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Burma  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. junija 2007 o Burmi 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju prvega uradnega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov o Burmi 

dne 29. septembra 2006, 

– ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Združenih narodov Bana Ki Muna z dne 25. 

maja 2007, v kateri je pozval k umaknitvi omejitev zoper Aung San Su Či in drugih 

političnih osebnosti, 

– ob upoštevanju 12. vrha držav ASEAN-a od 9. do 15. januarja 2007 na Filipinih, 

– ob upoštevanju osmega srečanja ministrov za zunanje zadeve držav ASEAN-a z dne 28. in 

29. maja 2007 v Nemčiji, 

– ob upoštevanju pisma z dne 15. maja 2007 generalu Tanu Šveju, ki ga je podpisalo 59 

nekdanjih voditeljev držav, v katerem so ga pozvali, naj nemudoma izpusti edino zaprto 

dobitnico Nobelove nagrade za mir Aung San Su Či, 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 12. maja 20051, 17. novembra 20052 in 14. decembra 

20063 o Burmi, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 481/2007 z dne 27. aprila 20074 o obnovitvi 

omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo, 

– ob upoštevanju sedemnajste obletnice zmage Nacionalne lige za demokracijo na 

parlamentarnih volitvah 27. maja 1990, 

– ob upoštevanju člena 115(5) svojega Poslovnika, 

A. ker je vodja Nacionalne lige za demokracijo ter dobitnica Nobelove nagrade za mir in 

nagrade Saharov Daw Aung San Su Či v zadnjih sedemnajstih letih kar enajst let preživela 

v hišnem priporu,  

B. ker je državni svet za mir in razvoj dne 25. maja 2007 nezakoniti pripor Daw Aung San Su 

Či podaljšal za eno leto, 

C. ker državni svet za mir in razvoj ljudstvo Burme še naprej izpostavlja hudim kršitvam 

človekovih pravic, kot so prisilno delo, preganjanje drugače mislečih, novačenje otrok 

vojakov in prisilno razseljevanje, 
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D. ker 30 % burmanskega prebivalstva, kar je predvidoma 15 milijonov ljudi, živi pod pragom 

revščine,  

E. ker se bo nacionalna konvencija, ki se je prvič sestala leta 1993, da bi sestavila osnutek 

ustave, in ki je bila velikokrat začasno ustavljena, ponovno sestala 18. julija 2007 na 

zaključnem zasedanju, vendar pa še vedno ni verodostojna, saj v njej ne sodelujejo 

demokratično izvoljeni predstavniki, zlasti ne člani Nacionalne lige za demokracijo, 

F. ker so se države ASEANA-a odločneje nastopile zoper zlorabe vojaškega režima v Burmi in 

od te države zahtevajo, naj izboljša spoštovanje človekovih pravic in vzpostavi 

demokracijo, 

G. ker sta Rusija in Burma 15. maja 2007 kljub zaskrbljenosti mednarodne skupnosti glede 

varnostnih standardov, varnosti in dvojne rabe sklenili sporazum o gradnji jedrskega 

raziskovalnega reaktorja,  

1. zahteva takojšnji in brezpogojni izpust Daw Aung San Su Či;  

2. obžaluje, da je morala Daw Aung San Su Či mnoga leta preživeti v hišnem priporu, 

vključno z osamitvijo, in da je lahko od leta 2003 dom zapustila le zaradi nujne zdravstvene 

oskrbe in na kratko, da se je srečala z namestnikom generalnega sekretarja Združenih 

narodov za politične zadeve; 

3. obsoja to, da državni svet za mir in razvoj nepopustljivo zatira burmansko ljudstvo ter 

vztrajno preganja in daje v pripor borce za demokracijo; posebej opozarja na primer 78-

letnega novinarja Uja Vin Tina, ki je v političnem priporu že skoraj dvajset let zaradi pisma 

Združenim narodom, v katerem je pisal o slabem ravnanju s političnimi zaporniki in slabih 

pogojih, v katerih so priprti; 

4. vztraja, da je treba nemudoma izpustiti Uja Vin Tina in vse politične zapornike (teh je po 

nekaterih podatkih več kot 1200), ki jih državni svet za mir in razvoj drži v priporu; 

5. obžaluje, da državni svet za mir in razvoj klub razmeram v državi, kritikam držav v tej regiji 

in mednarodne skupnosti ter 45 let vladavine ni bistveno napredoval pri vzpostavljanju 

demokracije; 

6. poziva k uzakonitvi nacionalne konvencije z vključitvijo Nacionalne lige za demokracijo in 

drugih političnih strank in skupin ter k temu, da bi nacionalna konvencija sprejela načrt za 

demokracijo, ki bo zajemal resnične želje burmanskega prebivalstva, ne pa utrjeval položaja 

vojaške oblasti; 

7. pozdravlja izjavo predsedujočega na dvanajstem vrhu ASEAN, v kateri so voditelji držav 

