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"""""Barma: uprchlíci ve vlastní zemi
Kdy! mluvíme o uprchlících, málokdy po-

myslíme na osud lidí, kte"í utíkají ve vlastní
zemi. Víc ne! p#l milióonu vnit"n$ p"esídle-
n%ch osob (IDP, Internally Displaced Persons)
!ije v pohrani&ních &ástech Barmy (oficiální
název Myanmar). Není náhodou, !e v t$chto
oblastech sídlí p"evá!n$ p"íslu'níci etnick%ch
men'in, jako nap"íklad Karenové, Karenni,
(anové nebo Rohingyové. Cestovatelé ze zá-
padních zemí obvykle nedostávají povolení
cestovat do t$chto míst, a proto je informa-
cí o událostech v tomto regionu málo. Barm-
ská vláda v'ak tento zákaz zd#vod)uje vy''í
mírou nebezpe&í v d#sledku probíhajících oz-
brojen%ch konflikt#, a&koli prav%m d#vodem
je spí'e míra poru'ování lidsk%ch práv, které
cht$jí skr%vat p"ed sv$tem.

Barm# vlastn# v$bec nehrozí útok soused-
ních zemí. Naopak, udr%uje s nimi "ilé obchodní
vztahy. Pro" si tedy udr%uje armádu odhado-
vanou na 400 a% 500 tisíc voják$, navíc "leny
organizace USDA (Union Solidarity and Deve-
lopment Association), kte&í vypomáhají, kdy%
vláda pot&ebuje „zu&iv! dav“, kter! by zmlátil
zástupce opozice? Padesát procent státního
rozpo"tu p&ímo nebo nep&ímo plyne do armá-
dy. Podle informací humanitární organizace
Free Burma Rangers souvisí navíc 80 % p&íjm$
zem# s obchodem s drogami.

P&ed n#kolika t!dny bylo díky elektronick!m
médiím v rukou demonstrant$ v'ude v zemi
mo%né do"asn# i na na'ich obrazovkách vid#t
krvavé potla"ování nejrozsáhlej'ího pokusu
o nastolení demokracie od roku 1988. Pohle-
dy na krvácející mnichy a zprávy o jejich „zmi-
zení“ prudce kontrastují s propagací cestovní-
ho ruchu a p&íjemn!mi vzpomínkami t#ch, kdo
pob!vali v barmsk!ch medita"ních centrech.

Násilnosti v ulicích barmsk!ch m#st p&inu-
tily mnoho lidí utéci p&ed zat"ením a "asto

m#nit místo pobytu. N#kte&í v zemi z$stali,
proto%e cítí odpov#dnost v$"i rodin# nebo
spole"nosti. Jiní se pokusili p&ekro"it hranice
s Indií nebo Thajskem, aby se vyhnuli zat"ení
a mu"ení. Na osud vnit&n# p&esídlen!ch osob,
které u% desítky let bojují o p&e%ití a doufají
v úsp#ch demokratického hnutí v klá'terech
a m#stech a pozitivní dopad na jejich %ivoty,
se snadno zapomíná. I p&es svou úplnou poli-
tickou pasivitu jsou tito lidé stál!m ter"em
útok$ barmské armády. Situace je o to kom-
plikovan#j'í, %e jejich budoucnost závisí i na
snahách v$dc$ etnick!ch men'in – kte&í jsou
obvykle i velmi úsp#'n!mi podnikateli – o zís-
kání nezávislosti nebo místní nadvlády. Úsp#'-
ná transformace Barmy sm#rem k demokra-
cii a právnímu státu sama o sob# nezaru"uje,
%e by v p&íslu'n!ch oblastech zavládl mír.
Jedním z nejsiln#j'ích faktor$ pro trvalou sta-
bilitu je osud obyvatelstva, zejména vnit&n#
p&esídlen!ch osob.

