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1. Carta aos delegados 

 

Olá, sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.  O comitê em 

que o(a)s senhore(a)s se encontram trata de um tema de extrema urgência no cenário 

internacional e é muito pouco considerado. Por tal motivo, esse comitê é tão intrigante. Por 

mais que os procedimentos e os debates ao longo das sessões não sejam tão diferentes nesse 

tipo de comitê, o clima certamente o é. O Conselho de Segurança deverá ter um enfoque na 

questão humanitária, de tanta urgência para os afetados pelo conflito. Esse ponto é justamente 

o que nos atraiu.  

Além do quesito da necessidade do debate urgente, o comitê também trará qualidades 

relacionadas ao tema. Como os senhores e as senhoras irão perceber durante a leitura deste 

guia, um debate sobre tal tema possui impactos importantes para a afirmação de minorias, 

autodeterminação dos povos e para a atenção do sistema internacional a problemas como 

esse. É um assunto muito delicado, por tratar de uma questão de ponderação sobre soberania 

nacional e os direitos individuais de um povo. Assim, o debate não será nem um pouco trivial 

e, por isso, temos altas expectativas com relação às discussões dos dias do evento.  

No mais, o ar especial deste Conselho ficará por conta dos senhores delegados, já que 

cada um será um representante de um país, devendo defender seus interesses e buscar a 

solução dos conflitos, acima de tudo. Independentemente do nível de experiência dos 

senhores, nossa maior expectativa é que sejam participativos, criativos e engajados como 

qualquer diplomata seria na vida real. Vale lembrar que esse comitê os dá uma excelente 

oportunidade de aprendizado sobre o funcionamento das relações internacionais e que o bom 

é aquele que se interessa e aprende com o comitê.  

Bons estudos e os esperamos em Nova York! 

Cleyton Lima, 

Daniel Pequeno, 

Luciana Tse, 

Maria Clara Mendes e 

Maria Eduarda Garambone. 
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2. O Conselho de Segurança: Histórico e funcionamento 

 

Nós [os americanos] criamos o Conselho de Segurança das Nações Unidas para que, 

ao contrário da Sociedade das Nações, nossas deliberações fossem algo mais que 

uma conversa, e para que nossas resoluções fossem algo mais que um desejo. 

George W. Bush 

em discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, 

Setembro de 2002 

 

 17 de Janeiro, 1946 — Londres, Inglaterra. Reúnem-se, pela primeira vez, os onze 

membros da composição pioneira do Conselho de Segurança das Nações Unidas (que, até 

então, era composta por 51 Estados), cinco dentre os quais aliados vitoriosos da II Guerra 

Mundial.  

Contemplado como o principal órgão das Nações Unidas, o Conselho de Segurança 

foi elaborado para funcionar continuamente. É capaz de ser acionado sempre que for preciso, 

sendo necessária, somente, a presença de, pelo menos, um representante de cada um de seus 

membros para que se dê o encontro e é também o único órgão do sistema internacional com 

autoridade para adotar decisões obrigatórias a todos os estados-membros da ONU, tendo, 

inclusive, o poder de autorizar intervenção militar para garantir o cumprimento de suas 

resoluções. (ONU, 2017) 

Entre outras, sua responsabilidade primordial é a manutenção da paz e segurança 

internacionais, norteado, essencialmente, pela Carta das Nações Unidas em suas decisões. De 

uma forma geral, as delegações presentes no Conselho têm como objetivo avistar medidas 

progressivas de força, ampliadas conforme a gravidade da situação. Tais medidas variam de 

acordo com as mediação e negociação, à medida que as nações beligerantes vão cedendo, até 

que alcancem acordos provisórios que lhes pareçam necessárias ou aconselháveis, passando 

pelo embargo econômico, dos meios de comunicação, das vias aéreas, rompimento 

diplomático, até o envio das missões de paz: 

 

O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego 

de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá 

convidar os 

Membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir a 

interrupção 

completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação 

ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, ou de outra 

qualquer espécie e o 

rompimento das relações diplomáticas. 

