Co možná nevíte
o barmských sousedech
ve Vašem městě
Proč jsou tady
V Barmě čelili mimosoudním popravám, svévolnému
zatýkání, věznění, mučení, nuceným pracím, náboženskému
útlaku, omezení pohybu, nucenému vojenskému výcviku
a sexuálnímu obtěžování a násilí. Jedinou záchranou před
etnickými a náboženskými perzekucemi byl útěk ze země.
Česká vláda vybraným pos ženým barmským rodinám
z uprchlických táborů v Malajsii a Thajsku v letech 2008 až
2012 zajis la v ČR azyl, aby zde mohli zahájit nový život.

Kolik jich tu je
K dubnu 2015 žilo v ČR 130 azylantů z Barmy, z toho
70 dospělých osob a 60 dě a mládeže do 18 let.

Kde je můžete potkat
Díky vstřícnos zastupitelů a starostů žijí v těchto městech:
Brandýs n/ Labem – Stará Boleslav, Poděbrady, Oseček, Kutná
Hora, Chrast u Chrudimi, Vysoké Mýto,
Zruč n/Sázavou, Havlíčkův Brod,
Přibyslav, Nové Město na
Moravě, Černá Hora, Boskovice,
Židlochovice, Bohdalice, Brno,
Bzenec, Hluk, Zlín, Vse n, Praha.

Jakého jsou etnika
Čjinové, Kačjinové a Karenové.
Všichni jsou Barmánci podle
státní příslušnos .

Jazyk
Každé etnikum používá
svůj vlastní jazyk s kořeny
v beto-barmských jazycích.
U Čjinů navíc nacházíme
až 45 dialektů, natolik
od sebe odlišných, že se
lidé s různými dialekty
nemusí vůbec dorozumět.
Někteří mluví i barmsky
a anglicky. Česky se
učí všichni.

Náboženství
Většinově křesťané, prak kující bap sté. Někteří buddhisté.

Řemesla
Tradičním řemeslem je tkalcovství.

Jména
Je zvykem nedávat křestní jméno a příjmení, ale jen jedno
jméno, které zpravidla odráží dosažené úspěchy nebo je
projevem přání do budoucna.

Pozdravy
Stejně jako v Evropě je běžným pozdravem podání ruky.

Projevy úcty
V barmské kultuře je zásadní hodnotou úcta ke starším
osobám. Úcta se projevuje chůzí v předklonu, podáváním věcí
oběma rukama nebo sezením na nižší úrovni než starší osoba.

Výživa a potraviny
Základními potravinami jsou rýže a kukuřice. Rýže se jí při
každém jídle, často se zeleninou a masem.

Chcete se s nimi blíže seznámit?
Můžete lépe poznat Barmánce jako dobrovolník Barmského
centra a rodinám pomáhat například s komunikací s úřady
a ins tucemi, navazovat a udržovat kontakty v rámci místní
komunity, doučovat dě a dospělé českému jazyku, plnit
školní povinnos , jezdit na výlety, vařit barmská a česká jídla,
zapojovat do místních spolků a kroužků, společenských akcí,
pomáhat s přípravou a realizací akcí Barmského centra apod.
Pokud máte zájem pomoci barmské rodině v jejím úsilí
o integraci do české společnos , ozvěte se nám prosím na
email: merhaut@burma-center.org, kde Vám rádi sdělíme
další podrobnos .
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