Tisková zpráva, Praha, 11. 10. 2017

TZ SIRIRI: Ministerstvo zahraničních věcí ČR podpoří uprchlíky ve střední
Africe
Český ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek schválil dotaci ve výši 1 mil. Kč na podporu
vnitřně vysídlených osob v severozápadní části Středoafrické republiky (SAR). Během letošního roku
se poblíž hranic se sousedním Kamerunem začala formovat skupina rebelů, kteří v září začali páchat
násilí na civilistech. Ti se před nimi museli ihned dát na útěk a vzali s sebou jen to nejnutnější, často
vlastně jen své malé děti. Humanitární pomoc, kterou ministerstvo poskytlo, bude použita na
přechodné ubytování, nákup základních potravin a léků a zajištění vzdělávání pro děti uprchlíků ve
městech Bozoum, Bouar a Bocaranga.
„V sobotu 23. září vpadli do města Bocaranga (druhé největší město prefektury Ouham-Pendé) rebelové
z ex-Seleka (skupina 3R vedená kamerunským generálem Sidiki Abass). Dle zpráv katolických misionářů a
misionářek na místě a na základě prohlášení OCHA napáchali hodně škod, usmrtili nebo zranili
několik desítek lidí,“ vysvětluje dění posledních dnů ředitel SIRIRI Fabrice Martin a pokračuje: „Velká
většina obyvatel utekla do buše v naději, že se budou moci brzo vrátit – stejný scénář se odehrál letos v
únoru, kdy se město také ocitlo dva dny pod kontrolou rebelů. Tentokrát ovšem Sidiki Abass prohlásil, že
neopustí město „dokud nepřijede zajistit bezpečnost Středoafrická armáda (FACA)“, která však čítá jen
několik set vojáků.“
Organizace SIRIRI ve Středoafrické republice působí od roku 2006. Jejím klíčovým partnerem v zemi jsou
misionáři Řádu bosých karmelitánů. SIRIRI na mnoha projektech také spolupracuje s organizací Caritas
Bouar, která spadá pod nadnárodní charitativní organizaci. Středoafrická republika je jednou z nejchudších
zemí světa a často je zmítaná nepokoji, které vyvolávají uprchlické vlny v rámci země. Uprchlíci potřebují
okamžitou humanitární pomoc. Katolické misie bývají jedním z útočišť tisíců uprchlíků. Misionáři ale nemají
prostředky takovému množství lidí pomoci.
„Vnitřně vysídlení lidé přišli jen s tím nejnutnějším. Potřebují rychlou pomoc, která se jim nedostává
od nefunkčního státu ani ze strany nečinné vojenské mírové mise OSN.“ popisuje Fabrice Martin stav jedné
z nejchudších zemí světa a nezájem o tuto zemi a dodává: „Velmi nás těší dlouhodobá spolupráce s
Ministerstvem zahraničních věcí ČR a vůle z jejich strany rychle pomoci ve Středoafrické republice částkou,
kterou bychom jako organizace s omezeným rozpočtem nemohli takto rychle misionářům poskytnout,“
konstatuje a dále popisuje dění posledních dnů v SAR: „V sobotu 7.10. se zástupci vojenské jednotky mírové
mise v Středoafrické republice MINUSCA konečně rozhodli konat a vyhnali rebely z Bocaranga. To nic
nemění na faktu, že je ve městech Bouar a Bozoum na 8 000 uprchlíků a 1 500 v Bocaranga na misii a na
základně MINUSCA. Lidé se zatím nechtějí vrátit domů, kde je čeká spoušť a nefungující město. Proto tato
rychlá pomoc od MZV je vítaná a pomůže překlenout období, než se situace stabilizuje.“
Středoafrická republika je jednou z nejchudších zemí světa. V žebříčku sledujícím index prosperity
(www.prosperity.com), ve kterém se státy hodnotí nejen z hlediska ekonomiky, ale také z hlediska
dostupnosti vzdělání, úrovně státní správy, bezpečnosti nebo osobní svobody, se SAR v roce 2016 umístila
jako 147. ze 149 sledovaných zemí.
SIRIRI je česká obecně prospěšná společnost, která pomáhá ve Středoafrické republice. Od svého vzniku v
roce 2006 se tato nevládní, nenáboženská a nepolitická organizace zaměřuje na rozvoj vzdělávání,
zdravotnictví a zemědělství.
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