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Tisková zpráva

8.8.2008: Den pro Barmu, nikoli "ínu
P%ipomínková akce k 20. v!ro#í masakru v Barm$
Praha, 3. srpna 2008 – Dne 8. srpna 2008 od 18 do 19 hodin uspo)ádá nezisková
organizace Barmské centrum Praha ve spolupráci s organizací lovk v tísni veřejné
shromádění u památníku 17. listopadu 1989 v Praze na Národní třídě. Touto akcí chce
připomenout veřejnosti nejen sou&asné oběti barmského reimu a téměř 2000 barmskch
'vězň* svědomí', ale i 20. výro& í krvavého potla&ení demokratických protestů v Barmě.
Sou&ástí akce je kampaň s moností adoptovat barmské politické vězně na internetových
stránkách Barmského centra na www.burma-center.org/8888. V rámci symbolické
adopce je také moné objednat si sví&ku, na které bude napsané jméno vězně a bude
zapálena při akci 8. srpna.
Kampaň se za&lení do celosvětové sítě akcí konaných 8. srpna, dne, kdy se celý svět
bude dívat na zahájení Olympijských her v Pekingu. Plánované akce v 16 zemích světa
mají za cíl upozornit na to, e přesně před 20 lety barmská armáda krvavě potla&ila
nenásilné protesty a zabila několik tisíc lidí. Tento den, 8. srpna 1988, získal symbolický
význam pro barmské hnutí za demokracii pod názvem "8888". Podle názoru organizátorů
akcí by &íntí pořadatelé olympijských her měli vybrat jiné datum pro zahájení her, jako
projev úcty k obětem a podpory demokratického hnutí v Barmě. Bohuel, je tomu právě
naopak - ína má dodnes spíe patnou pověst jako hlavní dodavatel zbraní barmského
reimu a jeho nejsilnějí obchodní partner, ale předevím kvů li tomu, e blokovala
vechny iniciativy Rady bezpe&nosti OSN ve prospěch Barmy svým vetem.
Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), organizace sídlící v thajském exilu
a usilující o propu tění barmských politických vězňů , dokumentuje v sou&asné době
nejméně 1 900 Barmánců , kteří jsou ve vězení pouze proto, e nenásilně oponovali
reimu. Jejich po&et se zna&ně zvýil po "afránové revoluci" v roce 2007 a nedávno byli
zat&eni Barmánci za pouhé poskytování pomoci obětem cyklónu Nargis.
stránky kampaně v eštině a anglič tině: www.burma-center.org/8888
více informace o pořadateli a situaci v Barmě: www.burma-center.org
tel. 603 932 140
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