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België steunt de oprichting van een
onderzoekscommissie binnen de Verenigde Naties
die de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de
mensheid begaan in Birma in kaart moet brengen.
Illustratie : Generaal Than Shwe

Actions Birmanie verwelkomt de goedkeuring door België van het voorstel om een commissie
binnen de Verenigde Naties op te richten om de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de
menseid in Birma (Myanmar) te onderzoeken.
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België is het 14e land dat dit voorstel officieel ondersteunt .
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Dhr. Van Ackere, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft voor het federale parlement verklaard : « België erkent,
in beginsel de verdiensten van een bijzondere VN-onderzoekcommissie naar de oorlogsmisdaden of de
misdaden tegen de mensheid in Myanmar. Wanneer men overweegt zo een commissie op te richten, moet met
bepaalde omstandigheden rekening gehouden worden.
In een antwoord op een ander parlementaire vraag over de toestand in Birma heeft de Minister bevestigd dat :
« Men zal conclusies moeten trekken voor de toekomst, zonder evenwel het verleden te verbloemen. Het voorstel
om een onderzoekscommissie inzake oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid op te richten, zoals
aanbevolen in het rapport-Quintana, moet mijns inziens zeker worden overwogen in het kader van die
demarche. »
Actions Birmanie verheugt zich over het standpunt van de Belgische regering tegenover het opstarten van een
onderzoekscommissie:
« De bewijzen van mogelijke misdaden tegen de mensheid gepleegd door de Birmese generaals zijn talrijk en
duren tot op de dag van vandaag voort. Het is de hoogste tijd dat deze feiten worden onderzocht om een einde te
maken aan de cultuur van straffeloosheid die bijdraagt aan het dagelijks machtsmisbruik in Birma. »
« Geen enkel land heeft het recht om zijn volk te onderdrukken: onverschillig blijven tegenover de onderdrukking
van de Birmese burgers komt neer op de voortzetting van de misdaden tegen de mensheid. Straffeloosheid moet
overal en altijd worden bevochten! »
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Op 19 januari 2011 werd een nieuw verslag - onderschreven door voormalig VN aanklager Richard Goldstone en
Desmond Tutu - toegevoegd aan de lange lijst van veroordelingen tegen de Birmese waarin sprake is van
minstens 8 gedocumenteerde misdrijven die onder de jurisdictie van het Internationale Strafhof vallen en mogelijk
misdaden tegen de mensheid zijn.
De ogenschijnlijk democratische verkiezingingen in november 2010 en de recente invrijheidsstelling van Aung
San Suu Kyi moeten in geen geval geïnterpreteerd worden als elementen van verbetering, zoals het regime zou
willen.
Schendingen van de mensenrechten en het grove machtsmisbruik zijn dagelijkse kost voor de etnische
minderheden in de grensgebieden. Meer dan 2.300 politieke gevangenen blijven opgesloten en worden gefolterd
door de militairen. De druk tegen de Birmese leiders moet gehandhaafd blijven en de internationale
gemeenschap moet de misdaden van het regime en haar verantwoordelijken vervolgen.
Actions Birmanie voegt hier nog aan toe: « Wij betreuren dat de Europese Unie nog geen officieel standpunt
heeft ingenomen omtrent de misdaden begaan door het Birmees regime. Een collectief en duidelijk Europees
standpunt zou een sterk signaal zijn naar de andere lidstaten van de Verenigde Naties om tot een consensus in
de Veiligheidsraad te komen.»
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De andere landen zijn : Australia, Canada, Nieuw Zeland, Verenigde Staten. In Europa : Ttsjechië, Estonia, Frankrijk,
Hongarije, Ierland, Litouwen, Nederland, Slowakije en Groot-Brittannië.
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Op 20 oktober 2010.
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"Life under the Junta : Evidence of Crimes against Humanity in Burma's Chin State" publié par PHR-Physicians for Human
Rights, lauréat du Prix Nobel de la Paix 1997.http://physiciansforhumanrights.org/library/report-2011-01-19.html

 Andere verklaringen:

