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ÚVO D
V roce 2005 se dva aktivisté, kteří se již dříve
účinně angažovali v barmské otázce, ať již zcela
individuálně nebo v jiných nevládních organizacích, rozhodli vytvořit platformu, která by sloužila
koordinované, spolehlivé a nezávislé práci zaměřené na podporu Barmy, rozvíjení mezinárodní
spolupráce a zprostředkování spolupráce mezi evropskými a barmskými subjekty. Záměr založit nevládní neziskovou organizaci a cíle této organizace byly oznámeny v Bruselu v březnu roku 2006
na konferenci ÒBurma/Myanmar Forum”.
Vlastní společnost byla založena 13. června
2006 a byla zapsána Městským soudem v Praze
dne 6. září 2006. Vzhledem k tomu, že zákon
neumožňuje členství v takovéto organizaci, byla
zároveň utvořena neformální skupina jejích příznivců nazvaná ÒPřátelé Barmy”.
Zakladatelé
zvolili
v souladu
s českým
právním řádem
formu
obecně
prospěšné
společnosti, což předpokládá vytvoření minimálně
tříčlenné správní rady a tříčlenné dozorčí rady, přičemž statutárním orgánem společnosti je správní
rada. Členové správní i dozorčí rady jsou voleni
s ohledem na angažovanost v barmské otázce.
Burma Center Prague je od svého založení
členem evropské sítě nevládních organizací zabývajících se Barmou - EBN (Euro Burma
Network), a dále sítě barmských disidentů působících v evropském exilu - FBE (Forum of Burmese in
Europe). BCP dále udržuje úzké kontakty s dalšími
zainteresovanými subjekty, jako například představiteli
akademické
sféry
a
občanskými
společnostmi, které se zabývají podobnými otázkami a zastupují barmské etnické menšiny.
Údaje o aktivitách Burma Center Prague a
informace o Barmě lze nalézt na webových stránkách společnosti – www.burma-center.org. Zde je

3

Cíle a poslání
Obecně prospěšná společnost BCP byla
založena barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Naše činnost je v souladu s
Všeobecnou deklarací lidských práv vyhlášenou
OSN a Mileniovými rozvojovými cíly OSN.
Posláním Burma Center Prague (BCP) je
přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě i v
exilu tím, že:
●

analyzuje dění v Barmě a informuje a
zapojuje evropskou veřejnost

●

vytváří most a sítě mezi Evropou a
Barmánci

●

zajišťuje potřebné služby Barmáncům,
zejména vzdělávání

●

podporuje aktivní účast Barmánců při
transformaci Barmy

Náším cílem je zvýšit povědomí veřejnosti
o Barmě v České i Slovenské republice a podporovat lid Barmy prostřednictvím našich aktivit.
Pokládáme za nutné zdůrazňovat význam
otázky lidských práv v Barmě a zajistit lidem
základní věci, jako jsou vzdělání, zdravotní
péče a právní jistota.
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rovněž zveřejňován výběr nejvýznamnějších zpráv
o Barmě v české a anglické verzi, dále všeobecné
údaje a rozbory významných témat a událostí.
Společnost Burma Center Prague by tímto
chtěla vyjádřit poděkování všem, kdo poskytli dary
nebo pomáhali jako dobrovolníci.

"Použijte, prosím, svou svobodu
na podporu té naší!"
Aun Schan Su Ťij

a u t o r : S i t t N y e i n Ay e
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AK TIVIT Y V ROCE 2008

Prohlubování povědomí o situaci
v B armě
Burma Center Prague od svého založení v
roce 2006 pořádá množství kulturních a osvětových akcí, jejichž hlavním cílem je zvyšování povědomí o Barmě a barmské kultuře mezi místní populací i mezi cizinci zde žijícími.

