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SEGURANÇA

Refugiados de Mianma (ex-Birmânia) na Tailândia

=============================================================================
A Anistia Internacional está muito preocupada com a segurança dos refugiados
birmaneses na Tailândia. Eles estão alojados nas proximidades da fronteira com o seu
país e, nas duas últimas semanas, ficaram expostos a ataques de forças aliadas das
autoridades militares de Mianma. Em 23 de fevereiro, homens armados vestidos à paisana
disparararam lança-granadas e subfuzis AK-47 contra 20 refugiados birmaneses
desarmados, que estavam em um caminhão que se deslocava dentro do território tailandês.
Don Kio Poon, o motorista tailandês, e duas refugiadas, Me Paw e Peh foram mortas
no ataque. Me Paw estava grávida de cinco meses; outros onze refugiados, entre eles
três crianças, ficaram gravemente feridos.
INFORMAÇÃO

GERAL

Nas últimas duas semanas, forças da Organização Budista Democrática Kayin,
um grupo armado apoiado pelo Conselho de Estado para a Restauração da Lei e da Ordem
(o governo militar de Mianma), vem realizando incursões ao noroeste da Tailândia a
partir de território birmanês, roubando apetrechos e invadindo acampamentos de
refugiados. De acordo com as informações disponíveis, tais forças distribuem avisos
ameaçadores: «Aqueles que permanecerem nos acampamentos de refugiados serão
considerados antibudistas da União Nacional Kayin e executados».
A Organização Budista Democrática Kayin é uma dissidência do grupo étnico de
oposição armada mais importante de Mianma, a União Nacional Kayin. Em dezembro de
1994, os dissidentes uniram-se ao Conselho de Estado para a Restauração da Lei e da
Ordem na sua ofensiva contra a União Nacional Kayin. Em 27 de janeiro de 1995, a
localidade de Manerplaw, quartel-general da União Nacional Kayin, caiu ante as forças
aliadas da Organização Budista Democrática Kayin e do governo. Em 21 de fevereiro,
a União Nacional Kayin perdeu sua última base importante, situada em Kawmoora. Em
conseqüência desses fatos, cerca de 10.000 birmaneses fugiram para a Tailândia, onde
permanecem dispersos na região fronteiriça.
AÇÕES

RECOMENDADAS

Enviem telegramas, fax, telex ou cartas por via aérea, em francês ou em português:
•instando as autoridades militares birmanesas a assegurar que tanto a Organização
Budista Democrática Kayin, como as suas próprias Forças Armadas, não promoverão
represálias e ataques deliberados contra civis, tanto em Mianma como na

Tailândia;
•fazendo um apelo às autoridades para que respeitem os direitos humanos e o direito
humanitário internacional.

APELOS

PARA

Presidente do Conselho de Estado para a Restauração da Lei e da Ordem
General Than Shwe, Chairman
State Law and Order Restoration Council
c/o Ministry of Defence
+Signal Pagoda Road
Yangon (Rangoon)
União de Mianma (Birmânia)
Telegramas: General Than Shwe, Yangon, Mianma
Telex
: 21316
Tratamento: Excelentíssimo Senhor
Primeiro-Secretário do Conselho de Estado para a Restauração da Lei e da Ordem
Lieutenant General Khin Nyunt, Secretary 1
State Law and Order Restoration Council
c/o Ministry of Defence
Signal Pagoda Road
Yangon (Rangoon)
União de Mianma (Birmânia)
Telegramas: Lieutenant General Khin Nyunt, Yangon, Mianma
Fax
: + 95 1 229 50
Tratamento: Excelentíssimo Senhor

CÓPIAS

PARA

Representação diplomática de Mianma no país do remetente.

ENVIEM OS APELOS IMEDIATAMENTE !
Consultem o Secretariado Internacional, ou os escritórios das seções brasileira ou
portuguesa, caso queiram remeter apelos depois do dia 11 de abril de 1995.

(traduzido no Brasil)

