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Poděkování za podporu v roce 2012
Klub přátel

rádi bychom Vám poděkovali za Vaši trvalou podporu a zároveň Vám přiblížili,
jak jsme v roce 2012 využili příspěvky členů a členek Klubu přátel Člověka
v tísni. Díky darům shromážděným v Klubu přátel jsme mohli pomoci lidem
v Afghánistánu, Barmě, Jižním Súdánu, Kambodži, Kongu a Sýrii a podpořit lidi
trpící v nesvobodných režimech v postsovětském prostoru, na Kubě a v Barmě.

Autor: Iva Zímová

Vážení přátelé,

V naší průběžné zprávě v září loňského roku jsme Vás informovali o naší pomoci
rolníkům postiženým extrémními suchy v oblasti severního Afghánistánu. Člověk
v tísni zde systematicky pracuje s místními komunitami v okresech Kishinde
a Zare v provincii Balch již od roku 2001. Snažíme se zmírnit utrpení místních lidí
způsobené extrémní chudobou a zlepšit jejich připravenost na přírodní katastrofy.
V loňském roce jsme díky Vám pomohli 92 nejchudším rodinám z 16 vesnic.
V Kambodži jsme zase pomáhali venkovským rodinám zasaženým povodněmi.
Díky Vašim příspěvkům jsme naočkovali 15 000 domácích zvířat (velmi důležitých
pomocníků drobných zemědělců), aby byla silnější, zdravější a rychleji rostla. Naši
pomoc pocítilo 1 220 nejchudších rodin ve 20 vesnicích v provincii Kampong
Chhnang,
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Děkujeme Vám jménem všech, kterým jsme změnili život k lepšímu. Bez Vaší
podpory by naše práce často nebyla možná. Na následujících stránkách naleznete informaci o naší společné pomoci.
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Jídlo pro 2 000 uprchlíků v Barmě

Jedním z nejpalčivějších problémů země je etnická otázka. Ta se promítá zejména
do života civilního obyvatelstva, které čelí následkům ozbrojených střetů etnických
armád s barmskými vojáky. V červnu roku 2011 byly obnoveny boje na území Kačjinského státu na severu země. V jejich důsledku bylo více než 75 000 obyvatel
nuceno opustit své domovy a uchýlit se do táborů pro vysídlené osoby. Tito lidé žijí
ve velmi nuzných podmínkách a v neustálém strachu, aniž by věděli, kdy se budou
moci opět vrátit do svých vesnic.
Ve spolupráci se zkušenou místní humanitární organizací proto Člověk v tísni
zahájil v červnu roku 2012 pomoc formou distribuce potravin pro více než 2 000
osob a stavby jednoduchých přístřeší pro 1 180 osob v 6 uprchlických táborech
na území Barmy a hraniční oblasti v Číně, dále pak výstavbu čtyř školních budov
a potřebného ubytování pro více než 485 žáků v těchto táborech.
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Po téměř padesáti letech tvrdé diktatury začal barmský režim s opatrnými reformami. Vlády se ujal nový kabinet vzešlý ze zmanipulovaných voleb v listopadu
2010. Většinu jeho členů tvoří představitelé předchozí vojenské junty, kteří se jen
vysvlékli z uniforem. Došlo k mírnému uvolnění cenzury, přijetí zákonů umožňujících například právo protestu nebo založení odborů a vláda také změnila volební
zákony, což umožnilo opoziční Národní lize pro demokracii zaregistrovat se znovu
jako politická strana. Strana se navíc v čele s nejznámější barmskou disidentkou
Aun Schan Su Ťij zúčastnila v dubnu 2012 doplňovacích voleb do parlamentu
a získala v ní pár postů. Režim propustil několik stovek politických vězňů, ale stále
jich bohužel mnoho zůstává za mřížemi.

