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Mjanmarsko sa ocitlo v chaose. Ulice v stovkách miest po celej krajine zaplnili davy, približne
millión ľudí, prevažne pokojne protestujúcich proti vojenskému puču. Od prvého dňa sa však
stretávajú s brutálnym násilím bezpečnostných zložiek, únosmi, zatýkaním a mučením. Armáda
používa zbrane a smrtiace techniky bežné v boji, aj napriek tomu, že takéto zásahy proti pokojne
protestujúcim sú v príkrom rozpore s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. Armádne
jednotky pokračujú aj vo vojenských útokoch v oblastiach, ktoré sú domovom etnických menšín,
následkom čoho dochádza k civilným obetiam, zraneniam a miestni ľudia musia utekať zo svojich
domovov. Armáda zároveň vypla internetové služby, aby zabránila šíreniu informácií o svojom
brutalálnom zaobchádzaní s obyvateľstvom.
Podľa informácií od lokálnej mimovládnej organizácie AAPP_Burma zabili ozbrojené zložky
najmenej 769 ľudí, kým ďalšie tisícky ľudí vrátane právoplatne zvoleného civilného vedenia
krajiny, obrankýň ľudských práv, aktivistov, novinárok a ďalších kritikov prevratu boli svojvoľne
zadržané. Jednou z prvých obetí sa stala len 19-ročná Mya Thwe Thwe Khaing, ktorú policajti
zastrelili samopalom počas prvých dní protestov. Na jej pohreb prišli tisíce ľudí a Mya sa stala
jedným zo symbolov odporu proti prebiehajúcim udalostiam.
Amnesty International analyzovala viac ako 50 videozáznamov, ktoré dokazujú, že mjanmarská
armáda po celej krajine nasadzuje voči protestujúcim a ľuďom nachádzajúcim sa v blízkosti
protestov čoraz smrtiacejšie taktiky a vybavenie, aké sa bežne používa vo vojenských konfliktoch,
ako napríklad ľahké guľomety, ostreľovacie a poloautomatické pušky. Mnohé prípady zabitia
počas protestov napĺňajú definíciu mimosúdnych popráv. Z videozáznamov tiež vyplýva, že do
zásahov proti obyvateľstvu sú zapojené aj jednotky, ktoré sa podieľali na páchaní závažných
zločinov proti rohinskému obyvateľstvu a ďalším etnickým menšinám v krajine.
V stredu 5. mája vydala Amnesty International spoločne s viac ako 200 mimovládnymi
organizáciami z celého sveta spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú Bezpečnostnú radu OSN,
aby voči Mjanmarsku bezodkladne zaviedla rozsiahle zbrojné embargo. Táto výzva je súčasťou
kampane #NotOneBulletMore, ktorej cieľom je zastaviť násilie štátnych bezpečnostných zložiek
voči protestujúcim a civilnému obyvateľstvu v Mjanmarsku. Bezpečnostná rada OSN síce
opakovane vyzvala mjanmarskú armádu na zdržanlivosť a zastavenie násilia voči vlastným
obyvateľom a obyvateľkám, ale dosiaľ neuvalila na Mjanmarsko žiadne sankcie ani zbrojné
embargo.

Preto Vás vyzývame:
aby vláda SR podnikla kroky vedúce k odstaveniu mjanmarskej armády od dodávok
akýchkoľvek zbraní a ďalších prostriedkov používaných pri porušovaní ľudských práv;
aby vláda SR v rámci diplomatických vzťahov podporila výzvu adresovanú Bezpečnostnej
rade OSN (BR OSN), ktorá od BR žiada, aby uvalila na Mjanmarsko komplexné zbrojné
embargo, týkajúce sa priamych aj nepriamych dodávok, predaja, prepravy a prekládky
všetkých zbran
aby vláda SR uvalila cielené finančné sankcie na predstaviteľov mjanmarskej armády,
ktorí sú podozriví zo závažného porušovania ľudských práv a zločinov podľa
medzinárodného práva;
aby vláda SR verejne podporila rezolúciu o Mjanmarsku, a to aj hlasovaním, keď sa o nej
bude diskutovať na pôde Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN);
aby vláda SR žiadala členské štáty Asociácie krajín Juhovýchodnej Ázie (ASEAN) o
odsúdenie zabíjania a protiprávneho zadržiavania ľudí mjanmarskou armádou a podporu
BR OSN v globálnom zbrojnom embargu voči Mjanmarsku;
aby vláda SR navýšila objem humanitárnej pomoci poskytovaný ľuďom v Mjanmarsku, alebo tým,
ktorí z krajiny utekajú, pretože čelia riziku nákazy COVID-19 a následkom brutálnych zásahov.
Ďakujem,
S pozdravom
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