Art. 41. Capítulo VII. Carta das Nações Unidas. 
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Alicerçadas no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, cujo enfoque é a resolução 

pacífica de conflitos, as missões de paz são medidas comumente empregadas pelo Conselho 

de Segurança. Peacekeeping, peacemaking, peacebuilding e peace enforcement são as quatro 

subdivisões das missões de paz, todas as quais efetuadas pelo exército da ONU composto por 

soldados de diversas nacionalidades: os “capacetes azuis”. É de interesse supremo do 

Conselho a solução amena de qualquer conflito. Quando necessário, todavia, tem o poder de 

apelar e autorizar o uso da força, com o objetivo de restabelecer os princípios da Organização 

das Nações Unidas. (Ibidem, 1945) 

Desde a data de sua fundação em 1945, juntamente às Nações Unidas, o Conselho de 

Segurança já admitiu diversas transformações em sua composição. Em 1971, por exemplo, 

como efeito da mudança de direção da política exterior norte-americana, a delegação de 

Beijing substituiu a de Taipei como a única representante legítima da República Popular da 

China. Vinte anos mais tarde, em Dezembro de 1991, com a deterioração da União Soviética, 

a participação permanente foi assumida pela Federação Russa, com o apoio de outros onze 

países membros da Comunidade dos Estados Independentes (CEI).  

Adotada pela Assembleia Geral em 1963, a emenda ao artigo 23 da Carta das Nações 

Unidas, em vigor no ano de 1965, acresceu em mais quatro o número de membros do CS. 

Rematando em quinze, são cinco os membros permanentes — Estados Unidos da América, 

Federação Russa, França, Reino Unido e China — e os outros dez, membros rotativos. Os 

não-permanentes são nomeados bienalmente pela Assembleia Geral, respeitando sempre o 

princípio da rotatividade representativa, e não podem ser imediatamente reeleitos. Apesar do 

número estimado de representantes, a Carta das Nações Unidas prevê a participação como 

convidadas de outras nações, mesmo que não façam parte das Nações Unidas, nas reuniões, 

contanto seja reconhecida pelo Conselho sua presença como relevante e necessária para o 

encontro. (The Editors of Encyclopedia Britannica, 2017) 

Perante a Nova Ordem Mundial1, há, atualmente, discussões acerca de uma nova 

mudança na organização do Conselho de Segurança; a questão tem a ver com o desequilíbrio 

de forças, oriundo, sobretudo, da ausência do Japão e da Alemanha (terceira e quarta maiores 

economias do planeta, respectivamente) no núcleo do Conselho. Há também, graças ao atual 

passo da globalização, o anseio pela entrada de uma nação africana e outra latino-americana 

na lista de membros permanentes. Uniram-se Alemanha, Brasil, Japão e Índia em um grupo 

denominado G-4, cuja proposta era expandir o Conselho para 25 membros, com mais seis 

                                                
1 Geralmente utilizada para se referir a um novo período no pensamento político, assim como um novo 

equilíbrio mundial de poder, principalmente após a Guerra Fria. 
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permanentes além dos atuais: dois membros da Ásia (Japão e Índia), dois da África, um da 

América Latina (Brasil) e outro da Europa Central (Alemanha). O projeto atingiu o auge de 

sua discussão em 2005. Resolveu-se, contudo, preservar o modelo proposto em 1965. (ONU, 

2017) 

Endossado na Carta o direito de um voto para cada uma das quinze delegações, 

podendo esse ser afirmativo ou negativo. Assegurada, também, a possibilidade da delegação 

de se abster da votação. Outrossim, os cinco membros permanentes do Conselho — o P5 — 

dispõem de um direito singular de voto: o “poder de veto”. Assim, caso um deles vote 

negativo, a resolução não será aprovada. A criação do mecanismo, embora contrarie a 

atuação decisiva das Nações Unidas em certos casos, assegura que sejam defendidos os 

interesses vitais das grandes potências, garantindo, dessa forma, sua participação no órgão e 

maior eficácia na implementação das decisões do Conselho. Sendo assim, para que seja 

aprovada e adotada uma resolução, é necessário que haja, no mínimo, nove votos afirmativos 

e nenhum voto negativo por parte de algum membro do P5. (ONU, 2009) 

 

3. Histórico da região 

  

 O Myanmar há de ter sido um enlace de trocas materiais e culturais por milhares de 

anos. As costas e vales são habitadas desde os tempos pré-históricos, e durante a maioria do 

1° Milênio d.C., a rota comercial terrestre entre a China e a Índia passava por demarcações do 

Myanmar. Navios mercantes vindos da Índia, Sri Lanka e até de mais distante para o oeste 

convergiam em seus portos. Dessa forma, o Myanmar serve há tempos como porta de entrada 

para os vindos do oeste com o objetivo de atingir a porção Sudeste do continente asiático. 

(ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, 2018)  

 Os mercantes indianos que circulavam pela região não trouxeram apenas suas 

preciosas cargas, como também seus costumes religiosos e seus ideais políticos e legais. Com 

poucas décadas após o primeiro contato com estes mercantes, a tradição cultural indiana 

havia remoldado a sociedade indígena ali presente. Porém, componentes importantes dos 

locais do Myanmar foram mantidos, em síntese com a cultura indiana. Cercado por três lados 

por cadeias de montanhas e pelo quarto e último lado com o mar, o Myanmar sempre se 

manteve isolado, de alguma forma. Consequentemente, seus costumes e tradições 

permaneceram distintos, mesmo com as várias influências indianas, sem mencionar a 

afinidade com as culturas de outras nações do Sudeste Asiático. (Ibidem) 
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O Myanmar foi uma das primeiras áreas do Sudeste Asiático a receber o Budismo, e 

pelo século XI, havia se tornado o polo na prática do Budismo Theravada.  Theravada é a 

forma mais antiga do budismo, o nome significa “doutrina dos antigos” e se concentra nas 

escritas Pali, transcritas da tradição oral dos ensinamentos de Buda…  A religião foi 

apadrinhada pela liderança da época e tornou-se o alicerce ideológico que pavimentou e 

sustentou o caminho do Estado da Birmânia2, nascido em Pagan. (Ibidem) 

 

 3.1. A região da Birmânia antes de 1886 

 

O Reino de Pagan (849 - 1300) 

 

 Os Burmas, um povo que advém de uma miscigenação entre locais do Myanmar e 

oriundos do Tibet, se estabeleceram na região de Pagan, próximo ao rio Irrawaddy. Pela 

metade do séc. IX, Pagan emergiu como a capital de um poderoso reinado que seria o 

responsável por unificar a região do Myanmar e inaugurar a dominação Burma no país, que 

permanece até o presente dia. 

 Durante os séculos VIII e IX, o Reino de Nanzhao — que tinha língua da mesma 

derivação tibetana dos burmas — tornou-se uma potência dominante na porção Sudoeste da 

China. Em uma série de invasões nas primeiras décadas do séc. IX, inúmeras vitórias foram 

alcançadas por Nanzhao, no entanto, as cidades controladas pelos povos Mon e Khmer foram 

capazes de segurar as empreitadas militares. Os Burmas se aproveitaram do vácuo de poder 

político e militar e estabeleceram sua capital em Pagan em 849. (Ibidem) 

 Nos cinco séculos seguintes, o Reino de Pagan lutou contra uma série de investidas, 

tanto dos Nanzhao quanto dos Mon. Mesmo com seu potencial de manutenção no poder, em 

1300, Pagan já não era mais o centro de poder no Myanmar, ofuscado pelo Reino Mon e 

outros grupos que viriam a fundar a união da região em breve.3 

 

 

 

                                                
2 O país adotou o nome de República da União de Myanmar em 1989. Porém, em birmanês, há dois nomes 

diferentes para se referir ao país, Myanmar e Burma (Birmânia em Português), que são usados em contextos 

diferentes e causam controvérsias na adoção correta. 
3 Nota do autor: A dinâmica na região é infinitamente mais complexa com Pagan no poder e a ascensão dos 

Mon, sem mencionar as invasões mongóis. Dessa forma, decidi realizar um recorte histórico por questões de 

manter o foco em outras questões além do primeiro milênio d.C. da região. 
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A Unificação do Myanmar 

 

 Após o declínio de Pagan como uma força política majoritária, pequenos centros de 

poder emergiram na primeira década do século XIV, principalmente por regiões sob o 

domínio de Pagan. A situação política manteve-se fragmentada, porém, um destes vassalos, 

Ava, tornou-se a autoridade na segunda metade do século. 