FOTO: Archiv Čv t

Barma je ekonomicky nejzaostalejším státem jihovýchodní Asie. V roce 1962 se
zde po vojenském převratu ujala vlády vojenská junta a nastolila tvrdý represivní
režim. Kvůli tomu se z Barmy stal jeden z nejizolovanějších států světa.
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V říjnu minulého roku se Člověk v tísni rozhodl využít část prostředků z Klubu
přátel a zareagovat na akutní humanitární potřeby, s nimiž se potýká nejmladší
stát na světě – Jižní Súdán (založen v roce 2011). Po dvaceti letech úporných
a krvavých bojů za nezávislost je tato země značně zaostalá, s obrovskou mírou
chudoby a jednou z nejnižších úrovní vzdělání, zdravotnictví či naděje na dožití.
Nad to všechno místní obyvatele často sužují přírodní katastrofy, kmenové konflikty, vzpoury armády a hraniční nepokoje. Obnovený politický tlak sousedního
Súdánu, který je stále řízen militantním režimem, způsobil finanční krizi tohoto
nového státu a jeho chod z velké míry závisí na zahraniční pomoci.
Člověk v tísni se proto rozhodl otevřít koncem loňského roku svoji kancelář
a najmout první místní zaměstnance v Jubě, hlavním městě Jižního Súdánu, které
je obehnáno chudinskými čtvrtěmi. V letošním roce se zaměříme na pomoc velmi
chudým obyvatelům, kteří se po letech strachu vrací opět domů, aby zde začali
nový život. Zaměříme se na velmi skomírající sektor vzdělání a s ostatními neziskovými organizacemi se budeme podílet na obnovení míru a usmíření mezi místními
obyvateli.
O další pomoci této zemi Vás budeme pravidelně informovat.
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Začínáme pomáhat v Jižním Súdánu

FOTO: Alertnet

Přes velmi obtížné podmínky jsme již v této nestabilní oblasti díky Vašim příspěvkům například postavili přístřeší pro 72 vysídlených osob z vesnice Pandang and
Lawt Aung. Dokončili jsme konstrukci nové ubytovny, studovny a jídelny se zdrojem
nezávadné vody pro 166 žáků vesnice Mai Ja Yang, postavili školu pro více než
190 studentů v táboře Loi Je a rozdali balíčky s výživou pro 1 050 Barmánců přebývajících v provizorních táborech.

Člověk v tísni nadále pomáhá v provincii Jižní Kivu v Demokratické republice
Kongo (DRC), kde působí již od roku 2008. Ve venkovských, obtížně přístupných
oblastech Bunyakiri a Mwenga se místní obyvatelstvo v posledních letech opakovaně stávalo terčem útoků ze strany ozbrojených skupin, které zde operují. Lidé se
ze strachu z nenadálých útoků přesunuli do více osídlených oblastí. Zhruba před
rokem se ale začali navracet do svých domovů.
Řada zdravotnických středisek v oblasti stále zůstává nefunkční či postrádá
základní vybavení. Zdravotní péče v DRC je navíc zpoplatněna a desetitisíce lidí si
ji nemohou dovolit. Navrátilci musí mnohdy začínat se svou zemědělskou obživou
znovu od nuly a na zdravotní péči pak chybějí peníze.

Autor: Lucie Pařízková
Autor: Lucie Pařízková

V ybavení pro zdravotnick á zařízení v Kongu

Naše pomoc směřovala i do samotných komunit. Díky našim dárcům jsme
proškolili 120 zástupců dobrovolných zdravotních výborů, aby mohli účinně šířit
osvětu v komunitě, seznámit místní obyvatele s prevencí chorob a jak poznat jejich
první příznaky. Cílem je také zvýšit povědomí o možnostech ochrany před otěhotněním a přenosu pohlavních chorob. Dobrovolníci organizují diskuze s komunitou
i v jednotlivých domácnostech. Velmi účinné jsou také diskuze v místním rádiu,
které organizujeme.
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Z prostředků Klubu přátel a české vlády jsme dodali devíti střediskům základní
léky a zdravotní vybavení (například váhy, porodnický set, teploměry, stetoskopy
atd.). Doplnili jsme také léky a výživu pro těhotné ženy a vakcíny pro malé děti
a proškolili zdravotnický personál (například i v zásadách správné hygieny). Každému středisku byl navíc vybudován systém na zachycení dešťové užitkové vody.