Projekt “Pohled do

army Ó

V roce 2008 byly tyto aktivity ﬁnančně podpořeny grantem Ministerstva zahrani&ních věcí ČR
(Odbor pro krajany, kultury a prezentaci) v
projektu, který nesl název Pohled do Barmy”.
Burma Center Prague v roce 2008 konkrétně
realizovalo následující činnosti:

Promítání ﬁ lm * , besedy a barmské
ve  ery
Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů
Burma Center Prague je informovat veřejnost
v České a Slovenské republice o situaci v Barmě, a
to i o záležitostech, které zůstávají běžným turistům utajeny a které rovněž nejsou zmiňovány zahraničními investory a cestovními kancelářemi napojenými na Barmu, pořádali jsme v průběhu tohoto roku v rámci jednotlivých kampaní i nezávisle
na nich opětovně promítání ﬁlmů a dokumentárních záznamů spolu s besedami s Barmánci
a večery s barmskou tématikou.

armsk$

ve&er – dne 28. ledna 2008 zorganizovalo BCP v Klubu cestovatelů v Praze barmský večer spojený s ochutnávkou barmské
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kuchyně, barmskou hudbou a promítáním dokumentu Lukáše Synka o cestě do Barmy a diskuzí
s barmskými uprchlíky.
Veřejné shromá"dění ãSpolená fotograﬁe
s blahopřáním“ – 18. června 2008 uspořádalo
BCP ve spolupráci se společností Člověk v tísni veřejné setkání na Palachově náměstí v Praze
Veer pro paní Su 'ij – dne 19. června 2008
si svět připomněl 63. narozeniny paní Aun Schan
Su Ťij, jediné nositelky Nobelovy ceny míru držené
ve vězení. BCP dne 17. června 2008 uspořádalo
symbolické setkání v klubu Rybanaruby v Praze na
počest paní Su Ťij, kde proběhlo čtení z její knihy
„Dopisy z Barmy, dále promítání autentických záběrů zachycujících cyklon Nargis a jeho následky
a diskuze o situaci v Barmě.

iskusní

veer – ve spolupráci se společností
Člověk v tísni se dne 18. června 2008 konal v Klubu cestovatelů v Praze tematický Diskusní večer.
Infostánek na festivalu „Barevná planeta –
BCP upozornilo na situaci v Barmě dne 13. září na
multietnickém hudebním festivalu „Barevná planeta na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem, který
organizovala společnost Poradna pro integraci.
Infostánek na festivalu „Refufest aneb Přijde
Svátek 2008 – dne 20. a 21. června 2008 se
BCP zúčastnilo festivalu Refufest na pražském náměstí Míru. Akce byla zaměřená na problematiku
uprchlíků a uspořádala ji organizace Berkat.

V  stavy
V stava “Fotky z army – výstava fotograﬁí
z Barmy od Jitky Vodňanské. Vernisáž spojená s
promítáním krátkých dokumentárních ﬁlmů a diskuzí se konala dne 16. června 2008 v Chajovně v
Brně.
Putovní v stava “Humor pln vzdoru – se
konala ve spolupráci s barmským exilovým časopisem Irrawaddy za ﬁnančního přispění Ministerstva
zahraničí ČR. Jednalo se celkem o 35 barevných
reprodukcí politických karikatur barmského umělce
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Harn Laye a vysvětlující informace o autorovi a
také o aktuálním dění v Barmě. Výstava se konala
na dvou místech, a to v Ostravě a Bratislavě.
Ostrava – výstava se zde konala ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia od . do
31 října 2008 v galerii jmenovaného klubu. Vernisáž byla spojena s promítáním dvou krátkých
dokumentárních ﬁlmů a následnou diskuzí.
ratislava – výstava byla pořádána od 12.
do 16. listopadu 200 v rámci festivalu Jeden
svět ve spolupráci s organizacemi Člověk v tísni a
Člověk v ohro!ení v prostorách A4 – nult
priestor v centru Bratislavy.

Kampaně
Cyklon Nargis
Kampaň na pomoc obětem cyklonu Nargis –
vzhledem ke katastrofě, která v tomto roce postihla
barmský lid, uspořádalo BCP dne 1 . května na
Staroměstském náměstí v Praze shromáždění na
podporu obětí v Barmě. Zástupci BCP také v této
souvislosti sloužili jako zdroj neutrálních informací
nejen o tom, jak mohou lidé přispět svou pomocí,
ale poskytovali rovněž analýzy dané situace a snažili se dávat události do souvislostí, např. upozornili v médiích, že jediným důvodem katastrofy nebylo pouze počasí. Na webových stránkách BCP
byl rovněž uveden seznam četných organizací, které se snažily poskytnout Barmě pomoc.