 Consequente a queda da autoridade política de Pagan, os Mon se reestabeleceram em 

Bago, e século XV, estavam experimentando sua própria era de ouro, virando um importante 

centro da doutrina Theravada — vale mencionar que o Budismo Theravada desapareceu da 

Índia antes do século XI, dando lugar ao Budismo Mahayana e a um Hinduísmo ressurgente. 

Além do estudo religioso, Bago também era um centro comercial do Sudeste Asiático. 

Ambas as características são atributos que protegem os Mon de serem derrotados por 

invasores, tanto do Norte quanto do Leste.  

Ava, no entanto, pereceu para invasões do povo Shan na primeira metade do século 

XV. Muitos refugiados foram para a cidade de Toungoo, que fora vassala de Ava e, 

anteriormente, Pagan. Em Toungoo, fundou-se a Dinastia Toungoo, que perdurou por dois 

séculos no poder. Todavia, com esforços francos na Índia, Bago rebelou-se contra Toungoo, 

levando à queda da cidade e da dinastia em 1752. (Ibidem) 

 Ainda em 1752, Alaungpaya, líder birmanês popular, liderou a expulsão de tropas de 

Bago do Norte do Myanmar. Nesta impressionante empreitada, retomou os Estados Shan e 

estabeleceu a dinastia Alaungpaya, também conhecida como Konbaung. O poder do 

Myanmar já era um percalço nas potências da época. A segunda metade do século XVIII foi 

marcado pelas quatro invasões falhas da China no Myanmar. 

 Myanmar, então, conquistou Rakhine e ocupou o Estado de Assam, ao noroeste de 

Manipur, agora frente a frente com a potência britânica na Índia. O resultado foi a Primeira 

Guerra Anglo-Burma (1824-26), em que o Myanmar teve de negociar pela paz e abrir mão 

das regiões de Assam, Manipur, Rakhine e Tenasserim. A Segunda Guerra Anglo-Burma 

(1852) foi provocada pelos ingleses, que culminou na anexação da província de Bago ao Raj 

Britânico.  
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3.2. A era colonial inglesa (1886-1947) 

  

 A terceira das guerras Anglo-Burmas durou pouco menos de duas semanas no mês de 

novembro de 1885, na qual os britânicos tomaram Mandalay, capital do Myanmar do norte 

desde 1857. O povo do Myanmar acreditou que a interferência britânica objetivava apenas a 

troca da coroa para alguém com laços mais próximos com a Índia.  

 

Figura 1 - Aquisições territoriais britânicas na Birmânia 

(https://cdn.britannica.com/668x448/35/4035-004-CA439429.jpg) 

  

Não obstante, em uma decisão diametralmente oposta à crença dos burmas, o Reino 

Unido decidiu não só anexar a porção norte do Myanmar — chamada de Burma Superior — 

como colônia, mas tornar todo o país uma província da Índia. Esta mudança histórica e 

desestabilizante para a soberania do povo do Myanmar vigorou ao primeiro dia de janeiro de 

1886, com Rangoon — agora Yangon — sendo a capital. 

 A cadeia de eventos seguida à Guerra fora um golpe amargo no Myanmar. A perda da 

independência veio acompanhada de decisões britânicas de eliminar a monarquia — exilando 

o então rei Thibaw — e desvinculando o governo de questões religiosas. Sem dúvida, isolar a 
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religião da administração pública desapropriou todo o conceito da nação e da pátria Burma, 

eliminando o Sangha — costume monge — tradicional e o apoio oficial ao Budismo. 

 Não tão somente, o Reino Unido eliminou o patriarcado do clero budista Burma. A 

ruína da monarquia e do Sangha, os verdadeiros alicerces da sociedade do Myanmar, foram o 

pior aspecto do período colonial. Nesse sentido, não houve uma desordem civil generalizada, 

mas um processo de desintegração social, no que tange à identidade do povo em si, tendo a 

separação imposta pelos britânicos de dividir o Sangha do Estado como principal motivo. Os 

britânicos não estavam contentes operando com questões religiosas na região, especialmente 

após a Revolta dos Sipaios de 1857, na Índia. 