„Vnit&n# p&esídlené osoby“ jsou lidé, kte&í
byli nuceni opustit své domovy, ale z$stávají
ve své domovské zemi. Podle sm#rnice OSN
není definice omezena na p&ípady, kde do-
chází k pou%ití násilí. Vnit&ní p&esídlení m$%e
b!t zp$sobeno kombinací donucovacích a
ekonomick!ch faktor$, jako je trvalá ztráta
zásobování, mo%nosti volby, bezpe"nosti a
moci. Vnit&n# p&esídlené osoby prchají pod
tlakem t#chto faktor$, kter!m se nemohou
bránit, na rozdíl od ekonomické migrace vy-
zna"ující se typick!mi migra"ními faktory.

Situace vnit"n$ p"esídlen%ch osob v Barm$
V Barm# %ije okolo 50 milion$ obyvatel.

Norwegian Refugee Council napo"ítal v &íjnu
2004 nejmén# 526 tisíc vnit&n# p&esídlen!ch
osob ve v!chodních "ástech zem#, z nich 84
tisíc v oblastech, kde se voln# bojuje. (ili bu)
v provizorních úkrytech v d%ungli nebo v tá-

borech. Ka%d! v!-
zkum musí ov'em
brát ohled na sku-
te"nost, %e v'echny
statistické údaje
o situaci v Barm#
p&edstavují pouh!
odhad. Odsunem
jsou postihovány
p&edev'ím etnické
men'iny, které tra-
di"n# %ijí v odleh-
l!ch regionech po-
blí% hranic a které
tvo&í zhruba 40 %
barmské populace.
Na v!chod# zem#
jsou to hlavn# Kare-
nové, Karenni, *a-
nové a Monové, na
západ# nap&íklad
Rohingyové nebo
+inové.

Na ja&e tohoto
roku odhadla orga-

nizace FBR (Free Burma Rangers), %e jeden
milion obyvatel %ije jako vnit&n# p&esídlené
osoby uvnit& Barmy a dal'í milion jako uprch-
líci v zahrani"í. Po potla"ení protest$ v lét#
v'ak po"et uprchlík$ v Thajsku p&ekro"il je-
den milion. B#hem uplynul!ch desetiletí byly
hlavní p&í"inou vojenské operace barmské
armády, "áste"n# ale i povstaleck!ch vojsk,
která ovládají n#které oblasti a s nimi% barm-
ská vláda v &ad# p&ípad$ uzavírá dohody
o p&ím#&í. Obecn# se dá &íci, %e vesni"ané
z v!chodní Barmy prakticky v%dy opou't#jí
své domovy v souvislosti s p&ítomností armá-
dy. Obyvatelé musí nap&íklad vykonávat nu-
cené práce jako nosi"i vojenského materiálu,
ob"as mají jen nereálnou mo%nost vykoupit
se za cenu, kterou nedoká%ou uhradit . Podle
sv#dectví b!val!ch nosi"$ a dezertér$ nejsou
brány ohledy ani na osoby star'í 60 nebo 70
let. Kdo neunese náklad, tomu hrozí zast&ele-
ní na míst#. Nemocní nosi"i dostávají smrtel-
nou injekci neznámé drogy a umírají b#hem
n#kolika hodin.

Nosi"i také musí vyhledávat a likvidovat
ná'lapné miny a nosit st&elivo a jídlo p&es
bojová pole. Dob&e zdokumentovány jsou v!-
sledky útok$ barmské armády od února 2006
do února 2007 ve stát# Karen$. Víc ne% 300
civilist$ zahynulo, mezi nimi bylo 76 vesni-
"an$ a 256 nosi"$, z nich% mnoho bylo po-
praveno. Celkem bylo pou%ito n#kolik tisíc
nosi"$, je známo více ne% 100 p&ípad$, kdy
slou%ili jako lidské 'títy a minolovky. Podle
odhad$ n#kolik set nosi"$ p&edstavovaly d#ti.
V d$sledku útok$ bylo 25 tisíc osob p&esídle-
no, z toho 5 tisíc hned p&ekro"ilo hranice do
Thajska. Karen$m v jejich zemi p&ibylo 33
nov!ch vojensk!ch tábor$.

