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Situacijska Soba 

** DRŽAVNI UDAR V MJANMARJU ** 

Časovnica pregleda: do 20. februarja 2021. 
[To poročilo je napisano na osnovi javno dostopnih virov, ki so odraz trenutnega stanja, ki se lahko hitro spremeni.] 

 
Ključni dogodki pred februarjem 2021: 

• Avgusta 2017 je mjanmarska vojska začela nasilno zatirati etnično skupino Rohingja. Na stotine 
tisoč ljudi je zbežalo čez mejo v Bangladeš in druge okoliške države. 

• Novembra 2019 je Gambija v imenu Organizacije Islamskega Sodelovanja (OIS) vložila prvo 
mednarodno tožbo proti Mjanmaru na Meddržavnem sodišču in državo obtožila kršitve konvencije 
OZN o genocidu.  

• Sodišče je januarja 2020 soglasno odločilo, da mora Mjanmar sprejeti nujne ukrepe za zaščito 
prebivalstva 

• Aung San Suu Kyi, vodja mjanmarske vlade in dobitnica Nobelove nagrade za mir, je zanikala 
obtožbe o etničnem čiščenju in zavrnila mednarodno kritiko vojaškega obvladovanja krize. 

• Avstralija, Kanada in Evropska unija so uvedle sankcije proti vojaškim voditeljem. Medtem so 
številne države, vključno z ZDA, Kanado, Norveško in Južno Korejo, povečale svojo humanitarno 
pomoč 

• 1. februarja 2021 so Mjanmarske oborožene sile razglasile volitve, ki so potekale novembra 2020, 
za neveljavne in izvedle državni udar s katerim so prevzele oblast. Aung San Suu Kyi in mjanmarski 
predsednik Win Myint sta bila pridržana. Po razglasitvi vojaške oblasti so se v državi začeli množični 
protesti. 

Povzetek analize stanja: 
• 20. februarja so se etnične manjšine z namenom izrazitve nasprotovanja državnemu udaru pridružile 

ostalim protestnikom. 
• Pričelo se je žalovanje za 20 letnim dekletom, ki je v petek umrlo zaradi poškodb ki so jih povzročili 

pravi naboji. Slednje je uporabila policija, novi vojaški režim pa zanika odgovornost za smrt. 
• Iz mesta Mandalaj so poročali o dveh novih smrtnih žrtvah, ko je policija z uporabo ubojnih orožij 

želela pregnati protestnike. 
• 21. februarja je Facebook odstranil uradno stran mjanmarskih vojaških sil. Kot razlog navaja kršitve 

njihovih standardov skupnosti, ki prepovedujejo spodbujanje nasilja in škodljivih dejanj. 
• Neprofitna organizacija za pomoč političnim zapornikom (Assistance Association for Politial 

Prisoners) navaja, da je bilo od 1. februarja dalje aretiranih 640 ljudi.  
• Zunanji ministri držav članic EU bodo sestankovali v ponedeljek, 22. februarja, na dnevnem redu pa 

je med drugim tudi razprava predlogov za sankcije proti Mjanmaru. 
• Kitajska je 22. februarja pozvala ZDA in njene zaveznice v regiji proti vmešavanju v notranje zadeve 

Mjanmara. Kitajska naj bi podpirala nov vojaški režim, saj državnega udara ni javno obsodila. Poleg 
tega sta z Rusijo onemogočili Varnostnemu svetu ZN, da bi javno obsodil državni udar. Kitajska je 
Mjanmarov največji trgovski partner, razhajanje med državama kot rezultat vmešavanja zahodnih 
držav pa bi lahko to partnerstvo oškodovalo. 
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