 Diferentemente da monarquia, que possuía uma relação simbólica com o Shanga e os 

aspectos da vida monge pregada na Doutrina Theravada, a administração britânica explorou 

outras formas de conexão religiosa. O clero Budista gradativamente perdeu o seu status de 

superioridade na sociedade do Myanmar, quebrando a tradição e resultando no declínio do 

Shanga e sua capacidade inata de incutir poder ao clero. O prestígio da classe religiosa caiu, 

dando lugar para a estratégia britânica. 

 Astutamente, os britânicos posicionaram escolas de ordens cristãs por todo o 

Myanmar. O governo colonial fundou centenas dessas escolas, ensinando em birmanês e em 

inglês, as quais sempre tinham alunos pois não haviam alternativas realistas para o povo. O 

ensino era marcado pelo criticismo repetitivo ao Budismo e sua cultura e pela grande maioria 

de professores missionários. Nas escolas públicas, o magistério era dominado por servos 

civis, incapazes e sem ímpeto de continuar com as tradições antigas. 

 O período colonial avançou com a chegada do século XX com um prospecto de 

mudança. Reformas constitucionais foram debatidas e, em certos casos, atingidas pelas 

primeiras décadas do século — notam-se as reformas de 19234.  Ao longo da terceira década, 

resistências iniciaram um processo de rebeldia contra as tropas britânicas e indianas. Meros 

camponeses insurgiram contra a dominação, munidos de itens domésticos, sem quaisquer 

caráter militar. 

 Com a Segunda Guerra Mundial, o povo do Myanmar barganhou sua independência 

antes de declarar apoio à Inglaterra, sem sucesso. No meio da guerra, um exército de 

libertação burma — Exército de Independência Burma (BIA) — insurgiu no fim de 1941, 

logo antes da invasão japonesa ao Myanmar, em 1942. Um Exército de Defesa Burma foi 

articulado no lugar do BIA, com o fito de defender o território dos japoneses. 

                                                
4 As reformas de 1923 foram encabeçadas pela comunidade acadêmica da Universidade de Rangoon. 
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 Em um mar de confusão, os japoneses tomaram o Myanmar e o declaram um Estado 

Independente. O governo birmane, no entanto, era uma mera fachada, com o exército japonês 

comandando a nação. Nos momentos finais da guerra, com o Myanmar já livre dos japoneses 

e o Exército Nacional Burma ao lado dos britânicos, uma coalizão de partidos e movimentos 

foi formada, denominada Liga Anti-Fascista da Liberdade do Povo (AFPFL). 

 A AFPFL, constituída de forma plural, com componentes conservadores e 

comunistas, viria a orquestrar a libertação oficial da Birmânia. Vale ressaltar a força política 

que a Liga teve, acordando na independência do Myanmar em 1947 com o Reino Unido. Em 

muitos sentidos, uma vitória foi atingida para o povo Burma, que sob uma nova Constituição, 

em 4 de Janeiro de 1948, tornou-se um Estado Independente. 

 

4. Grupos étnicos e religiões  
 

 Há mais de 135 grupos étnicos diferentes em Myanmar, cada um com sua própria 

história, cultura e idioma. A maioria das etnias representa cerca de dois terços da população e 

controla o governo e o exército. As minorias étnicas, que compõem o terço restante, vivem 

principalmente nas áreas fronteiriças ricas em recursos e nas montanhas, embora muitas 

tenham sido removidas de suas casas pelo governo, o qual confiscou as terras para projetos de 

desenvolvimento e exploração de recursos. Dessa forma, milhões de pessoas desses grupos 

minoritários se tornaram refugiados internos ou em outros países.   

 O povo Rohingya não é reconhecido pelo governo como uma nacionalidade étnica e, 

portanto, sofre com algumas das piores formas de discriminação e abusos dos direitos 

humanos de todo o povo de Myanmar. A população Rohingya é estimada em cerca de 2 

milhões, vivendo principalmente no Estado de Rakhine, ou como refugiados em países 

vizinhos como Bangladesh.  

