo
800 000 lidí, a neměl by se stejně neč inně dívat, jak barmsk vojensk režim blokuje příliv
tak potřebné pomoci obětem cyklónu.
Barmské centrum Praha proto vyz vá Radu bezpeč nosti OSN, aby podnikla v!echny
potřebné kroky k přijetí rezoluce, která by umožnila dodávky pomoci barmskému
obvyvatelstvu i bez souhlasu barmské vlády. Kromě toho je třeba přitvrdit aktuální sankce
ve vztahu k obchodní spolupráci mezi barmsk m režimem a západním světem, a vyvíjet
tlak na země, které režim i nadále podporují, jako jsou např. $ína, Rusko, Indie, Thajsko a
Jihoafrická republika.
Organizace Barmské centrum Praha je přesvědč ena, že pokrač ujícímu zhor!ování se
v!eobecné situace v Barmě a dal!ím nič iv m krizím lze zabránit pouze změnou režimu.
Organizace odmítá souč asné referendum, které nespl'uje ani ta nejzákladněj!í
demokratická kritéria a které namísto toho barmsk m diktátorům zaruč uje trvalou vládu.
Dal!í informace naleznete na: www.burma-center.org, nebo kontaktujte:
info@burma-center.org.
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