Tisková zpráva, Praha, 4. 10. 2017

TZ SIRIRI: Nové nepokoje vyhánějí civilisty z domovů, rodiny s dětmi hledají
bezpečí
V severní části Středoafrické republiky skupina rebelů, kteří si říkají R3, útočí na civilní obyvatelstvo.
Střelba, ranění a mrtví, zapalování domů, to všechno jsou důvody, kvůli kterým se tisíce lidí vydává
na útěk. Jedno z bezpečných míst, kde se uprchlíci shromažďují, je i karmelitánská misie ve městě
Bozoum. Po dlouhé a náročné cestě je potřeba jim poskytnout jídlo, střechu nad hlavou a zdravotní
péči. Česká organizace SIRIRI ihned poslala první pomoc ve výši 4000 EUR.
„Po relativním uklidnění bezpečnostní situace ve Středoafrické republice v roce 2016 se mnoho rebelů z
ozbrojené skupiny Séléka stáhlo na sever země, kde docházelo k občasným nepokojům. Státní správa,
policie, armáda v zemi prakticky nefunguje, bohužel i mezinárodní mírové jednotky OSN tzv. modré přilby
setrvávají v napadených lokalitách zcela v nečinnosti. Když se zformovala skupina rebelů, kteří si říkají R3, a
začala napadat civilní obyvatelstvo, jediná možnost byla dát se na útěk.“ vysvětluje situaci v zemi
zástupkyně organizace SIRIRI Ludmila Böhmová, která SAR několikrát navštívila a pokračuje: „Na začátku
října přišly do města Bozoum tisíce uprchlíků, většinou rodiny s malými dětmi. Po cestě dlouhé téměř 200 km
jsou vyčerpaní a bez prostředků. Nejdůležitější je tedy jim pomoci ihned.“
Organizace SIRIRI ve Středoafrické republice působí od roku 2006 v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a
zemědělství. Klíčovým partnerem v zemi jsou misionáři Řádu bosých karmelitánů. Středoafrická republika je
jednou z nejchudších zemí světa a často je zmítaná nepokoji, které vyvolávají uprchlické vlny v rámci země.
Uprchlíci, kteří si často při útěku nestihli vzít ani to nejnutnější, potřebují okamžitou humanitární pomoc.
Katolické misie bývají jedním z útočišť tisíců uprchlíků. Misionáři ale nemají prostředky takovému množství
lidí pomoci. Díky dlouhodobé spolupráci s misionáři, znalosti prostředí a finančním rezervám, může SIRIRI v
těchto situacích okamžitě poslat finanční pomoc.
„SIRIRI je ve srovnání s mezinárodními organizacemi relativně malá. To nám ale v těchto chvílích umožňuje
pružnost a rozhodovací procesy trvají kratší dobu a my do pár minut jsme schopni poslat finance potřebné
na první dny, hodiny,“ popisuje ředitel SIRIRI Fabrice Martin specifické fungování organizace. „Takto rychle
pomoci můžeme ale hlavně díky našim pravidelným dárcům,“ doplňuje Fabrice Martin. Zásadním zdrojem
financí totiž jsou individuální dárci.
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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