 A saúde e a educação no país asiático são muito precárias, principalmente devido à 

falta de financiamento por parte do governo, já que apenas 3% do PIB é destinado a essas 

áreas. Consequentemente, não há recursos para garantir que a saúde e a educação sejam 

acessíveis a todos. Além disso, a educação é fortemente politizada, as grades de ensino são 

controladas pelo governo e a escolarização é frequentemente usada como forma de 

discriminação étnica, principalmente porque a maioria dos povos étnicos não são autorizados 

a aprender sua própria língua e cultura. 
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4.1. Burman  

 

             As pessoas de Bamar, ou Burman, são o grupo étnico majoritário da Birmânia, 

Myanmar. De origem sino-tibetana, residem predominantemente nas planícies centrais 

próximas aos rios Irrawaddy e Sittang e são predominantemente budistas Theravada. 

Compõem 68% da população total do país, embora alguns afirmem que esses números são 

exagerados para favorecer a maioria de Bamar. A população de Bamar está dividida em 

vários subgrupos e, portanto, não é uma categoria étnica homogênea. A cultura tradicional 

bamar influencia fortemente os costumes e identidade nacionais de Myanmar. Sua língua 

nativa, birmanês, é a língua oficial do país, e eles dominam o governo e as forças armadas. 

Devido à predominância do grupo étnico, acredita-se que seus membros tenham uma 

vantagem social e política sobre as populações minoritárias do país.  No entanto, os Bamar 

não estão isentos das violações dos direitos humanos e da repressão que caracterizaram o país 

nos últimos anos.  

4.2. Chin  

 

 O povo Chin, ou Jin, estimado em 1,5 milhões e compreendendo muitos subgrupos 

diferentes, é um dos principais grupos étnicos na Birmânia. Eles são de origem tibeto-

birmanesa e vivem no noroeste do Estado de Chin, que separa a Birmânia da Índia.  

 Como muitos outros grupos étnicos na Birmânia, os chin são submetidos a trabalhos 

forçados, tortura, estupro, detenções arbitrárias e assassinatos extrajudiciais como parte de 

uma política do governo birmanês para suprimir o povo jin e sua identidade étnica. O 

Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas acredita que o consumo de alimentos no 

estado de Chin é o mais baixo da Birmânia. Nos últimos anos, a escassez de alimentos foi 

intensificada devida a uma praga de ratos, que devastaram as plantações. Há pouco em 

termos de instalações médicas no estado de Chin, a ONG cristã Free Burma Rangers é uma 

das poucas fontes de assistência médica.  

 Diante dessa situação, milhares deixaram suas casas. De acordo com a Organização 

de Direitos Humanos Chin (CHRO), mais de 60.000 Chin vivem como refugiados na Índia, 

onde são forçados a competir por recursos escassos com a população local, já vivendo na 

pobreza. Devido à discriminação, eles são impedidos de obter emprego sustentável ou 

cuidados de saúde adequados e vivem com medo de abuso físico e despejos forçados. Outros 

20.000 Chins, de acordo com o CHRO, fugiram para a Malásia, onde o governo se recusa a 
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reconhecer os solicitantes de asilo como refugiados e os classificam de imigrantes ilegais. 

Sem reconhecimento legal como refugiados, eles são incapazes de trabalhar, receber 

educação, ter acesso a cuidados de saúde ou encontrar acomodação adequada. Os refugiados 

também estão frequentemente sujeitos a assédio, detenção e deportação para a Birmânia. 

4.3. Kachin 

 

O povo Kachin, compreendendo vários subgrupos étnicos diferentes, vive 

principalmente no nordeste da Birmânia, bem como em partes da China e da Índia. Estima-se 

que os Kachin na Birmânia se situem entre 1 e 1,5 milhão. Durante o domínio britânico da 

Birmânia, o cristianismo se espalhou entre o povo kachin. Quando a Birmânia se tornou 

independente em 1948, a extremidade montanhosa do norte da Birmânia foi designada como 

estado de Kachin. 