Autor: Iva Zímová

Pomoc lidem ve válkou zmítané Sýrii

Koncem roku otevřel Člověk v tísni stálou kancelář ve východním Turecku a tým
zaměstnanců pravidelně dopravuje pomoc syrským rodinám přes hranice. V severozápadních provinciích Sýrie živoří desetitisíce vnitřních uprchlíků, ke kterým se
dostává pouze zlomek potřebné pomoci, a my jsme stále jednou z mála humanitárních organizací, které zde působí. Dopravujeme pomoc do Homsu, Aleppa
a dalších regionů, jako je Latakíje, Idlíb a Hamá. Už jsme pomohli téměř 70 tisícům
Syřanů!
„Naše rodina bydlela spolu s další uprchlickou rodinou dlouho venku ve stanu,
ale bouřka nám ho odnesla a venku je zima, tak jsme se přestěhovali
do mešity, kterou pro uprchlíky jako my dali místní k dispozici,“ říká osmiletý
Abdulrahman z Idlíbu, který se léčí s meningitidou v nemocnici Ad Daana. Měl
štěstí, nemocnice teď přijímají hlavně raněné.
Rozdali jsme 80 tun mouky a 4 000 dek
Člověk v tísni, díky dárcům Klubu přátel a charitativnímu obchodu Skutečný dárek,
již poskytl těm nejohroženějším rodinám jídlo, včetně speciální výživy pro více než
1 500 nejmenších dětí. Do Aleppa a dalších oblastí zamířilo 80 tun mouky, aby
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Podle OSN uteklo do okolních zemí před boji už přes 600 000 lidí a humanitární
pomoc uvnitř země potřebuje kolem čtyř milionů lidí. Toto číslo čítá i dva miliony dětí,
které kvůli válce nemohou navštěvovat školy a trpí traumaty. V zemi od začátku
bojů zemřelo přes 60 000 lidí.

Autor: Iva Zímová

Pomoc Člověka v tísni v Sýrii stále pokračuje a stává se intenzivnější s tím, jak
postupuje zima a situace pro místní obyvatele zasažené konfliktem se zhoršuje.

Autor: Iva Zímová

Po téměř dvou letech konfliktu je zcela v troskách i školství. Většina dětí už měsíce
do školy nechodí a v budovách často živoří uprchlíci, kteří prchají před boji. Člověk
v tísni nyní podporuje jednu školu v Aleppu. Organizujeme také svoz desítek tun
odpadu z ulic Aleppa, které zamořují prostředí, protože není nikdo, kdy by se o ně
postaral. Odvezli jsme už 217 náklaďáků plných odpadků.
Vybavení pro nemocnice
Postupující zima klade další nároky na hroutící se zdravotní systém. Podle OSN
přestaly v Sýrii fungovat tři čtvrtiny nemocnic, v zemi je nedostatek zdravotnického
6 / 10

Autor: Iva Zímová

„Díky moc za pomoc všem v České republice, moc tam pozdravujte a doufám,
že v Sýrii bude brzo mír a budu moci všechny k nám na oplátku pozvat! Aleppo
je krásné město, tedy aspoň bývalo – část už je bohužel rozbombardovaná,
a kdo ví, kolik ho na konci bojů zůstane…Tohle je naše dcerka Sara, dneska
jsme tu, abychom dostali další příděl kojenecké výživy a plínek. Moc nám
to pomáhá, protože manželka je vyčerpaná a jídla není dost, natož toho pro
malé děti. Navíc čekáme dalšího potomka, uvidíme, jak to zvládneme. Žena
ale dostává vitamíny, a když jí není dobře, doktoři se o ni postarají. Slíbili, že
když by byla nějaká komplikace, převezou ji odsud do Turecka do nemocnice.
Jinak budeme rodit tady ve škole, kde jinde – nemocnice jsou plné raněných
a vážně nemocných. Hlavně že jsme už mimo boje, všechno ostatní už snad
nějak zvládneme.“

Autor: Iva Zímová

pekaři mohli péct tolik žádaný a nedostatkový chléb. V oblastech, kde se dá jídlo
dosud koupit, podporuje ČvT rodiny i drobnými granty. Lidé si tak sami koupí, co
nejvíce potřebují, a místní obchodníci dostanou možnost si vydělat. Zaměstnáváme ženy, které šijí teplé oblečení pro děti. Lidem na ulici jsme, také díky Vám,
rozdali už 4 000 dek.

