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Tisková zpráva
Rok po loňské "!afránové revoluci": Situace se zhoršila
Praha, 25. zá í 2008 – Víkend kolem 26. a 27. září přiná"í první v$ročí loňské afránové
revoluce v Barmě, která byla krvavě potlačena barmským re#imem. Exilové organizace
podporující změny k demokracii, jako Barmské centrum Praha (Burma Center Prague,
o.p.s.), s lítostí konstatují, #e se situace v Barmě od té doby ješ tě zhorš ila. Dohled a
zastraš ování státními orgány značně zesílily a systematicky se zaměřují i na mnichy.
Světová veřejnost se mezitím spokojuje se sliby a oficiálním líčením okolností vojenským
re#imem. Nedokázala ani vyjádřit odmítavý postoj k referendu v květnu, kde souhlas
s návrhem vlády byl donucen falš ováním voleb a vyhro#ováním volič) trestem vězení.
Ohledně nedávného propuš tění 9000 barmských vězňů varuje Barmské centrum před
chybným závěrem, #e se jednalo o projev vstřícnosti re#imu. Mezi propuš těnými vězni je
toti# jen kolem 7 vězňů svědomí. Celkový počet politických vězňů vš ak činí přes 2000. Jen
v průběhu letoš ního srpna zatkla junta 39 osob kvůli jejich opozičním aktivitám, v prvních
deseti dnech v září zavřela dokonce 20 osob. Ve srovnání s tímto počtem je jasné, #e
i nadále převládá protidemokratická praxe re#imu a jeho projevy odhalují, jak velice je
pochybný.
Experti poukazují naopak na souvislost se zahájením 63. valného shromá#dění OSN, kde
USA znovu zvolily Barmu jako jedno z hlavních témat a mnohé země se chystají sledovat
její vývoj. Barmská junta pod tlakem pokračuje na cestě předstírané demokratizace, ale
zároveň stále potlačuje opozici. Jedná se o strategii, kterou úspěš ně pou#ívala u# od
devadesátých let.
Na začátku týdne, přesně jeden rok od počátku protestů mnichů, dosáhl tento boj nového
rozměru, kdy# hackeři z různých míst světa zastavili na několik dnů webové stránky tří
opozičních exilových médií. Webové stránky jsou zatím obnovené, počítá se vš ak
s dalš ími obdobnými útoky.
Nabídka

textu očitého svědka

Barmské centrum Praha na vzpomínku události loňského září přelo#ilo příběh očitého
svědka v Rangúnu. Text v anglickém originálu vyš el u# před měsícem, práva k otisknutí
české verze jsou k dispozici s uvedením Barmského centra jako překladatele a
zpravodajské agentury Mizzima jako vydavatele. Knihu, z které byla vybírána kapitola, je
k dostání na adrese www.mizzima.com.
Text je k dispozici na adrese: www.burma-center.org/prazdniny-v-barme.doc
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