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TEMOR DE TORTURA

MIANMA (ex-Birmânia):50 estudantes, dentre os quais: Moe Myat Thu, Mo Maung Maung,
Maung Maung Win, Maung Maung Oo, Cho Nwe Oo (mulher), Yi
Yi Tun (mulher), Aye Aye Moe (mulher), Moe Kalayar Oo
(mulher), Ni Ni (mulher).
=============================================================================
A Anistia Internacional está muito preocupada com a segurança de 50 jovens
ativistas democráticos, detidos em 20 de fevereiro de 1995 na capital, Yangon
(ex-Rangún). Segundo a informação disponível, Maung Maung Oo e Moe Myat Thu foram
violentamente espancados por agentes da Inteligência Militar no momento da sua
detenção. A organização não dispõe de informações sobre o lugar e condições de detenção
dessas 50 pessoas.
Os estudantes foram detidos durante o funeral de U Nu, o primeiro
primeiro-ministro de Mianma. Antigo prisioneiro de consciência, ele tinha sido posto
sob prisão domiciliar entre 1989 e 1992. Os jovens reuniram-se pacificamente no trajeto
do cortejo fúnebre e, ao cantarem slogans, foram detidos. A Anistia Internacional
está apelando às autoridades militares para que garantam a segurança desses ativistas
durante o tempo da sua detenção.
INFORMAÇÃO

GERAL

Moe Myat Thu e Maung Maung Oo, ambos estudantes, já tinham sido detidos antes,
em 1989, durante o movimento pró-democrático. Moe Myat Thu foi íntimo colaborador
de Daw Aung San Suu Kyi, prisioneira de consciência e Premio Nobel da Paz de 1991.
Ni Ni também havia sido detida anteriormente; ela é irmã de Ko Phone Maw, o primeiro
estudante morto nos grandes protestos ocorridos em 1988 contra os 26 anos de governo
unipartidário em Mianma. Moe Kalayar Oo, Aye Aye Moe, Yi Yi Tun, Cho Nwe Oo, Maung
Maung Win e Moe Maung Maung estudam em Yangon.
O Conselho de Estado para a Restauração da Lei e da Ordem (a autoridade militar
de Mianma) tomou o poder após reprimir violentamente as grandes manifestações
democráticas de 1988. Centenas de pessoas foram detidas e encarceradas por terem
participado de tais manifestações. A Liga Nacional para a Democracia, o partido
político de Daw Aung San Suu Kyi, venceu as eleições gerais celebradas em 1990; contudo,
o Conselho de Estado para a Restauração da Lei e da Ordem negou-se a entregar o poder
e desde então vem governando através de decretos. Os direitos à liberdade de expressão
e de reunião são bastante limitados em Mianma, e qualquer pessoa que manifeste oposição
ao governo sujeita-se a ser detida. Embora muitos presos políticos tenham sido postos
em liberdade a partir de 1992, centenas deles continuam encarcerados, inclusive cinco

ativistas detidos em julho e agosto de 1994, posteriormente condenados a longas penas.
Desde 1988, a Anistia Internacional vem recebendo extensos informes sobre torturas
e maus-tratos nas prisões de Mianma.

AÇÕES

RECOMENDADAS

Enviem telegramas, fax, telex ou cartas por via aérea, em inglês ou em português:
*expressando preocupação com os maus-tratos sofridos por Moe Myat Thu e Maung Maung
Oo;

*solicitando garantias de que o tratamento dispensado aos 50 ativistas detidos está
em conformidade com as normas internacionais;
*
pedindo que os estudantes detidos possam contatar seus familiares, advogados
e médicos, se necessário;
*solicitando que os ativistas detidos sejam imediatamente acusados de algum delito
tipificado na legislação penal vigente ou, caso contrário, que sejam prontamente
libertados.

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 (ex-Birmânia)
Telegramas: General Than Shwe, Yangon, Mianma
Telex
: 21316
Tratamento: Dear General / 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 (ex-Birmânia)
Telegramas: Lieutenant General Khin Nyunt, Yangon, Mianma
Fax
: + 95 1 229 50
Tratamento: Dear General / Excelentíssimo Senhor

CÓPIAS

PARA

a 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 enviar apelos depois do dia 26 de abril de 1995.

(traduzido no Brasil)