V okolí Damašku podporujeme lékaře, kteří poskytují vnitřním uprchlíkům psychosociální pomoc. Spolu s partnery jsme vyškolili 65 sociálních pracovníků – dobrovolníků, kteří působí v Damašku a Deira. Ošetřili již přes tisíc lidí a soustřeďují
se především na děti. Psychosociální pomoc poskytujeme syrským uprchlíkům
také v Jordánsku a pomáháme jim i v Iráku. V uprchlickém táboře Domiz na severu
země jsme vybudovali vodní rezervoár. O tom, jak naše společná pomoc v Sýrii
pokračuje, Vás budeme informovat během roku.

Autor: Michal Przedlacki
Autor: Iva Zímová

materiálu a většina obyvatel nemá přístup ke státní zdravotní péči. Zdravotnický
materiál a léky se musí dovážet. Člověk v tísni proto podporuje lékařským vybavením
a léky podzemní síť syrských lékařů Doctors Coordinate of Damascus a sdružení
syrských lékařů Union des Organisations Syriennes de Secours Médicaux, které
přímo v Sýrii spravuje desítky polních nemocnic a klinik. Z prostředků Klubu přátel
Člověka v tísni organizace vybavila například operační sál nemocnice Alayalama.

Jako každý rok byla i loni čtvrtina prostředků Klubu přátel určena na přímou
pomoc disidentům, politickým vězňům a jejich rodinám, nezávislým aktivistům
a novinářům. Protože podrobnou zprávu o této pomoci Vám přineseme v březnu,
níže uvádíme jen krátký souhrn naší pomoci.

BARMA
Barmským politickým vězňům Člověk v tísni pomáhá od roku 2004. Nově propuštění se často obracejí na místní organizace, které jim v počátečních měsících
poskytují alespoň základní pomoc. Prostředky Klubu přátel Člověka v tísni umožnily právě jedné z těchto organizací uskutečnit roční program sociální asistence
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Barma, foto: Archiv Čv t

PODPORA LIDSKÝCH PRÁV V BARMĚ, NA KUBĚ, V RUSKU A PODNĚSTŘÍ

V listopadu roku 2011 bylo Chit Ko Linnovi umožněno žít opět na svobodě,
rodina však mezitím ztratila původní byt a zaměstnání. Díky podpoře Klubu
přátel mohl Chit Ko Linn podstoupit akutní operaci zažívacího traktu, a zbavit
se tak dlouhodobých následků několikaletého věznění, které mu ztěžovaly
každodenní život a možnost plného zapojení se do práce i společnosti.

KUBA
Přes určité ekonomické reformy podporující tržní hospodářství zůstává kubánský
režim velice represivní vůči jakýmkoli projevům svobodné vůle, občanským aktivitám či snahám po nezávislém informování. Člověk v tísni pomáhá aktivním lidem
a skupinám občanské společnosti. Jedná se například o podporu nezávislých
právníků, obránců lidských práv, zaměřujeme se ale i na vzdělávání, volnočasové
aktivity a koncerty. Poskytujeme také prostředky na provoz komunitních center
v okrajových čtvrtích měst, která se starají o důchodce, postižené lidi, dětem
nabízejí aktivity na trávení volného času jako alternativy vůči ideologizovanému
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Chit Ko Linn, foto: Archiv Čv t
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V roce 2005 se Chit Ko Linn, tehdy zaměstnaný jako marketingový manažer
soukromé společnosti, zapojil do aktivit studentského hnutí Generace 88
na podporu lidských a občanských práv v Barmě. Když o dva roky později
propukla Šafránová revoluce, problémy na sebe nenechaly dlouho čekat.
Za účast na demonstracích byl Chit Ko Linn odsouzen na 11 let. Spolu s ním
režim zatkl a uvěznil většinu členů jeho rodiny – ženu, sestru, tetu a švagra –
a ponechal jeho tři malé syny v péči jejich babiček.