Nucená práce má dále formu oprav ulic
nebo jin!ch prací, z nich% mají prosp#ch
i zahrani"ní investo&i, jak se ukázalo nap&í-
klad v soudním procesu proti firm# UNOCAL
(dnes sou"ást Chevronu) z USA a francouz-
ské spole"nosti TOTAL. K manuální práci na
stavbách jsou vyu%ívány i d#ti. Podle odhad$
byla b#hem jednoho roku polovina vnit&n#
p&esídlen!ch osob nucena pracovat bez od-
m#ny nebo byla p&ipravena o finan"ní hoto-
vost nebo majetek.

Vojáci ve vesnicích berou jídlo bez náhra-
dy. V "etn!ch p&ípadech vojáci zni"ili zb!va-
jící potraviny a pot&eby k va&ení, vypálili d&e-
v#né domky a po „vy"i't#ní vesnice“ polo%ili
na stezky ná'lapné miny, aby se obyvatelé
nemohli ve zdraví vrátit. B#hem minul!ch de-
set let bylo zni"eno nebo p&emíst#no 3 tisíc
vesnic.

Jen v centrální a ji%ní oblasti státu *an bylo
v letech 1996-1998 p&emíst#no p&es 81 tisíc
vesnic . Posti%eno bylo cca 300 tisíc osob.
Zám#rem barmské vlády bylo vesni"any ná-
silím dostat na státem ovládaná stanovi't#,
tzv. relocation sites. Místo toho se nejmén#
100 tisíc lidí rad#ji za"alo skr!vat, podobn!
po"et utekl do Thajska. P&ehled nuceného
p&esídlovaní ve v!chodní Barm# nevypadal

Barm'tí uprchlíci. Foto: Karen Human Rights Group
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lépe ani v roce 2006. Ve stát# *an se jedná
o více ne% 300 tisíc osob, ve stát# Karenni
o 80 tisíc, ve stát# Karen o více ne% 100 tisíc,
ve stát# Mon o více ne% 41 tisíc a ve stát#
Tenasserim o více ne% 80 tisíc .

Obdobná situace existuje i v jin!ch "ástech
zem#. Rohingyové v barmském státu Arakan,
kte&í v#t'inou pat&í k men'in# muslim$, rovn#%
"elí poru'ování lidsk!ch práv ve form# diskri-
minace a nuceného p&esídlování a stejn# jsou
postihovány i dal'í národnosti podél hranic
s Bangladé'í a Indií. Mimo jiné i v západní Bar-
m# profitují investo&i, kte&í vyu%ívají suroviny,
nap&. plyn, a p&ístup k Indickému oceánu, kde
vznikají celé p&ístavy, které mají umo%nit po-
hyb zbo%í do severní Indie a +íny.

Vnit&n# p&esídlené osoby zna"n# trpí i ne-
dostupností léka&ské pomoci. Jinak lé"itelné
nemoci mívají smrteln! pr$b#h. Tuberkuló-
za, která u% v pohrani"ní oblasti s Thajskem
vykazuje kmeny mnohonásobn# rezistentní
proti lé"b#, tím p&edstavuje hrozbu i pro sou-
sední zem#. Podobné problémy vznikají v sou-
vislosti s tuberkulózou a HIV/AIDS. Podle v!-
zkumu z roku 2004 nem#la b#hem posledního
roku t&etina domácností ve v!chodní Barm#
p&ístup ke zdravotnick!m slu%bám.

V!zkumy mezi vnit&n# p&esídlen!mi osoba-
mi ukázaly, %e 52 % muselo platit neoficiální
dan# podle uvá%ení voják$ a 71 % %ije z p$j"ek.
Indikátory nastávající humanitární krize proka-
zují rozdíl mezi situací vnit&n# p&esídlen!ch osob
a v#t'inou obyvatelstva. D#tská úmrtnost je
mezi nimi ve srovnání s barmsk!m pr$m#-
rem 3,5krát vy''í. Jen 13 % osob má p&ístup
ke zdravotn# nezávadné pitné vod#, zatímco
v celé Barm# je to nejmén# 72 %. Uprchlíci
v Barm# mohou jen v omezené mí&e praco-
vat, chodit na trh nebo do 'koly. Tém#& 9,5 %
d#tí v barmsk!ch táborech je podvy%iveno,
kde%to v celé zemi tento podíl "iní „jen“ 7,4 %.

