TISKOVÁ ZPRÁVA
14 tun rýže proS hladomoru v Barmě díky veřejné sbírce v ČR
Praha, 4. 3. 2010. V rámci veřejné sbírky „POMOZME BARMÁNCŮM“ byla převedena částka 120 Ss. Kč
partnerské distribuční organizaci na nákup potravinové pomoci proS hladomoru v Barmě. Smrt hladem
ohrožuje až 100 Ss. barmských obyvatel čjinského etnika. Sbírka, kterou v loňském roce zahájila organizace
Barmské centrum Praha o.p.s., bude pokračovat ještě další 2 roky.
"První výsledek sbírky považujeme za velký úspěch a chceme U mto vyjádřit poděkování především české
veřejnosT a všem, kteří velkoryse přispěli", říká Sabe Soe, ředitelka Barmského centra Praha. "Vybrané
prostředky skutečně pomáhají zachraňovat životy a zmenšují utrpení barmského lidu."
Darované množství, zhruba 14 tun rýže, postačí odhadem k obživě Tsíce lidí po dobu jednoho měsíce. Prvotní
příčinou hladomoru je kvetení místního bambusu Melocanna baccifera a následné přemnožení krys, které zničí
veškerou úrodu. Tento přírodní jev se opakuje jednou za 50 let. Barmské centrum Praha soustavně upozorňuje na
hladomor panující na severozápadě Barmy a na související zodpovědnost barmského režimu za jeho vznik a
rozšíření.
Katastrofa zasáhla také sousední regiony v Indii. Na rozdíl od indické vlády, která vzhledem k předvídatelnosT
tohoto úkazu učinila potřebná opatření a svým obyvatelům nezbytnou pomoc poskytuje, však barmská vojenská
vláda Čjinům žádným způsobem nepomáhá. Během minulého výskytu hladomoru v této oblasT v roce 1958
zemřelo 15.000 lidí.
Vzhledem k obUžnému terénu, nedostatečné infrastruktuře a neochotě vojenského režimu Čjinům pomoci
představuje dosud pro většinu místních obyvatel jediný způsob, jak získat obživu, několikadenní pěší cesta do
Indie, kde jsou svépomocnými organizacemi Čjinů budovány základny pro distribuci rýže. A právě prostředky
vybrané v rámci veřejné sbírky “POMOZME BARMÁNCŮM” poslouží na nákup a distribuci této rýže přes zelenou
hranici z Indie do Barmy.
Čjinové jsou příslušníky jedné z hlavních etnických menšin na území Barmy. Obývají hornatou a těžce přístupnou
severozápadní část země. Zhruba 40 čjinských uprchlíků bylo českou vládou v roce 2008 přesídleno do České
republiky v rámci programu UNHCR. Barmské centrum Praha poskytuje intenzivní pomoc při jejich integraci.
Barmské Centrum Praha, o.p.s., organizátor sbírky "POMOZME BARMÁNCŮM", bylo založeno barmskou
komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy v červnu 2006. Jeho
posláním je přispět k demokraTzaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.
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Způsoby podpory v rámci veřejné sbírky POMOZME BARMÁNCŮM:

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS BAMBUS na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na po‐
moc hladovějícím půjde 27 Kč.

Odešlete roční dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK BAMBUS na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude po
dobu jednoho roku automaT cky odečtena částka 30 Kč.

Přispějte jednorázově nebo zadejte u svého účtu trvalý měsíční příkaz ve prospěch transparentního sbír‐
kového účtu č: 4547242001/5500.
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Více informací o kampani Pomozme Barmáncům a o způsobech pomoci naleznete na www.dmsbambus.cz .
V případě zájmu je možné domluvit rozhovor s ředitelkou Barmského centra Praha, paní Sabe A. Soe.
Informace pro novináře:
Barmské centrum Praha, o.p.s.
Dělnická 54, 170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: 266 710 045
email: info@burma‐center.org
web: www.burma‐center.org
Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu Transformační
spolupráce ČR.
Projekt na pomoc Barmě je realizován s podporou mediálního partnera Radia Wave.
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