Autor: Míša Hrubá

pro nedávno propuštěné politické vězně. V rámci něho koordinátoři organizace
poskytují základní psychosociální péči, zprostředkovávají počáteční zdravotní
a finanční asistenci a pomáhají lidem najít těžko dostupnou práci.

Autor: Irena Vězdová

Na Kubě spolupracujeme také s přibližně 50 nezávislými novináři ve všech provinciích Kuby, kterým bylo publikováno v našich i zahraničních periodikách 26 článků.
Jsme v kontaktu s politickými vězni, kteří získali politický azyl mimo Kubu. Na Kubě
podporujeme přes 40 rodin těch, kteří jsou vězněni. Rodiny vězněných jsou
obvykle trestány vystěhováním, ztrátou zaměstnání či možnosti studovat. Uvězněním živitele rodiny se často nacházejí v tíživé ekonomické situaci. My jim proto
poskytujeme prostředky na nezbytnou lékařskou péči a další nutné výdaje.

Foto: Archiv Čv t

Pionýru. V roce 2012 bylo z Klubu přátel finančně podpořeno 34 projektů občanských společností.

Podněstří, které zůstává ostrůvkem ruského vlivu v bezprostřední blízkosti
hranic EU, je opravdovým skanzenem komunismu, a to především v myšlení lidí.
Jakékoliv nové myšlenky, názory a přístupy jsou v této mezinárodně neuznané
republice považovány za nebezpečné a nepřátelské. Podněsterské školství funguje na základě ruských (mnohdy ještě sovětských) osnov a učebnic, a vytváří
tak poněkud zkreslený obraz světa a dění v něm. Ani nově dosazený prezident
Jevgenij Ševčuk situaci nezměnil.
Člověk v tísni se rozhodl pomoci vytvořit prostor pro setkávání lidí se zájmem
o věci veřejné. V polovině roku 2012 jsme ve spolupráci s místní organizací Apriori
otevřeli Klub č. 19 – centrum občanské angažovanosti. Ten je významným prostorem pro setkávání aktivních občanů a je momentálně jediným svého druhu
v Podněstří. Nabízí vzdělávací, informační a kulturní aktivity pro širokou veřejnost,
je také prostorem pro realizaci nových iniciativ. Bezprostředně po svém otevření
si klub získal velkou pozornost a zájem především mladých lidí a studentů, kteří
začínají informace využívat i ve svém běžném životě.
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Podněstř í, foto: Archiv Čv t

PODNĚSTŘÍ

Rusko, foto: Archiv Čv

Člověk v tísni se také zaměřuje na situaci v Rusku, kde jsou nadále potlačovány
lidskoprávní aktivity a v platnost vychází kontroverzní zákony. Jednou z našich
aktivit v této zemi jsou videoaktivistické kurzy, v nichž se mladí lidé učí zacházet
s videem jako nástrojem, prostřednictvím kterého lze upozorňovat na společenské problémy.
Prostředky z Klubu přátel v rámci projektu videoškoly slouží k podpoře konkrétních kampaní jednotlivých účastníků. Loni byly podpořeny čtyři takovéto projekty.
Podporu získala například organizace Vojácké matky z Petrohradu, hájící mladé
muže před nezákonnými odvody, šikanou v armádě a dalším porušováním práv
ruskou armádou.

Foto: Archiv Čv t

RUSKO

Také v tomto roce budeme pomáhat těm nejohroženějším a opomíjeným v mnoha
zemích světa a úspěch našeho snažení bude do značné míry záviset na Vaší štědrosti a dlouhodobé podpoře.
Doufáme, že se na Vaši trvalou podporu budeme moci spolehnout i nadále.
S úctou,

	Irena Bednářová
koordinátorka Klubu přátel
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Ještě jednou děkujeme za Vaši přízeň! Díky dárcům, jako jste Vy, získávají každý
den konkrétní lidé naši pomoc.

