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ASEAN trade unionists and parliamentarians: Recognise Myanmar’s NUG 

 

With Myanmar still in the grip of a brutal military junta, the ASEAN +6 Regional Social Dialogue 

(ARSD) passed on 30 August a resolution calling for the restoration of democracy in the country 

to advance decent work.  

 

The resolution was passed in an ARSD special session organised by the ASEAN Service 

Employees Trade Union Council (ASETUC), the different Global Union Federations in the Asia 

Pacific region, the International Trade Union Confederation (ITUC-Asia Pacific), the ASEAN 

Trade Union Council (ATUC), the ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) and the 

Confederation of Trade Unions, Myanmar (CTUM).  

 

The event focused on exploring ways to contribute to the Myanmar people’s calls for the 

international community to recognise the National Unity Government (NUG), which was 

established on 16 April by the democratically-elected Myanmar legislative body in exile. It 

includes representatives of the National League of Democracy (NLD), all ethnic minority groups, 

different political parties, trade unions, youth and women’s organisations.  

 

“The NUG is the Burmese people’s supreme expression of their commitment to democracy and 

rejection of military rule. It is the one and true democratic government of Myanmar. Its 

recognition by nation-states is crucial to return power to the people and end the military junta’s 

violent dictatorship. It is also necessary for the promotion of decent work, as such policy can 

only thrive in a democracy,” said Sandar Phyo, Deputy Member of the International Labour 

Organisation (ILO) Governing Board.  

 

Malaysian lawmaker Charles Santiago, who represented the ASEAN Parliamentarians for 

Human Rights (APHR), called on the region’s parliamentarians to work together to defend 

human rights and democracy in Myanmar.  

 

“I call on my fellow parliamentarians to add their voices to the growing global calls for nation-

states to recognise the NUG and deny the military junta any semblance of legitimacy. I urge my 

fellow lawmakers to cross party lines and unite in persuading our respective governments to 

take urgent action. We cannot afford to be neutral on a matter of such importance.  This is also 

the ideal moment to ensure the rights of all in Myanmar, including the Rohingya and other ethnic 

minorities, who for too long have been subjected to violence and denied of their most basic 

rights.” Santiago said.  

 

A federal minister from the Myanmar National Unity of Government, Dr. Lian Hmung Sakhong 

expressed his thanks to the different global unions, ASEAN lawmakers and other social partners 

that expressed their support for Myanmar's struggle for democracy. “On behalf of the people of 

Myanmar, I would like to thank all of you for your support and solidarity. We draw strength and 

inspiration from all of you. Knowing that you are all on our side, no matter how arduous and 

perilous our struggle for democracy is, we are confident that we will emerge victorious,” he said.  
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The ARSD is a social dialogue that consolidates the responses of different social partners in the 

region on various issues, and promotes a decent work agenda towards a people-centered 

ASEAN. It’s special session on Myanmar is part of a broad initiative to drum up support for the 

recognition of the NUG leading to the 75 th United Nations General Assembly, which will start on 

14 September.  

 

On 13 September, a day before the UN General Assembly, the Council of Global Unions (CGU) 

will launch a Global Day of Action to call on the intergovernmental organization to recognize the 

NUG.  

# 

 

သြဂုတ ်၃၁၊ ၂၀၂၁ 

သတင််းထုတ်ပြန်ချက် 

  

အာဆီယံအလုြ်သမာ်းသမဂ္ဂမျာ်းနှင ်ြါလမီန်အမတမ်ျာ်း၊ ပမန်မာန ုင်ငံ NUG က ုအသ အမှတပ်ြြုြါ။ 

  

မြန်ြာနှိုင်ငံြည်ရက်စက်သကြ််းသကြုတ်သြာစစ်အာဏာရှင်လက်သအာက်တင်ွရှှိသနဆဲမြစ်သြာသသကာင ်၊ 

အာဆီယ+ံ၆ သေြဆှိုင်ရာလူြှုသတွွေ့ဆုံသဆွ်းသနွ်းပွဲ (ARSDC)ြည်၊ မြန်ြာနှိုင်ငံ၌သကာင််းြွန်သြာ 

