Uttalande om Myanmar av det verkställande utskottet för UNI Global Union
UNI Global Union fördömer militärkuppen i Myanmar i starkast möjliga ordalag. Vi är chockerade över
det lagvidriga fängslandet av valda ledare för Nationella demokratiska förbundet, inklusive statskansler
Aung San Suu Kyi och president U Win Myint, ministrar, funktionärer och aktivister. Denna militärkupp
slår sönder Myanmars demokrati, och sviker folkviljan, såsom den har kommit till uttryck under valen
i november 2020.

UNI beklagar att man har utlyst ett nationellt nödläge och antagit lagar som gör det möjligt för
militären att stärka sitt illegitima grepp om makten. Vi noterar vidare att armén har utlyst ett militärt
undantagstillstånd, förbjudit alla offentliga sammankomster, och kränkt arbetstagarnas förenings- och
yttrandefrihet, i ett försök att med våld hålla sig kvar vid makten.

UNI tillbakavisar anklagelserna mot valda ledare och funktionärer i de fackliga organisationerna
Confederation of Trade Unions Myanmar (CTUM) och Myanmar Industries Craft and Service - Trade
Union Federation (MICS). Det är oacceptabelt att militären har gjort 16 arbetstagarorganisationer
olagliga, och att fackliga ledare har tvingats under jorden. Fackliga organisationer är en stöttepelare
för demokratin i Myanmar och hela världen, och det är därför tydligt att denna taktik syftar till att
ytterligare avveckla demokratin i landet.

UNI håller militären i Myanmar ansvarig för de mer än 850 döda som orsakats av de hänsynslösa
försöken att undertrycka den fredliga och landsomfattande civila olydnadsrörelsen. Vi fördömer
militärens hämningslösa vapenvåld och blodsutgjutelsen den resulterat i. Vi kräver att våldet och det
sanslösa dödandet omedelbart stoppas.

UNI uppmanar alla välmenande människor att ansluta sig till oss i vårt fördömande av Myanmars
militär, och att göra allt som står i deras makt för att tvinga militären att återlämna landet till
Myanmars folk och dess demokratiskt valda ledare.

UNI ställer sig solidariskt med sina systrar och bröder i fackföreningsrörelsen i Myanmar. Vi lovar att
göra allt som står i vår makt för att stödja kampen för mänskliga rättigheter och demokrati landet.

Dessutom, och i enlighet med kraven som framförts av de globala fackliga organisationernas råd,
uppmanar UNI
•

FNs säkerhetsråd att införa ett globalt vapenembargo mot Myanmar

•

FNs säkerhetsråd att införa sanktioner mot de militära ledare som är ansvariga för kuppen;
sanktioner måste också riktas mot ekonomiska intressen som ger inkomster till militären

•

Europeiska unionen att upphäva Myanmars handelsförmåner inom ramen för sitt allmänna
preferenssystem "allt utom vapen"

•

internationella företag med verksamhet i Myanmar att bryta alla direkta eller indirekta
affärsrelationer eller ekonomiska band till företag som ägs av militären, och att använda sitt
inflytande för att verka för frigivning av de fängslade, för att återupprätta demokratiska
institutioner, och för att säkerställa mänskliga och fackliga rättigheter för alla arbetstagare i
landet; detta måste inbegripa att internationella företag ger stöd till arbetstagare i
verksamheter som har inskränkts och ett skydd för arbetstagare som protesterar mot
militärkuppen

•

FN, nationella regeringar och mellanstatliga organ att formellt erkänna Myanmars nationella
enhetsregerings legitimitet.

Vi uppmanar våra medlemsorganisationer över hela världen att stödja de ovanstående åtgärderna,
och att
•

sätta press på sina nationella regeringar för att dessa ska kräva att Myanmars militär upphäver
undantagstillståndet, omedelbart friger alla fängslade politiker och aktivister, försvarar
Myanmars medborgares rätt att välja sina ledare, och undanröjer inskränkningarna av
yttrande-, mötes- och föreningsfriheten.

UNI noterar vidare att militären i allt högre utsträckning har inskränkt tillgången till Internet och andra
kommunikationsmedel som används av protesterande människor. Vi uppmanar telekomföretag med
verksamhet i Myanmar att skydda de mänskliga rättigheterna, och att
•

offentligt uttala sig mot försöken att begränsa och blockera tillgången till kommunikationsmedel

•

vidta alla rimliga åtgärder för att skydda enskildas användaruppgifter

•

tillsammans med organisationer i civilsamhället utarbeta handlingsplaner om människorättssituationen förvärras

•

inte vidta vedergällningsåtgärder mot arbetstagare som deltar i strejker mot militärregimen,
eller som motsätter sig orättmätiga myndighetsorder som kränker mänskliga rättigheter.
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