Vážení přátelé,
zveme Vás na filmově-debatní večer z cyklu
Máte právo vědět, tentokrát o životech
obyvatel
Karenského
státu
v Barmě,
ohrožovaných a pronásledovaných barmskou
armádou, o vypalování vesnic, znásilňování
místních žen, o nekonečném koloběhu života na
útěku a o práci členů sdružení Free Burma
Rangers, které konflikty sužovanému civilnímu obyvatelstvu poskytuje humanitární a zdravotní
pomoc.
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UMĚNÍ PŘEŽÍT NEJDELŠÍ VÁLKU NA SVĚTĚ
V rámci večera bude uveden dokumentární film Umění přežít nejdelší válku na světě – Zpráva
z Karenského státu v Barmě (režie a scénář Štěpánka Šimlová a Bára Stejskalová, 2012, 53 min,
původní znění s českými titulky).
Diskuze po filmu se zúčastní zakladatel sdružení Free Burma Rangers Američan David Eubank, jeho
manželka Karen Eubank, další ze zakladatelů Free Burma Rangers, tentokrát karenské příslušnosti,
Eliya Samson, bývalý velvyslanec ČR pro Barmu Jiří Šitler, a jedna z autorek dokumentu Štěpánka
Šimlová. Diskuze bude v anglickém jazyce.
O filmu:
Někteří lidé mají to štěstí, že prožijí život, aniž by na vlastní kůži poznali válku. To ale neplatí pro mnohé
obyvatele Karenského státu v Barmě, pro něž jsou konflikty, útěky z domovů, znásilňování žen a smrt něčím víc,
než jen zprávami v novinách. Jedna z autorek dokumentu, Štěpánka Šimlová, se s kamerou v ruce vydala do této
části Barmy, země trpící desetiletími bojů, rozpolcené škálou etnik, nejisté si i vlastním jménem, aby se
seznámila s životem tamních obyvatel potýkajících se s krutostmi barmské armády a aby nechala nahlédnout do
života členů sdružení Free Burma Rangers, kteří armádou sužovaným, prchajícím a trýzněným lidem ukrytým
v džungli poskytují humanitární a zdravotní pomoc. Mnozí z členů Free Burma Rangers si sami prošli peklem,
druhým dnes z pekla pomáhají. Bariéry mezi etnickými a národnostními příslušnostmi po ně neplatí. Některé
spojují bolestivé šrámy, jež jim zasáhly do života, všechny pak přesvědčení a společné poslání. Jejich životem je
pomáhat žít druhým a dodávat naději těm, kteří ji na útěku před barmskou armádou nechávají daleko za sebou.

Vstup 50,- Kč.
Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1 (vedle Foto Škoda)
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