
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL DEL PSC

SOBRE LA REVOLTA CIUTADANA EN CONTRA DE LA DICTADURA
BIRMANA

Des del proppassat 23 de Setembre, se succeeixen en els carrers i pagodes de
Rangun, la capital de Birmània (actual, Unió de Myanmar), mobilitzacions
pacífiques de protesta dels monjos i de la població en general, que varen
iniciar-se per mostrar el seu enuig per l’augment de preus dels combustibles i
del transport, i què, a hores d’ara s’ha transformat en una demanda de llibertat i
democràcia que vol posar fi al règim militar que governa el país des de fa més
de 45 anys.

La brutal repressió exercida aquests dies per part de l’exèrcit ja ha causat més
de 15 morts, centenars de ferits i detinguts, així com l’expulsió dels país de
persones i periodistes estrangers per tal que no puguin ser testimoni d’aquest
tràgics esdeveniments, també des de la Junta Militar s’ha intentat suspendre la
connexió a internet per evitar que s'enviï qualsevol informació a l'estranger.

S’han fet crides per l’alliberament de la líder opositora i Premi Nobel de la Pau,
Aung San Suu Kyi, detinguda sota arrest domiciliari des del 1996, i el
reconeixement de la victòria de la Lliga Nacional per a la Democràcia (LND) en
les darreres eleccions lliures l’any 1990.

El Consell de Seguretat de Nacions Unides reunit el passat dimecres 26 de
setembre no ha estat capaç d’aprovar cap resolució ni acció orientada a
condemnar i acabar amb la repressió de la Junta Militar, degut al vet de Rússia
i la Xina. No obstant, Ban Ki-moon, Secretari General de NNUU ha enviat el
seu representant especial Ibrahim Gambari per avaluar sobre el terreny la
situació. Per la seva part, el Parlament Europeu ha demanat que la UE i els
seus Estats membres imposin sancions econòmiques al règim birmà i reforcin
les mesures actuals adoptades amb anterioritat, com la prohibició d'entrada a la
Unió de les autoritats militars, i el bloqueig en la venda d'armament.

Davant d’aquests greus esdeveniments el Consell Nacional del PSC :

• Condemna contundentment el govern dictatorial de Birmània i la seva
Junta Militar i exigeix que s’aturi la repressió exercida sobre els
manifestants i activistes birmans en  favor de la democràcia i la llibertat.

• Manifesta el seu recolzament a la llarga lluita del poble birmà per acabar
amb la dictadura militar i aconseguir la instauració de la democràcia en
el seu país. Així mateix, dóna el seu suport a les forces polítiques que
des de fa dècades encapçalen el combat contra la dictadura birmana.

• S’afegeix a la crida internacional realitzada pel Dalai Lama per
l’alliberament dels manifestants detinguts i d’altres presos polítics, entre
ells, Aung San Suu Kyi .



• Reclamem a les Nacions Unides, i molt especialment al seu Consell de
Seguretat, que assumeixin les responsabilitats per la quals van ser
creats: garantir la pau, la democràcia i el respecte dels drets humans
dels homes i dones arreu del Planeta, i adoptin amb rapidesa les
iniciatives necessàries per evitar una nova tragèdia a Birmània com la de
1988.

• Celebrem la ràpida reacció per part del Parlament Europeu en
condemnar i exigir al Consell de Ministres de la Unió i als seus Estats
membres que apliquin sancions econòmiques contra Birmània.

• Demanem al govern espanyol, incrementi les gestions diplomàtiques
davant les diverses instàncies Internacionals: Unió Europea, Nacions
Unides, ASEAN, etc., orientades a cercar la fi del conflicte i l’inici d’un
procés dialogat de transició ràpida a la democràcia a Birmània.

• Sol·licitem a tots els parlamentaris del PSC impulsin iniciatives per tal
que les diverses cambres legislatives, Parlament de Catalunya, Congrés
i Senat espanyol i Parlament Europeu,  condemnin la dictadura birmana,
mostrin la seva solidaritat amb el moviment democràtic i incrementin la
pressió internacional sobre el govern militar birmà.

• Demanem al govern de Catalunya mostri la seva condemna a aquests
fets i se solidaritzi amb el moviment democràtic birmà.

• Així mateix proposem a tots els Ajuntaments de Catalunya impulsin
mocions i iniciatives de repulsa dels fets i de solidaritat amb les forces
polítiques democràtiques i el poble birmà.

Barcelona, a 29 de Setembre de 2007.


