Eis aan de Belgische regering om de oprichting van een onderzoekscommissie over Birma te ondersteunen

Waarde minister van de Buitenlandse Zaken
Waarde Eerste Minister,

Wij schrijven U aan betreffende de situatie in Birma en de dringende behoefte voor de Belgische regering, als voorzitter
van de Europese raad, om een leidende rol op te nemen en steun aan de onderzoekscommissie van de verenigde natie
naar misdaden tegen de menselijkheid in Birma en om een resolutie te nemen tegen Birma in de Nationale Vergadering
van de Verenigde Natie.
Vele jaren lang begaat de militaire junta in Birma wijdverspreide en systematische misdaden met straffeloosheid. Deze
bevatten vernietiging van maar dan 3.500 dorpen in Oost Birma, wijdverspreide gebruik van verkrachtingen als
oorlogswapen tegen etnische minderheden, gedwongen verplaatsing van meer dan 1 miljoen vluchtelingen en intern
verplaatste mensen, de rekrutering van tientallen duizenden kindmilitairen, en het overvloedige gebruik van gedwongen
arbeid.
Voor tientalen jaren hebben de verenigde naties deze systematische mensenrechten schendingen gedocumenteerd.
Voor meer dan 20 jaar hebben de verenigde naties resoluties genomen tegen het regime, welke steeds door de junta
werden genegeerd terwijl geen verdere actie werd ondernomen tegen de straffeloosheid van de Brutale Birmees
regime. Deze resolutie is een opportuniteit om woorden in daden om te zetten en om een onderzoekscommissie te
vestigen.
In Maart, verzocht de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties voor Birma om een onderzoekscommissie op te
richten binnen de Verenigde natie naar de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensdheid in Birma. De Europese
landen zoals het VK, Slowakije, Tsjechische Republiek, Nederland en Hongarije hebben reeds openbaar de
totstandbrenging van de onderzoekscommissie van de V.N. gesteund. Het is daarom schokkend dat België en de EU
als geheel op deze kwestie stil blijven.
Wij sporen België aan om de steun van de EU voor de Onderzoekscommissie te verzekeren en dat de totstandbrenging
van een onderzoek door de V.N.. Zodoende kan de internationale gemeenschap een essentiële maatregelen nemen
tegen het einde van straffeloosheid in Birma.
Dank u voor ons verzoek in overweging te nemen en wachten op uw antwoord.
Hoogachtend,

Aung San Suu Kyi : « Please use your freedom to promote ours ».
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