ASEAN spodbudile Burmo, naj si bolj prizadeva za dosego nacionalne sprave, pozvali k 

izpustitvi priprtih in k uspešnem dialogu z vsemi zainteresiranimi stranmi ter soglašali, da je 

treba ohraniti verodostojnost ASEAN-a kot učinkovite regionalne organizacije s tem, da 

izkažejo zmožnost za upravljanje pomembnih vprašanj v tej regiji; 

8. vendar obžaluje, da misija za ugotavljanje dejstev v Burmi malezijskega zunanjega ministra 

leta 2006, ki je bila rezultat stališča enajstega srečanja na vrhu držav ASEAN, ni privedla 

do strožjih ukrepov proti vojaški hunti v Burmi, ter je prepričan, da bodo taki ukrepi še 

sprejeti; 



9. poziva Svet in Komisijo, naj ohranjata konstruktivne odnose z državami ASEAN-a in 

zagotovita, da bodo pogajanja med EU in temi državami služila kot vzvod za povečanje 

pritiska na državni svet za mir in razvoj, da se vzpostavi civilna in demokratična vlada; 

10. obžaluje, da je bilo burmanskemu ministru za zunanje zadeve Njanu Vinu dovoljeno, da se 

udeleži osmega srečanja zunanjih ministrov držav ASEAN-a v Nemčiji to leto, in sicer le 

nekaj dni po tem, ko je vojaška hunta v Burmi nezakoniti hišni pripor Daw Aung San Su Či 

podaljšala za eno leto; opozarja, da je Njan Vin na seznamu EU o prepovedi potovanja 

Burmancev, in poziva države članice EU k strožjemu izvajanju evropske prepovedi 

potovanja; 

11. vztraja, da mora Mednarodna agencija za atomsko energijo uvesti celovite zaščitne ukrepe 

za vse jedrske raziskovalne reaktorje v Burmi, da se prepreči uporaba civilnih jedrskih 

programov za vojaške namene, in poziva burmanski režim, naj izpolni svoje obveznosti v 

okviru pogodbe o neširjenju jedrskega orožja;  

12. poziva Kitajsko in Indijo, naj uporabita svoj precejšnji gospodarski in politični vpliv pri 

burmanskem režimu, da bi v tej državi dosegli viden napredek, v vsakem primeru pa, 

pretrgali dobavo orožja in druge strateške vire;  

13. poziva podjetja, ki vlagajo v Burmi, naj zagotovijo, da se pri izvajanju njihovih projektov 

upoštevajo temeljne človekove pravice in da če pride do kršitve človekovih pravic, 

prenehajo poslovati v tej državi; izraža razočaranje, da so nekatere države sklenile znatno 

povečati svoje naložbe v Burmi ne glede na kronično kršenje človekovih pravic v tej državi;  

14. pozdravlja obnovitev usmerjenih sankcij EU, vendar priznava, da niso dosegle želenega 

učinka na osebe, ki so neposredno odgovorne za trpljenje burmanskega prebivalstva; poziva 

Svet, naj zagotovi, da bodo vse države članice dosledno izvajale veljavne omejevalne 

ukrepe;  

15. poziva Svet, naj poveča obseg sankcij in razširi seznam posameznikov, ki jih zadevajo, da 

bodo zajele vse ministre, namestnike, člane, podpornike in delavce ter člane njihovih 

družin, pa tudi poslovneže in druge pomembne osebe, povezane z režimom;  

16. ugotavlja, da je v skladu s Skupnim stališčem Sveta 2006/318/SZVP z dne 27. aprila 20061 

o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi podpora omejena na humanitarno pomoč in 

na nudenjem pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo; vztraja, da je treba vso pomoč za 

Burmo dostaviti prek resnično nevladnih organizacij in da mora seči do ljudi, ki jim je 

namenjena, pri tem pa mora biti čim manj vpleten državni svet za mir in razvoj;  

17. v zvezi s tem predlaga prizadevanja na vseh možnih straneh, da se okrepijo stiki in 

oblikujejo programi, bi bodo osredotočeni na burmansko civilno prebivalstvo, zlasti ženske 

organizacije in etnične manjšine; 

18. obžaluje, da so Kitajska, Rusija, ob podpori Južne Afrike, vložile veto zoper osnutek 

resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov o Burmi dne 12. januarja 2007, in 

Varnostni svet Združenih narodov poziva, naj podvoji svoja prizadevanja za dosego 

soglasne podpore za obvezujočo resolucijo, ki bo zahtevala izpustitev vseh političnih 

zapornikov, vključno z Daw Aung San Su Či; 
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19. pozdravlja imenovanje Ibrahima Gambarija za posebnega svetovalca generalnega sekretarja 

Združenih narodov za Burmo, do česar je prišlo v odločilni fazi pristopa Združenih narodov 

do Burme, in poziva državni svet za mir in razvoj, naj sodeluje z Združenimi narodi in naj 

ne ovira njihovega dela;  

20. naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav 

članic, vladam držav ASEAN-a, Nacionalni ligi za demokracijo v Burmi, državnemu svetu 

za mir in razvoj Burme, vladi Ljudske republike Kitajske, vladi Indije, vladi Rusije, 

generalnemu direktorju Mednarodne agencije za atomsko energijo in generalnemu 

sekretarju Združenih narodov. 

 