Postup armády se &ídí taktikou „"ty& &ez$“:
cílem je od&íznutí povstalc$ od rekrut$, infor-
mací, zásobování a finan"ní podpory. Oblasti
opozice, které jsou ozna"ené jako „"erné“, se
stávají „hn#d!mi“ oblastmi, kde se voln# bo-
juje, a následn# se m#ní na „bílé“ oblasti kon-
trolované barmsk!m státem. Vesni"ané nachá-
zející se v zónách free-fire jsou pokládáni za
rebely a mohou b!t okam%it# zast&eleni. Stra-
tegie free-fire zones p&edstavuje jeden z hlav-
ních d$vod$, pro" mezinárodní humanitární
organizace jen z&ídka mohou pracovat v této
oblasti, a to i p&es souhlas barmské vlády.

Jednou z mal!ch organizací, které mohou
pomoci zajistit léka&skou pomoc p&es hranici,
je zmín#ná organizace Free Burma Rangers
se sídlem v Thajsku poblí% hranic. Jeden
z jejích pracovník$ shrnuje své zku'enosti tak-
to: „Mnoho toho, co se d#je, lze jen t#%ko za-
chytit na fotografii, videonahrávce nebo
v reportá%i. Jde spí'e o pomalé a záke&né rdou-
'ení obyvatelstva, ne% o radikální pokusy
o jeho zni"ení.“ Útoky armády podle FBR spl-
,ují definice genocidy dle OSN, i kdy% nepro-
bíhají jako v Kambod%i pod vládou Rud!ch
Khmér$ nebo v nacistickém N#mecku.

Krom# války proti armádám etnick!ch men-
'in existují ale i jiné d$vody, pro" je obyvatel-

stvo vyhán#no ze
sv!ch domov$.
Vojáci ni"í vesni-
ce, kdy% vláda po-
t&ebuje místo pro
vojenské nebo
hospodá&ské stav-
by, jako jsou nap&í-
klad p&ehrady
nebo plynovody.
V celé Barm# se
konfiskují pozem-
ky pro pr$myslové
v!stavby, podél
&eky Salween se
m#ní dokonce celá
krajina pro p&ehra-
dy a hydroelektrár-
ny. Elekt&ina bude prodávána Thajsku a +ín#,
a z projektu proto neprofituje obyvatelstvo,
n!br% barmská vláda, a tedy armáda.

Ve vztahu k armád# jsou zvlá't# ohro%enou
skupinou %eny. Znásil,ování podle zprávy
„Povolení znásil,ovat“ dvou organizací pro
práva %en dokonce vykazuje systematické
rysy, jak dokládá situace ve stát# *an, kde
bylo zdokumentováno 173 p&ípad$; jen v jed-
nom p&ípad# byl pachatel potrestán nad&íze-
n!m. Vojáci znásil,ují na povel shora, znásil-
n#ní je zbra,. Existují i "etné spekulace, %e
se jedná o pokus o genocidu, pon#vad% pod-
le tamní tradice pat&í d#ti k etnické skupin#
otce – tedy voják$. (eny z &ad uprchlík$ jsou
obzvlá'- zranitelné i vzhledem k obchodu
s lidmi. Existují celé organizace, které prodá-
vají %eny do Thajska a +íny, kde jsou nuceny
k nedobrovoln!m s,atk$m nebo prostituci.