Jerzy Buzek, Voorzitter van het Europese Parlement, 8 /11 / 2010 :
« Zoals reeds eerder benadrukt, na de verkiezingen van 7 November 2010 zou de Europese Unie en de
Internationale Gemeenschap een internationale onderzoekscommissie moeten oprichten om de oorlogsmisdaden
en de talrijke en systematische schendingen van de mensenrechten in Myanmar/Birma te onderzoeken. »
Hillary Clinton, V.S Staatsecretaris, 28 /10 / 2010
" Ik zou de Amerikaanse betrokkenheid in het onderzoek naar de verantwoordelijken van de schendingen van de
mensenrechen in Birma willen benadrukken. Wij zullen de oprichting van een internationale
onderzoekscommissie ondersteunen, waarvoor wij onze bondgenoten en andere partners in de Verenigde Naties
zullen raadplegen. "
Dr.Thaung Htun, Burma-Fund, UN Office, 19 / 01/ 2011
« Wij geloven dat de oprichting van zo'n commissie de meest efficiënte en rechtvaardige wijze is om komaf te
maken met de cultuur van straffeloosheid en ernstige schendingen van de mensenrechten. »
 Context :

Al sinds 1998 schreef Dhr. Rajsoomer Lalah, gewezen speciaal rapporteur van de Verenigde Naties voor Birma,
dat « de schendingen van de mensenrechten in Birma zo talrijk en ernstig waren dat dit duidelijk het gevolg was
van een beleid op het hoogste politieke en rechtelijke niveau. »
In het meeste recenter verslag over de schendingen van de mensenrechten in Birma dat in maart 2010 is
verschenen, stelt Dhr. Ojea Quintana, huidig speciaal rapporteur hetzelfde : « de schendingen van de
mensenrechten begaan in het land zijn enorm en wijdverspreid. Het uitblijven van maatregelen om ze te laten
ophouden zijn het resultaat van een politiek beleid van zowel overheden als militaire en rechterlijke autoriteiten op
alle niveaus. »
Hetzelfde rapport stelt dat « een heel aantal van deze misdrijven te catalogeren zijn als oorlogsmisdaden en
misdaden tegen de mensheid, zoals bepaald in de statuten van het Internationaal Strafhof. De speciale
rapporteur beval de Verenigde Naties tot het oprichten van een onderzoekscommissie voor oorlogsmisdaden en
de misdaden tegen de mensheid die in het land werden begaan. »
Het is de eerste keer in bijna twintig jaar dat een hoge vertegenwoordiger van de Verenigde Naties zo’n
aanbeveling doet.
Bovendien zijn de bewijzen die door verschillende agentschappen van de Verenigde Naties en door Birmese en
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internationale NGO's werden verzameld vernietigend : sinds 1996 zijn meer dan 3.300 dorpen verwoest waarbij
meer dan een miljoen mensen werden gedeporteerd. Dit ging gepaard met veel willekeurige executies,
verdwijningen en verkrachtingen. Tienduizenden kindsoldaten werden gerekruteerd voor het leger.
Bij de voorstelling van zijn verslag voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties in oktober 2010, heeft
de Dhr. Quintana op de verantwoordelijkheid gewezen die op de internationale gemeenschap rust om de
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de in Birma te onderzoeken. Hij heeft aan de Verenigde Naties gevraagd
om onmiddellijk een onderzoekscommissie op te richten.
‘Als de Birmese regering er niet in slaagt om haar verantwoordelijkheid op te nemen (tegen deze misdaden), dan
rust deze verantwoordelijkheid op de internationale gemeenschap. Indien men aan deze verplichting zou
verzaken zou dit overkomen als steun aan de betrokken misdadigers van het international recht en verder uitstel
betekenen van juridische veroordeling' , volgens Dhr. Quintana.
Dhr. Quintana heeft eveneens verklaard dat de Verenigde Naties een onderzoekscommissie voor
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid kunnen instellen door een resolutie van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties of de Veiligheidsraad. Ook de secretaris-generaal kan op eigen initiatief
een onderzoekscommissie oprichten.
Yozo Yokota en Paulo Sergio Pinheiro, twee van de vorige rapporteurs over de situatie van de mensenrechten in
Birma, hebben zich ook uitgesproken over het belang van een onderzoekscommissie.
De steun voor een onderzoekscommissie neemt toe met niet minder dan 15 internationale organisaties
(Europees Parlement, Human Rights Watch, Fidh, CSI-ITUC,…), 15 Nobelprijswinnaars, 5 internationale rechters
(R.Goldstone, Patricia Wald,…). Al in december 2009 hebben, wereldwijd, 442 parlementairen een petitie mee
ondertekend.
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zie "Crimes in Burma" Harvard Law School, Mai 2009. http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/documents/Crimes-inBurma.pdf