အလုပ်ြ ာ်းြွံွေ့ ဖြှိြု်းတှို်းတက်သစဘှို  အတကွ်၊ ေီြှိုကသရစီမပန်လညထ်သူထာင်သရ်းကှိုသတာင််းဆှိုြည ်ဆုံ်း 

မြတ်ခ က်ကှို သြဂုတ်လ(၃၀)ရက်သန  တင်ွအတညမ်ပြုခဲ ြည်။ 

  

အာဆီယံအလုပ်ြြာ်းကုန်ြွယ်သရ်းြြဂဂ (ASETUC)၊ အာရှပစှိြှိတ်နှိင်ုငံတကာကုနြွ်ယ်သရ်း ြြဂဂ (ITUC-

AP)၊ အာဆီယ ံကုန်ြွယ်သရ်းြြဂဂ (ATUC)၊ ကြဘာလံု်းဆှိုင်ရာြြဂဂြက်ေသရ်းရှင််း ြ ာ်း- အာရှပစှိြှိတသ်ေြ 

(GUF AP) ASEAN၊လူ  အခွင ်အသရ်းအတွက် အာဆီယံပါလီြနြ် ာ်း (APHR)၊ 

မြန်ြာနှိုင်ငံလံု်းဆှိုင်ရာအလုပ်ြြာ်းြြဂဂြ ာ်းအြွဲွေ့ခ ြုပ်(CTUM)၊ နှင ်အြ ှိြု်းြာ်းညီညွှတ ်သရ်းအစှို်းရ 

(NUG)တှို  ပူ်းသပါင််း၍စီစဉ်ခဲ ြည် ် (ARSDC)အထူ်းအစည််းအသ ်း၌၊ဆုံ်းမြတ်ခ က်တစ်ခုကှိ၊ု အတည်မပြုခဲ ြည်။ 

 

ဤလူြှုသရ်းသတွွေ့ဆုံသဆွ်းသနွ်းပွဲအခြ််းအနာ်းြည်၊ ေီြှိုကသရစီနည််းအရသရွ်းသကာက်တင်သမြ ာက် 

ထာ်းသြာမြန်ြာနှိုင်ငံဥပသေမပြုအြွဲွေ့က၊ ဧဖပီလ (၁၆) ရက်သန  တွင်ြွဲွေ့စည််းခဲ သြာအြ ှိြု်းြာ်းညီညွှတ် သရ်းအစှို်းရ 

(NUG) ကှိုနှိုင်ငံတကာြှအြှိအြှတ်မပြုရန်နငှ ်၊ မြန်ြာလူထု၏သတာင််းဆှိုြှုြ ာ်းတွင် 

နှိုင်ငံတကာြှပါ င်ကူညီြည န်ည််းလြ််းြ ာ်းရှာသြွမခင််းမြစ်ြည်။ ဤလူြှုသရ်းသတွွေ့ဆုံသဆွ်းသနွ်းပွဲ 
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တွင်အြ ှိြု်းြာ်းေီြှိုကသရစီအြွဲွေ့ခ ြုပ် (NLD) ြှကှိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း၊ တှိုင််းရင််းြာ်းလူနည််းစုအုပ်စုြ ာ်း၊ 

နှိုင်ငံသရ်းပါတီအြီ်းြီ်း၊ အလုပ်ြြာ်းြြဂဂြ ာ်း၊ လူငယ်ြ ာ်းနှင ်အြ ှိြု်းြြီ်းအြွဲွေ့အစည််းြ ာ်း ပါ င်ြည်။ 

  

"NUGသည်၊ ပမန်မာပြည်သူပြည်သာ်းမျာ်း၏ ဒီမ ုကရေစီရေ်းနှင ် စစ်အုြ်ချြုြ်ရေ်းက ုြယခ်ျရေ်း 

ကတ ကဝတ်မျာ်းရ ာ်ပြောတွင်အထွဋ်အထ ြ်ထာ်းောပ စ်သည်။ NUGသည်၊ ပမန်မာန ုင်ငံ၏တကယ ် 

စစ်မှန်ရသာဒီမ ုကရေစီအစ ု်းေပ စ်သည်။ န ုင်ငံမျာ်း၏ အသ အမှတ် ပြြုမှုသည်၊ ပြည်သူထံသ ု  အာဏာ 

