Vážení přátelé,
na 7. listopadu 2010 barmská vláda plánuje konání voleb, které jsou
ostře kritizovány mezinárodním společenstvím jako pokus o
legitimizaci vojenské diktatury.
Necelý týden po těchto volbách Vás zveme na debatu o průběhu
kampaně a o výsledcích voleb v jedné z nejtvrdších diktatur na světě.
Během debaty promluví pan Khun Saing, bývalý politický vězeň a
účastník demonstrací z roku 1988, a Marie Peřinová, vedoucí
barmských projektů společnosti Člověk v tísni.

11. 11. 2010 / 19.00
Barma: Jak se volí v diktatuře
Diskusi bude předcházet projekce dokumentárního filmu Barma: Utajená válka / Burma´s Secret War
(režie Sarah Macdonald, 2006, Velká Británie, 49 min, původní znění s českými titulky).
Po vzoru válečných zpravodajů podniká zkušený dokumentarista Evan Williams cestu do pohraničních
oblastí Barmy. Má v úmyslu sestavit co nejkomplexnější zprávu o situaci, kterou bychom zřejmě nazvali
válečnou, ačkoli takové označení oficiální barmská propaganda nepřipouští. Vojenský režim nabral
koncem osmdesátých let druhý dech a přitvrdil v boji proti jakékoli opozici. Národní lize za demokracii,
která vyhrála v roce 1990 volby, nebyla předána moc a její představitelé, včetně vůdkyně strany Aun
Schan Su Ťij, byli uvězněni. Dnešní odboj však představují především etnické menšiny, které se chtějí
osamostatnit. Potlačování těchto snah hraničí s genocidou, jejíž obětí se stávají obyčejní vesničané,
kterým často zbývá jen únik do džungle a pokus dostat se za hranice do utečeneckých táborů. Williams
se přidává ke guerillové skupině a na vlastní kůži zažívá, v jakých podmínkách tito lidé žijí. V Rangúnu
kontaktuje příznivce Národní ligy za demokracii, kteří setkáním se zahraničním reportérem riskují, že
budou zatčeni. Autentické záběry života ve strachu kontrastují s televizním zpravodajstvím o vojenských
přehlídkách a údajném pokroku země.
Vstup 50 Kč.

Pro členy Klubu přátel Člověka v tísni a Skutečné pomoci vstup zdarma.
Ballingův sál Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6 - Dejvice

www.matepravovedet.cz
Staňte se členy naší facebookové skupiny, budete informováni o aktuálním programu:
http://www.facebook.com/group.php?gid=255795715437&ref=mf

