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Reakce na p#íjezd barmsk!ch uprchlík$ do "eské republiky
Praha, 3. listopadu 2008 – Dne 30. (íjna 2008 dorazilo do eské republiky 23 barmských
uprchlík*, přísluníků etnické skupiny Č jin. Jde o první část plánované skupiny čítající
celkem 40 osob v rámci programu přesídlení, který organizuje česká vláda a UNHCR.

Nae

organizace oce'uje, e se česká vláda dlouhodob& angažuje ve snaze zlepit
situaci barmského lidu, v neposlední řadě i formou pomoci barmským uprchlíkům, a chtě li
bychom podě kovat za to," říká ředitelka Barmského centra Sabe Soe. Organizace
považuje proto za důležité, aby program na přesídlení občanů uprchlých z Barmy a
azylová politka vůči Barmáncům vycházely z propracované a dlouhodobé koncepce, která
přihlíží ke specifickým potřebám uprchlíků, daným jejich značnou kulturní a jazykovou
odliností od Evropy, jakož i jejich uprchlickou minulostí, a že zohled'uje vekeré
možnosti jejich integrace do české společnosti, aby se tak nově příchozí mohli podílet na
občanské společnosti ku prospě chu Č eska i Barmy.
Barmské centrum Praha jakožto jediná místní organizace, která hájí zájmy Barmánců
žijících v Č eské republice, bude i nadále pozorně sledovat realizaci programu, přičemž
zvlátní pozornost bude vě novat zejména dlouhodobé integraci uprchlíků. Barmské
centrum cítí potřebu upozornit na to, jak je důležité zajistit daným osobám dlouhodobou
podporu a asistenci, neboť do úspě né integrace je třeba investovat jetě dlouho po
příchodu přísluných osob. Barmské centrum Praha proto vyjadřuje přesvě dčení, že
opatření k integraci přistě hovalců do české společnosti budou přijímána včas, a že
v případě navazujících projektů budou osoby pově řené řízením takových programů jetě
před rozhodnutím podobné plány konzultovat s experty a orgány v Č eské republice a
komponovat do středně a dlouhodobé azylové politiky, včetně alokace přísluných zdrojů.
"Je v naem společném zájmu, aby rozbě hlý program na přesídlení občanů uprchlých
z Barmy byl nakonec vyhodnocen jako úspě ný," říká Soe.
Barmské centrum Praha se v současnosti na zmíně ném programu rovně ž v rámci
možností aktivně podílí: poskytuje překladatelské a tlumočnické služby, pro přísluné
české pracovníky organizuje vzdě lávání a poradenství ve vztahu k Barmě a kulturním
prostředí, z ně hož uprchlíci pocházejí, a uprchlíkům naopak vtě puje základy evropské
kultury, učí je zvládat životní podmínky a řeit administrativní záležitosti.
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