ပြန်အြ်ေန် နှင ်စစ်အာဏာရှင်တ ု  ၏အကကမ််း က်အာဏာရှင်စနစ်က ုအဆံု်းသတ်ရေ်းအတွက်အလွန် 

အရေ်းြါသည်။ပမန်မာန ုင်ငံ၌ရကာင််းမွန်ရသာအလုြ်မျာ်းပမြှင ်တင်န ုင်ဘ ု  လည််းလ ုအြ်ပြီ်း၊ဤမူဝါဒ 

သည်လည််းဒီမ ုကရေစီ စနစ်တွင်သာရှင်သန်န ုင်သည်" ဟုအမပည်မပည်ဆှိုင်ရာအလုပ်ြြာ်းသရ်းရာအြွဲွေ့ 

(ILO) အုပ်ခ ြုပ်သရ်းဘုတ် အြွဲွေ့ ြှ လက်သထာက်အြွဲွေ့ င်၊စနဒာဖြှိြု်းကသမပာြည်။  

  

လူ  အခွင ်အသရ်းအတွက်အာဆီယံပါလီြန်ြ ာ်း (APHR)ကှိုကှိယု်စာ်းမပြုသြာြသလ်းရှာ်းဥပသေမပြုအြတ ်Charles 

Santiago က၊ သေြတွင််းရှှိပါလီြန်အြတ်ြ ာ်းအာ်းမြနြ်ာနှိုင်ငံတွင်လူ  အခွင ်အသရ်းနှင ် 

ေီြှိုကသရစီကှိုကာကွယ်ရန်အတတူကွလပု်သဆာင်ဘှို  သတာင််းဆှိုခဲ ြည်။ 

  

"NUG က ုန ုင်ငံအသီ်းသီ်းမှအသ အမှတပ်ြြုေန်နငှ ်စစ်အာဏာရှင်တ ု  က တုော်းဝင်မှုရြ်းသ ွယပ် စ်ရစ 

မည ်တစ်စံုတစ်ောက ုမဆ ပုငင််းြယ်ေန်ကမဘာကရတာင််းဆ ုရနသညတ်င်ွ၊လွှတရ်တာ်က ယု်စာ်းလှယမ်ျာ်း 

အာ်းလံု်းသည်၊သူတ ု  ၏အသရံတွက ထုည ်သင်ွ်းြါဝင်ြါေန်"ကျွန်သတာ်သတာင််းဆှိုပါတယ။်  

  

"လွှတ်ရတာ်က ုယ်စာ်းလယှ်မျာ်းဟာ၊ြါတလီမ််းရကကာင််းရတွက ပု တ်ရကျာ်ပြီ်း၊ကျွန်ရတာ်တ ု  ေ   သက် 

ဆ ုင်ောအစ ု်းေရတွက ုအလျင်အပမန်အရေ်းယရူဆာင်ေွက်  ု  စည််းရုံ်းရြ်းြါေန်ကျွန်ရတာ်တ ုကတ်ွန််း ြါတယ်။ 

ဒီရလာက်အရေ်းကကီ်းတ  က စစမှာကကာ်းရန  ု  ငါတ ု  မတတ်န င်ုြါဘူ်း။ ဤအချ န်သည်၊အကကမ််း 

 က်မှုနှင ်အရပခခံအကျဆံု်းအခွင ်အရေ်းမျာ်းက ုပငင််းြယ်ခံခ  ေသညက် ုကာလကကာရှညစ်ွာခံစာ်းခ  ေသည် ရ ုဟင်ဂ္ျာ

မျာ်းနှင ်အပခာ်းတ ုင််းေင််းသာ်းလူနည််းစုမျာ်းအြါအ၀င်ပမန်မာန ုင်ငံသာ်းမျာ်းအာ်းလံု်း၏ 

အခွင ်အရေ်းမျာ်းက ုရသချာရစေန်လုြ်ရဆာင်ဘ ု  စံပြအချ န်ပ စ်သည်"ဟ ုSantiagoကသမပာြည်။ 
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မြန်ြာနှိုင်ငံအြ ှိြု်းြာ်းညီညွှတသ်ရ်းအစှို်းရ (NUG)ြှ 

