TISKOVÁ ZPRÁVA
Hladomor v Barm#
Praha, 14. 9. 2009. Na hladomor v !jinském stát" na severozápad" Barmy a jeho bizarní pozadí dnes
upozornila obecn" prosp"#ná spole!nost Barmské centrum Praha, kdy$ v Praze za p%ítomnosti zástupc&
cílové skupiny vyhlásila novou ve%ejnou sbírku „POMOZME BARMÁNC'M“. Sbírka je zam"%ená na
získání potravinové a zdravotnické pomoci pro etnickou skupinu (jin& v t"$ko p%ístupn)ch oblastech
Barmy, kde 100.000 lidí trpí hladomorem a chorobami z podv)$ivy.
Vládnoucí vojenská junta v Barm# je obvi%ována z genocidy, vypalování vesnic, vra&d#ní &en i d#tí, mu'ení,
znásil%ování a deportace oponent( na nucené práce. Nejvíce posti&ení touto politikou jsou zástupci po'etn)ch
etnik, mezi nimi i $jinové. Dopad p"írodních katastrof jako byl cyklon Nargis nebo hladomor na obyvatelstvo
v Barm# se tak je!t# znásobuje.
D(vod sou'asného hladomoru je p"itom velmi specifick) a za normálních okolností by mu !lo zabránit. Stovky
vesnic $jin( le&í v t#&ko dostupn)ch hornat)ch oblastech bambusové d&ungle. Zde roste bambus rodu
Melocanna baccifera, kter) kvete jednou za 50 let - naposledy v roce 1958. Plody bambusu se stávají pochoutkou
pro lesní krysy. Krysy se díky snadno dostupné a v)&ivné potrav# n#kolikanásobn# p"emno&í a jejich hordy
zaplaví po tisících celou oblast. Jakmile zkonzumují bambusové ovoce, pokra'ují krysy v likvidaci úrody na polích
i likvidaci zásob vesni'an(. P"i posledním kvetení zem"elo z d(vodu p"emno&ení krys a následn)m hladomorem
15.000 lidí. A'koli m#la vláda od té doby 50 let na p"ípravu, nepodnikla nic a vesni'ané i tentokrát zbyte'n# trpí a
umírají.
Severov)chodní indické státy Mizoram a Manipur, které sousedí s Barmou, jsou posti&eny stejn)m fenoménem,
ale místní vláda a nevládní organizace a také centrální vláda v Dillí se na tuto situaci dlouho p"ipravovaly a sv)m
obyvatel(m finan'ní, technickou i potravinovou pomoc zaji!*ují.
$jin(m se namísto pomoci dostává nucen)ch prací pro armádu. Rodiny nemají finan'ní p"íjmy a 'asto p"e&ívají
jen díky pojídání ko"ínk(. Provincie $jin pat"í k nejvíce izolovan)m oblastem Asie a celá oblast je velice t#&ko
p"ístupná kv(li hornatému terénu a chyb#jící dopravní infrastruktu"e. Jedin) zp(sob, jak se vesni'ané mohou
dostat k potravinám, je n#kolikadenní p#!í cesta do Indie, kde svépomocné organizace $jin( vytvo"ily základny
pro distribuci r)&e. Na nákup r)&e ale $jinové z vesnic v bambusové d&ungli nemají peníze. K tomu by jim m#la
pomoci práv# vyhlá!ená ve"ejná sbírka „POMOZME BARMÁNC+M“.
„Bambusy za'aly kvést v roce 2007 a plodí ovoce p"ibli&n# 5 let, je proto t"eba pomoci vesni'an(m p"e&ít období
hladu je!t# 3 roky“, vysv#tluje Sabe A. Soe z Barmského centra Praha. „Hrozí, &e tato p"írodní katastrofa
doprovázená !patnou vládou v Barm# p"eroste v obrovskou krizi, ani& by ji sv#tová ve"ejnost jakkoli post"ehla.“ A
dopl%uje: „Sbírka má nejen bezprost"ední humanitární dopad, ale i !ir!í politick) kontext. V Barm# stále panuje
jedna z nejhor!ích vojensk)ch diktatur na sv#t#, kterou se dlouhodob# (p"es mnohé snahy Barmánc() neda"í
zevnit" svrhnout. Zmírn#ní hladomoru a podpora $jin( je proto také vyjád"ením nesouhlasu s barmskou
diktaturou. Ka&d), kdo se ke sbírce p"ihlásí, tak vyjád"í i sv(j nesouhlas s potla'ováním a diskriminací etnick)ch
men!in v Barm#“.
P"ipojit ke sbírce, která má své webové stránky www.dmsbambus.cz, se zájemci mohou zasláním DMS
BAMBUS na 'íslo 87 777 (Cena DMS je 30 K', na pomoc hladov#jícím p(jde 27 K') nebo zasláním ro'ní DMS
ROK BAMBUS na 'íslo 87 777 ('ástka 30 K' bude ode'tena ka&d) m#síc po dobu jednoho roku). Dal!í mo&nost
p"isp#ní je zadat trval) platební p"íkaz ve prosp#ch transparentního sbírkového ú'tu ': 4547242001/5500,
vedeného u Raiffeisenbank, a.s.
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Zlep!it %ivotní podmínky &jinsky'ch uprchlík( lze také nákupem ve „Spravedlivém obchod#“, ktery' nabízí tradi&ní
&jinské vy'robky nakupované p"ímo od uprchlík( v Indii. P"íjmy slou%í k nákupu dal!ích vy'robk( pro tento obchod a
tím sou&asn# jako zdroj financí pro uprchlíky a obyvatelstvo trpící hladomorem. Více na shop.burma-center.org.

Barmské Centrum Praha, o.p.s., organizátor sbírky "POMOZME BARMÁNC)M", bylo zalo%eno barmskou
komunitou v $eské republice spolu s &esky'mi a mezinárodními podporovateli Barmy v &ervnu 2006. Jeho
posláním je p"isp#t k demokratizaci Barmy, dodr%ování lidsky'ch práv a zlep!ení situace lidí v Barm# a v exilu tím,
%e:
- analyzuje d#ní v Barm# a informuje a zapojuje evropskou ve"ejnost
- vytvá"í mosty a sít# mezi Evropou a Barmou
- zaji!*uje pot"ebné integra&ní slu%by Barmánc(m, zejména vzd#lávání
- podporuje aktivní ú&ast Barmánc( p"i transformaci Barmy

Podpo!eno z prost!edk" Ministerstva zahrani#ních v$cí %R v rámci Programu Transforma#ní spolupráce %R.
Slu&bu DMS provozuje Fórum dárc". Technicky zaji'(uje ATS Praha. Více informací najdete na
www.darcovskasms.cz
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