TISKOVÁ ZPRÁVA

Osud barmských uprchlíků tématem na festivalu JE❉EN SV✫T
Praha, ✽. ✸. ✷010. Více ne✧ ✸ miliony Barmánců byly nuceny opustit svůj domov, av✦ak jen málo z nich se
dokázalo dostat do "pevnosti Evropa". Osud t✬chto vyvolených, av✦ak ne vždy šťastných uprchlíků líčí
vynikající britský dokument "Z Barmy až na ▼ars". oprovodné akce organizace Barmské centrum Praha
upozorní na palčivou aktuálnost tématu právě pro Českou republiku, která jako jedna z mála zemí
v Evropě poskytuje nový domov barmským uprchlíkům v rámci programu přesidlování UNH❈R.
Organizace Barmské centrum Praha, o.p.s., se letos opětovně zúčastní festivalu Jeden svět jako představitel
aktivit pro ❇armu a pro barmské uprchlíky v ✩R. Při příležitosti zahájení festivalu v Ústí nad Labem dne
1✺. ✸. ✷010 uspořádají zástupci ❇armského centra ve spolupráci s místními organizátory festivalu doprovodný
program k filmovému promítání, obdobné akce budou následovat v dal✁ích městech.
„Je nesmírně důležité přiblížit českým divákům barmskou problematiku z pohledu uprchlíků. A pravě to dokáže
film „Z Barmy až na ▼ars“. Musíme ale rovněž mluvit o důvodech, proč vlastně tito lidé opustili svůj domov a
vydali se na cestu do neznáma,“ vysvětluje ředitelka Barmského centra Praha, paní Sabe Soe. Organizace se
proto chystá prostřednictvím diskuzí a výstavy nazvané „ Pomozme Barmáncům“ upozornit nejenom na
komplexnost problémů barmských uprchlíků v Č R, ale také na hladomor na severozápadě ❇army, odkud pravě
pocházejí uprchlíci přesídlení do Č R. Na rozdíl od jiných zemí se Č eská republika rozhodla ujmout role aktivního
pomocníka v procesu přesidlování, což vysoce oce✂uje paní Soe. „Titul filmu Z Barmy až na ▼ars je ovš em
ostře ironický. ❇armš tí uprchlíci nežijí na Marsu, ale tady mezi námi.“
Barmské centrum Praha uspořádá v průběhu festivalu nejméně ✶✵ akcí včetně debat po projekcích ve š kolách .
V rámci zahájení i v jeho dalš ím průběhu mohou návš těvníci festivalu v Ústí nad Labem a Děčíně podpořit
barmské uprchlíky a pomoci obětem hladomoru nákupem vystavených předmětů ručně vyrobených přísluš níky
čjinského a kačjinského etnika .
V říjnu ✄✵✵☎ a únoru ✄✵✵✾ bylo do Č eské republiky v rámci vládního programu přesídleno ✹✆ ❇armánců
čjinského původu. Barmské centrum Praha se snaží v rámci svého projektu „❇arma vzdálená i blízká“ zlepš it
vzájemné porozumění a soužití Č echů a barmských azylantů a zvýš it povědomí o ❇armě, její kultuře a
problémech. Organizace též v roce ✄✵✵✾ vyhlásila celonárodní sbírku „ Pomozme ❇armáncům“ na pomoc
hladovějícím lidem v ❇armě.
Barmské Centrum Praha, o.p.s., bylo založeno v roce ✄✵✵✻ barmskou komunitou v Č eské republice spolu
s českými a mezinárodními podporovateli ❇army. Jeho posláním je přispět k demokratizaci ❇army, dodržování
lidských práv a zlepš ení situace lidí v ❇armě a v exilu.
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Plánované akce BCP v rámci festivalu JEDEN SVĚT 2010:
Datum a čas
✎✏.✑.✒✏✎✏ –
✑✎.✑.✒✏✎✏
neděle,
✎✕.✑.✒✏✎✏,
✎✖✗✒✏ hod.
pondělí,
✎✖.✑.✒✏✎✏,
✎✘✗✑✏ hod.

Místo
Ústí nad Labem: Filosofická fakulta UJEP,
České mládeže ✓
Praha: Světozor, velký sál

Téma
výstava „Pomozme ✔armáncům“ o hladomoru
v ✔armě
film „Z ✔army až na Mars“ a diskuze

Ústí nad Labem: Experimentální prostor
Mumie, Velká Hradební ✖✏

film „Z ✔army až na Mars“ a diskuze

pondělí,
✎✖.✑.✒✏✎✏,
✎✙✗✏✏ hod.

Ostrava: Minikino Kavárna, Kostelní ✑

film „Z ✔army až na Mars“ a diskuze

✎✘✗✑✏ hod.
čtvrtek,
✒✖.✑.✒✏✎✏,
✎✓✗✑✏ hod.

kino Art, ul. ✒✓. října ✎✒✕
Brno: Kavárna Trojka
Dominikánská ul. ✘

film „Sirotci z Rangúnu” a diskuze
vernisáž výstavy „Pomozme ✔armáncům“
o hladomoru v ✔armě (výstava potrvá do 4.4.10)

✒✏✗✏✏ hod.
pátek,
9.4.2010
20 h
31.3.2010 14.4.2010

Děčín: Husův sbor
Teplická 59, Děčín 4
Děčín: Modrá čajovna
Podmokelská 18, Děčín 4

film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze
film „Z Barmy až na Mars“ a diskuze

výstava „Pomozme Barmáncům“ o hladomoru
v Barmě

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.: 266710045
email: info@burma-center.org
web: www.burma-center.org
Informace o sbírce „Pomozme Barmáncům“ najdete na stránkách www.dmsbambus.cz
Tyto aktivity jsou finan★n✚ podpo✪eny z prost✪edků grantu z Islandu, Lichten✛tejnska a ◆orska v rámci ❋inanč ního
mechanismu ❊HP a ◆orského finanč ního mechanismu prost✪ednictvím ◆adace rozvoje obč anské společ nosti, z prost✪edků
Ministerstva zahranič ních vě cí ✜eské republiky prostřednictvím odboru pro kulturu, komunikaci a prezentaci a v rámci
Programu transforma★ní spolupráce Č R.
Projekt na pomoc Barmě je realizován s podporou mediálního partnera Radi a Wave.
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