Situacijska Soba
** DRŽAVNI UDAR V MJANMARU **
Časovnica pregleda: od 13. marca 2021 do 18. marca 2021.
[To poročilo je napisano na osnovi javno dostopnih virov, ki so odraz trenutnega stanja, ki se lahko hitro spremeni.]

Povzetek analize stanja:
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•

•

•

•
•

•

Dokumenti, ki jih je pridobil medijska hiša VOA razkrivajo, da je Kitajska konec februarja pozvala
vojaško vlado Mjanmara, naj poostri varnost cevovodov med nenehnimi protesti, kar kaže na
naraščajoče napetosti v, kot se zdi, prijetnih odnosih med sosednjima državama.
V soboto 13. marca so varnostne sile na protestih ubile 4 ljudi, naslednji dan pa preko 50. Kot odgovor
na smrtne žrtve ter kot nasprotovanje kitajski neodzivnosti so protestniki napadli 32 poslovnih poslopij
v lasti Kitajske, ti pa so od vojaškega vodstva nemudoma zahtevali povečanje varnosti okoli tovarn.
V nedeljo zvečer je v dveh industrijskih mestih v provinci Jangon začelo veljati vojno stanje ter
prepoved gibanja ponoči. Blokiran je bil tudi internet. Kljub temu so se protesti nadaljevali preko noči
v ponedeljek.
Tiskovna predstavnica Urada za človekove pravice pri OZN, Ravina Shamdasani, je povedala, da je
bilo v ponedeljek ubitih najmanj 11 ljudi. Zaradi nasilja nad etničnimi Kitajci tudi oni protestirajo in
obtožujejo Kitajsko vlado podpore vojaškega vodstva Mjanmara.
Od začetka protestov je bilo že preko 200 smrtnih žrtev. Aretiranih je bilo preko 2000 ljudi in pridržanih
37 novinarjev. Tiskovne agencije poročajo, da z novinarji ne morejo vzpostaviti stikov.
Medtem ko je Indija na papirju podprla stališče svojih zaveznikov z zahtevo po vrnitvi demokracije v
Mjanmaru, njena dejanja na terenu kažejo drugače. New Delhi je pred kratkim začel postopek
deportacije zoper več kot 150 pripadnikov etične skupine Rohingja, ter beguncev ki bežijo pred
vojaškimi napadi v Mjanmaru.
Šest uglednih politikov jugovzhodne Azije je pozvalo države v regiji, naj naložijo sankcije Mjanmaru
če tamkajšnja vojaška vlada ne bo osvobodila političnih zapornikov, obnovila izvoljeno vlado, ki jo je
strmoglavila v državnem udaru prejšnji mesec, in preganjala odgovorne za poboj civilnih protestnikov.
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