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Tisková zpráva

Reakce na odsouzení demokratických aktivistů v Barmě
Praha, 11. listopadu 2008 – Obecně prospěšná společnost Barmské centrum Praha (dále
jen BCP) protestuje proti včerejšímu a dnešnímu odsouzení barmských aktivistů za
demokracii v Barmě a vyzývá demokratické vlády a významné osobnosti, aby
jednoznačně odsoudili tento krok barmského režimu. V Barmě byl v pondělí na více než
20 let odsouzen bloger Nay Phone Latt, který získal proslulost za zasílání
necenzurovaných zpráv ze země během loňské „Šafránové revoluce“. V úterý pak
vojenská junta poslala do vězení zhruba dalších 40 lidí včetně prominentních
studentských vůdců, každého až na 65 let, za účast v loňských masových protestech
vedených buddhistickými mnichy.
Společnost BCP s lítostí zjistila, že mezi oběťmi svévolné a protiprávní jurisdikce se
rovněž nachází paní Su Su Nwei, které byla udělena cena Homo Homini na letošním
festivalu Jeden svět v Praze. Nelítostný zásah vojenského režimu opět prokázal, že se
Barma na cestu směrem ke demokracii neposunula ani o píď. „Od loňských protestů se
počet politických vězňů zdvojnásobil“, říká Sabe Soe, ředitelka BCP. „Je třeba si uvědomit,
že tyto rozsudky neohrožují jen svobodu a životy nevinných osob v Barmě, ale dotýkají se
nás všech, neboť principálně útočí i na základní lidská práva a svobody lidí na celém
světě, jako je svoboda projevu a přesvědčení a právo na šíření a přijímání informací“,
pokračuje Soe.
Barmské centrum Praha uvítalo stanovisko Evropské unie podporující pozici demokratické
opozice v Barmě, když ministři zahraničí EU na svém pondělním zasedání v Bruselu
prohlásili, že státy EU výsledky voleb v Barmě v roce 2010 neuznají, pokud režim
nepropustí všechny politické vězně, včetně nositelky Nobelové ceny míru Aun Schan Su
Ťij. BCP vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, aby si uvědomili, že barmský režim se
neřídí svými veřejnými prohlášeními, a že je nutné schválit zavazující rezoluci, která
vytvoří reálné předpoklady pro nastolení demokracie v Barmě.
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