V bezpe&í ani mimo území Barmy
Po 2. sv#tové válce mezinárodní spole"en-

ství stanovilo univerzální základy pro ochra-
nu uprchlík$, které jsou známy jako Úmluva
o uprchlících (Refugee Convention). Úmluva
ukládá stát$m povinnost chránit jednotliv-
ce, kter! má od$vodn#n! strach z pronásle-
dování kv$li ur"it!m diskrimina"ním d$vo-
d$m a taková osoba nesmí b!t vyho't#na do
zem#, kde by jeho %ivot nebo svoboda byly
ohro%eny. UNHCR pova%uje úmluvu za závaz-
nou v rámci b#%ného mezinárodního práva
dokonce i pro státy, které ji nepodepsaly. Mezi
státy, které Úmluvu o uprchlících nepodepsa-
ly a ani se jí ne&ídí, je i Thajsko. Dvojzna"n!
postoj zd$raz,uje i skute"nost, %e thajské hos-
podá&ství se ve velké mí&e opírá o nelegální
pracovníky z Barmy.

Zmín#n! obchod s lidmi není neznám! ani
v „bezpe"n!ch zemích“, kam se ob#ti uchylují
– d#ti jsou uná'eny, aby pracovaly jako %ebrá-
ci. Podle zprávy z roku 2006 je vzpurnost ma-
l!ch %ebrák$ trestána dosti krut!m bitím %e-
leznou ty"í a amputacemi. (eny musí pracovat
jako pomocnice v domácnosti a v továrnách.
+asto nedostávají plat, jsou zneu%ívány a trpí
'patn!mi podmínkami. Proto%e v Thajsku po-
b!vají nelegáln#, nemohou se obrátit na poli-
cii nebo po%ádat o pomoc stát. Hrozí jim dal'í
zneu%ívání nebo deportace zp#t do Barmy.
V n#kter!ch p&ípadech informovaly thajské

ú&ady p&edem své barmské kolegy o chysta-
n!ch deportacích.

Pomoc poskytují jen organizace, které v#t-
'inou zalo%ili a provozují sami uprchlíci. Jako
v!znamné se jeví, aby se zahrani"ní humani-
tární organizace opíraly o zku'enosti posti%e-
n!ch, koordinovaly s nimi sv$j postup a pod-
porovaly je v oblastech, které Barmánci
pokládají za vhodné.

Barm'tí uprchlíci v *R
V sou"asnosti %ije v +eské republice zhru-

ba 10 barmsk!ch uprchlík$. Dal'ími d$vody
pro pobyt Barmánc$ u nás je uzav&ení man-
%elství s "esk!m ob"anem, stipendium nebo
dal'í pobyt po dokon"ení studia je't# b#hem
komunistické éry. Zatím v'em uprchlík$m byl
p&iznán azyl, na kter! museli "ekat a% t&i roky.

Barmská komunita aktivn# propaguje barm-
ské zále%itosti od po"átku devadesát!ch let.
Spolupracovala s r$zn!mi místními organiza-
cemi, av'ak p&evá%n# v pozadí a bez mo%nos-
ti ovliv,ovaní del'ího pr$b#hu práce a pr$-
b#%né ú"asti na projektech spolu s jin!mi
aktivisty. Proto byla v roce 2006 zalo%ena
obecn# prosp#'ná spole"nost Burma Center
Prague, které usiluje o zv!'ení pov#domí ve-
&ejnosti o Barm# a poskytuje praktickou pod-
poru Barmánc$m v +eské republice a jinde.

Jednou z hlavních aktivit je pomoc uprch-
lík$m. V'em bylo poskytnuto tlumo"ení a
poradenské slu%by v souvislosti s azylov!m
&ízením, pomoc p&i získávání &idi"ského pr$-
kazu, hledání práce, osvojování jazykov!ch
dovedností apod. Zde %ijící Barmánci jsou
nyní schopni sami pomáhat jin!m v rámci
aktivit barmského sdru%ení.

Burma Center Prague dodnes funguje bez
zam#stnanc$ a kancelá&e a financuje ka%do-
denní práci a v#t'inu projekt$ z osobních p&í-
sp#vk$ zakladatel$ a aktivních "len$. Orga-
nizace nedávno uspo&ádala mezinárodní
konferenci pro barmské disidenty %ijící v Ev-
rop#. Dal'ím sou"asn!m projektem je putov-
ní v!stava barmsk!ch politick!ch karikatur.

Christoph Amthor
Autor je spoluzakladatel organizace

Burma Center Prague, o.p.s.
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