မပည်သထာင်စု န်ကကီ်းသေါက်တာဆလှိုင််းလ နြ်ှုန််းဆာသခါင််းြည်၊ကြဘာ အလုပ်ြြာ်းြြဂဂြ ာ်းအြွဲွေ့အစည််းအ

ြီ်းြီ်း၊ 

အာဆီယံဥပသေမပြုအြတ်ြ ာ်းနှင ်အမခာ်းလူြှုသရ်းြှိတ်ြက်ြ ာ်းကမြန်ြာမပည်ေီြှိုကသရစီရရှှိသစသရ်းအ 

တွက်ကကှိြု်းပြ််းြှုကှိုသထာက်ခံသသကာင််းထုတ်သြာ်သမပာသကာ်းြည ်အတွက်သက ်းဇူ်းတင်စကာ်းသမပာသကာ်းခဲ ြ

ည်။ “ပမန်မာပြည်သူပြည်သာ်းမျာ်းအာ်းလံု်းက ုယ်စာ်း၊ ဤက  သ ု  ရထာက်ခံမှုန   ကျွန်ုြ်တ ု  အာ်းလံု်းနှင် အတူ 

စည််းလံု်းညီညွတ်ေြ်တည်တ  အတွက်ကျွန်ုြ်တ ု  အာ်းလံု်းရကျ်းဇူ်းတင်ြါတယ်။ ကျွန်ုြ်တ ု  အာ်းလံု်းအ 

တွက်ခွန်အာ်းပ စ်ရစြါသည်။ဤက  သ ု  ကျွန်ုြ်တ ု  ဘက်မှာရှ တယ်ဆ ုတာသ ေလ ု  ၊ဒီမ ုကရေစီအတွက်ကျွန်

ရတာ်တ ု  ေ  ရုန််းကန်မှုကဘယ်ရလာက်ြ ခက်ခ ကကမ််းတမ််း ရနြါရစ၊ 

ငါတ ု  ရအာင်ြွ ရတွထွက်လာလ မ ်မယ်လ ု  ငါတ ု  ယံုကကည်တယ်” ဟုြူကဆှိုြည်။ 

  

ARSDC ြည်သေြ၌အြီ်းြီ်းသြာလူြှုသရ်းြှိတ်ြက်ြ ာ်း၏တံု  မပန်ြှုြ ာ်းကှိုစုစည််းသြာြုံ်းပွင ်ဆှို င် 

လူြှုသတွွေ့ဆုံသဆွ်းသနွ်းပွဲတစ်ခုမြစ်ဖပီ်း၊လူထုဗဟှိုမပြုအာဆီယံဆီြှို  ဦ်းတည်သနြည် သကာင််းြွန်သြာ အလုပ ်

အစီအစဉ်ကှိုမြ င ်တင်သပ်းသြာလူြှုသတွွေ့ဆုံသဆွ်းသနွ်းပွဲမြစ်ြည်။ ဤလူြှုသတွွေ့ဆုံသဆွ်းသနွ်းပွဲ 

ြည်၊စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်သန  တွင်စတင်ြည ် (၇၅)ကကှိြသ်မြာက်ကုလြြဂဂအသထွသထညွီလာခံြှို   

ဦ်းတည်သနစဉ်၊ NUGကှိုအြှိအြှတ်မပြုသထာက်ခံအာ်းသပ်းရန်လှုံွေ့သဆာ်မခင််းမြစ်ဖပီ်း၊ မြန်ြာနှိုင်ငံအတွက် 

အထူ်းမပြုလှုပ်ရှာ်းြှု၏တစ်စှိတ်တစ်ပှိုင််းမြစ်ြည်။ကုလြြဂဂအသထွသထွညီလာခံြတှိုင်ြီတစ်ရက်အလှိုစက်

တင်ဘာ(၁၃) ရက်တွင် Council of Global Unions(CGU)ကြဘာ အလုပ်ြြာ်းြြဂဂြ ာ်း 

သကာင်စီြည်မြန်ြာနှိုင်ငံအတွက်ကြဘာလံု်းဆှိုင်ရာလှုပ်ရှာ်းြှုသန  ကှိုက င််းပြှာမြစ်ဖပီ်း၊ NUGအာ်း 

အြှိအြှတ်မပြုရန်သတာင််းဆှိုြည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