Olympiáda v Pekingu
Kampaň Olympiáda v Pekingu – vypni televizi!“ – BCP se připojilo ve spolupráci s organizací US Campaign for Burma k celosvětové
kampani na památku krvavého potlačení povstání
demokratického hnutí v Barmě dne 8. srpna 188
ve snaze upozornit na to, že Olympijské hry
v Pekingu byly zahájeny ve stejný den, na který
připadá rovněž 20. výročí této smutné události, a
že Čína je hlavním podporovatelem barmského
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režimu. BCP také pořádalo ve spolupráci s dalšími
neziskovými organizacemi zaměřenými na lidská
práva a zejména na tibetskou otázku veřejná
shromáždění na podporu této kampaně.
Akce Sportem za lidská práva v armě“ –
16. srpna 2008 proběhla v parku Stromovka
v Praze akce, při které BCP spojilo témata sport a
lidská práva jako alternativu k Olympijským hrám.
Akce proběhla v rámci celosvětové kampaně skupiny Team Burma z New Yorku.

Politi  tí vězni
Kampaň pro politické vězně v Barmě –
uspořádaná ku příležitosti 20. výročí masakru
v Rangúnu ve spolupráci s organizací AAPP (Assistance Association for Political Prisorers, Burma),
která působí jako jeden z hlavních expertů a
zdrojů informací o politických vězních v Barmě.
V jejím rámci se uskutečnily následující akce:
Akce adoptujte vězně“ – připomeňte si
oběti násilí ze strany barmského státu – na internetových stránkách BCP si návštěvníci mohli vybrat
ze seznamu vězně svědomí a „adoptovat ho. Zároveň mohli zakoupit svíčku, prezentovanou dále
na následné veřejné vzpomínkové akci.

V  ro  í masakru v roce

1 88
akce „8888 –

Vzpomínková
dne 8. srpna
2008 pořádalo BCP veřejnou vzpomínkovou akci u
památníku sametové revoluce v Praze na Národní
třídě, jejímž cílem bylo připomenout oběti barmské
diktatury v minulosti i v současnosti.
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Časopis
Časopis Zaostřeno na armu“ – jako součást projektu podpořeného Ministerstvem zahraniních věcí ČR vydalo BCP v roce 2008
dvojjazyčný časopis nazvaný Zaostřeno na Barmu,
který obsahoval 6 poprvé zveřejněných článků autorů původem z Barmy, ČR, Rakouska, USA a Německa. Tematicky se zabývají situací v Barmě,
situací Barmánců v Evropě a problematikou barmských uprchlíků v dnešní České republice.

Pomoc uprchlík  m
Jednou z podstatných priorit Burma Center
Prague je již od jeho založení poskytování pomoci
barmským uprchlíkům. Burma Center Prague nabízí zejména překladatelské a tlumočnické služby
barmským žadatelům o azyl během azylového
řízení a při jednání s českými úřady. Ke klíčovým
aktivitám společnosti v uplynulých obdobích patřila
pomoc barmským uprchlíkům s řešením administrativních problémů, nalezením obživy a integrací do
české společnosti. Aby měli lepší šance najít si práci, Burma Center Prague azylantům pomáhalo při
získání evropského řidičského průkazu, osvojení si
znalosti práce s počítačem a prohlubování znalosti
českého jazyka. BCP dále pomáhalo barmským
studentům na českých univerzitách a stážistům působícím u jiných českých nevládních organizací.
V roce 2008 došlo k podstatnému navýšení
rozsahu činností BCP zaměřených na pomoc
uprchlíkům, protože v červnu tohoto roku schválila
česká vláda formální přesidlovací program
společně s programem přesídlení omezené skupinky barmských uprchlíků z Malajsie. Ministerstvo
vnitra vypravilo po jeho schválení do Malajsie
úředníky, kteří přímo zde provedli pohovory
s několika desítkami barmských uprchlíků, které
k přesídlení do ČR doporučil Vysok Komisař OSN
pro uprchlíky (UNHCR). UNHCR k přesídlení doporučuje vždy takové uprchlíky, u nichž nepřipadá
v úvahu žádné jiné dlouhodobé řešení. Někteří
z přesidlovaných uprchlíků přitom v provizorních
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podmínkách exilu v Malajsii strávili téměř 10 let.
V říjnu 2008 přicestovala první skupina těchto
uprchlíků do České republiky a složitým a
dlouhodobým procesem, jakým jejich integrace do
české společnosti beze sporu je, je provázelo také
Burma Center Prague, které díky důvěrné znalosti
české i barmské kultury může působit v roli
prostředníka a zprostředkovatele mezi dvěma odlišnými sociokulturními světy. Ve snaze seznámit
zavčas všechny zúčastněné se všemi speciﬁckými
potřebami uprchlíků z Barmy uspořádalo BCP dvě
školení, jedno pro pracovníky azylového střediska
ve Stráži pod Ralskem, druhé pro místní úředníky a
další pracovníky, kteří s barmskými uprchlíky přicházeli nejvíce do styku. V průběhu celého integračního procesu se i nadále snaží být barmským uprchlíkům k dispozici při řešení všech úskalí,
která je na této složité cestě potkávají.

