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Geachte mevrouw Luwema,

April j.l. hebben we uw aandacht gevraagd voor de arrestatie van mevrouw Myo Aye, directeur van
Solidarity with Trade Unions Myanmar (STUM). Sinds 15 april zit Myo Aye in hechtenis in de 
Insein-gevangenis. Myo Aye is aangeklaagd voor haar deelname aan de Civil Disobedience 
Movement (CDM) onder Penal Code section 505-a. Van een fatsoenlijke rechtsgang is echter geen
sprake. In tegendeel, er is sprake van schending van Myo Aye’s meest fundamentele 
mensenrechten.

We maken ons ernstig zorgen over de fysieke en mentale gezondheid van mevrouw Myo Aye. Zij 
heeft diabetes en lijdt aan een nieraandoening; hiervoor heeft zij dringend medische hulp nodig die
zij nu niet krijgt. Haar familie heeft haar medicijnen gestuurd, maar de gevangenis houdt deze voor
haar achter. Myo Aye zit sinds april in eenzame opsluiting en mag geen bezoek ontvangen, dit valt 
haar, begrijpelijkerwijs, zeer zwaar. Myo Aye’s advocaat mag haar niet bezoeken.

Mevrouw Myo Aye is een prominente mensenrechtenverdediger en arbeidsrechtenactivist. STUM 
is een kleine, maar belangrijke speler binnen de jonge arbeidsbeweging van Myanmar. STUM is 
een netwerkpartner van Clean Clothes Campaign (CCC), waar SOMO ook onderdeel vanuit 
maakt. Via het FGG-partnerschap is STUM ook partner van de Nederlandse overheid.

De arrestatie en detentie van Myo Aye kan niet los worden gezien van de zeer sombere 
mensenrechten- en arbeidsrechtensituatie in Myanmar sinds de militaire coup van 1 februari dit 
jaar. Het leger schendt op brute wijze de mensenrechten en keert zich gericht en met keihard 
geweld tegen demonstrerende burgers,  arbeiders, activisten, arbeidsrechtenorganisaties en 
vakbondsleiders.

CCC werkte tot de coup nauw samen met verscheidene arbeidsrechtenorganisaties om de 
arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in Myanmar te verbeteren. SOMO heeft de 
afgelopen jaren belangrijk onderzoek gedaan naar arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie 
in Myanmar. CCC en SOMO spreken merkbedrijven aan op hun verantwoordelijkheden 
mensenrechten en arbeidsrechten in hun toeleveringsketen te respecteren. Dit werk drijft op de 
nauwe samenwerking met lokale organisaties en activisten. De afgelopen maanden hebben CCC’s
partnerorganisaties echter moeten onderduiken. Onder het huidige schrikbewind zijn, zoals u zult 
weten, vele honderden mensen vermoord; duizenden anderen zijn wederrechtelijk gevangen 
gezet. De zaak van Myo Aye is slechts één van vele zaken, maar wel een zorgwekkende zaak die 
vanwege Myo Aye’s verslechterende gezondheid dringend aandacht vraagt.

We verzoeken de Nederlandse ambassade dringend om al het mogelijke in het werk te stellen om 
Myo Aye te steunen: het gaat minimaal om regelmatig bezoek in de gevangenis (Myo Aye’s laatst 
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bekende detentielocatie was de Insein-gevangenis); en er voor te zorgen dat Myo Aye toegang 
krijgt tot de medische zorg die zij nodig heeft, inclusief medicatie, voor de gehele periode dat zij 
nog in detentie gehouden wordt.

Wij vertrouwen er op dat de ambassade weet welke wegen hierbij bewandeld kunnen worden, en 
of er diplomatieke en/of publiekelijke druk op de huidige machthebbers in Myanmar uitgeoefend 
moet worden. Ook gaan wij er van uit dat de ambassade bekend is met en samenwerkt met 
relevante internationale humanitaire organisaties.

Ook vragen wij de Nederlandse ambassade zich in EU en verder internationaal verband hard te 
blijven maken voor de onmiddellijke vrijlating van Myo Aye en alle politieke gevangenen.

Graag worden wij op de hoogte gehouden van de stappen die de ambassade neemt.

Dank voor uw aandacht,

Met vriendelijke groet,

Christa de Bruin – Schone Kleren Campagne/ CCC Nederland
Pauline Overeem – SOMO