 alší služby
Společnost Burma Center Prague pokládá za
jednu ze svých povinností shromažďování informací, zpráv, knih a ﬁlmů dotýkajících se barmské
otázky a jejich zpřístupňování veřejnosti. Dále nabízí odbornou spolupráci ve všech záležitostech
s Barmou souvisejících.

Média
Společnost Burma Center Prague slouží jako
jeden z významných kontaktních bodů pro sdělovací prostředky, dokáže poskytovat informace
přímo z autentických barmských zdrojů, a to
v anglickém, v barmském, i v českém jazyce. K tématům, o nichž zasvěceně pojednává, patří zejména život cizinců a přistěhovalců, život ve
vojenském režimu v Barmě i hodnocení politického
vývoje v zemi. Společnost Burma Center Prague
představuje pro mnoho českých i slovenských
žurnalistů primární zdroj informací, na jehož základě poté vytvářejí komplexní pohled na situaci v
Barmě.
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Burma Center Prague poskytlo v roce 2008
informace a rozhovory následujícím médiím a institucím: Česká televize (ČT2 ČT2 ) a Česk( rozhlas (Rádio Česko Rádio Leonardo Cro6), Hospodářské noviny, Lidovky.cz, Novinky.cz, aktuálně.cz, The Prague Post, Econnect, Amnesty International, UNHCR, Člověk v tísni, Člověk
v ohro)ení, Center for Nations při Univerzitě Matěja Bela v Banské Bystrici a dalším. Aktivity Burma
Center Prague dosáhly až do Barmy prostřednictvím
spolupráce
s barmskými
sdělovacími
prostředky, jako např. Democratic Voice of Burma
(DVB), Radio Free Asia (RFA) a The Irrawaddy, a
dále barmskou pobočkou BBC.
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- IN ANČNÍ

ZPRÁVA

V roce 2008 získalo BCP ﬁnanční podporu
Ministerstva zahraničních věcí České republiky,
Odboru pro krajany+ kulturu a prezentaci v celkové hodnotě 80 tisíc korun. Získané prostředky
byly použity na přípravu a realizaci besed, diskuzí, veřejných setkání, dále putovní výstavy a časopisu Zostřeno na Barmu, které jsou zmiňovány
již v textové části této zprávy. Hospodářský výsledek BCP za rok 2008 dosáhl celkové výše 122 tisíc
korun.
Celkový stav hospodaření BCP odrážejí přiložené výkazy zisku a ztráty a rozvaha.
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KONTAK TNÍ Ú 2 AJE

Burma Center Prague, o.p.s.
IČO: 2.5 /5 323
Zasílací adresa a kancelář:
Burma Center Prague
Dělnická 54
1.0 00 Praha

. - Holešovice

tel.: 266 .10 045
Zapsané sídlo:
Jarešova 3/./10
14/ 00 Praha 4
Česká republika

E-Mail:
info@burma-center.org

Internet:
www.burma-center.org
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