 Depois da independência, muitos Kachin ficaram insatisfeitos com as políticas 

discriminatórias do governo central da Birmânia. O que levou à criação, em 1961, da Kachin 

Independence Organization (KIO) e de seu braço armado, o KIA, que se transformou em uma 

das maiores forças de resistência étnica do país. Várias décadas de conflito armado se 

seguiram, causando o deslocamento de muitos da população de Kachin das terras altas para 

as áreas de planície do Estado de Kachin.  

 Em 1994, a KIO assinou um acordo de cessar-fogo com o regime militar birmanês e 

obteve o direito de manter sua própria infra-estrutura administrativa e militar em certas áreas 

dos estados de Kachin e Shan. Infelizmente, o acordo de cessar-fogo não levou a uma 

resolução das queixas políticas do povo Kachin. O regime aproveitou o acordo de cessar-fogo 

para aumentar sua presença no estado. O estado de Kachin, como o resto da Birmânia, 

permaneceu sob uma ditadura militar.   

 Em 2009, o regime birmanês exigiu que todos os grupos de cessar-fogo, incluindo a 

KIA, se transformassem em Forças de Guarda da Fronteira sob o controle do Exército da 

Birmânia. Em 9 de junho de 2011, estimulado pela recusa da KIA em aceitar a exigência do 

regime de se transformar em uma Força da Guarda de Fronteira, bem como o controle 

estratégico da KIA de áreas com lucrativos projetos hidrelétricos chineses, o Exército da 

Birmânia lançou um ataque em grande escala contra o KIA, quebrando o cessar-fogo de 

décadas. 

 O conflito renovado levou a um aumento dos abusos dos direitos humanos contra o 

povo Kachin e resultou no deslocamento de dezenas de milhares de civis, a maioria dos quais 
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agora vive em campos de refugiados improvisados ao longo da fronteira com a China. 

Desprezando os princípios humanitários, o regime inicialmente bloqueou a ajuda a esses 

deslocados, proibindo ONGs e organizações internacionais de fornecer assistência 

humanitária a essas pessoas vulneráveis. Em dezembro de 2011, o Escritório das Nações 

Unidas para Coordenação de Assuntos Humanitários (UN-OCHA) informou que o número 

estimado de pessoas deslocadas internamente que deixaram suas casas e buscaram refúgio em 

campos e com parentes e amigos em toda a região afetada atingiu 50.000 nos Estados de 

Kachin e Shan de uma estimativa de 29.000 em outubro. Em 10 de dezembro, o presidente 

Thein Sein instruiu o exército a parar sua ofensiva. No entanto, a luta continua, indicando que 

Thein Sein não controla o governo.  

 

4.4. Karen 

 

 O povo Karen da Birmânia, que conta com cerca de 7 milhões de pessoas, compõe um 

dos maiores grupos étnicos do país. A composição religiosa do povo Karen é uma 

combinação de budismo, animismo5e cristianismo. Eles residem principalmente na parte sul e 

sudeste do país, enquanto milhares vivem na fronteira da Tailândia em um estado de limbo. 

 Os Karen tomaram o partido das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial e 

esperavam que, com a paz, pudessem alcançar a tão desejada independência. No entanto, o 

processo de descolonização fez com que o estado de Karen permanecesse parte da Birmânia, 

que, juntamente com a continuada agressão contra os povos étnicos da Birmânia, ajudou a 

instigar um levante armado contra o governo central. Essa revolta foi liderada pelo Exército 

de Libertação Nacional de Karen e resultou em uma das mais duradouras guerras civis da 

história. 

 Em janeiro de 2012, após mais de 60 anos de conflito armado, o principal partido 

democrático da Karen - União Nacional Karen (KNU) - assinou um acordo de cessar-fogo 

com o governo birmanês. No entanto, o exército birmanês violou este cessar-fogo em março e 

a luta continua. 

  

                                                
5 É a visão de mundo em que entidades não humanas, como animais e plantas, possuem uma essência espiritual.  
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4.5. Karenni 

 

Os Karenni, também conhecidos como os Karen Vermelhos são um subconjunto do 

povo Karen. Cobrindo cerca de 9 subgrupos étnicos diferentes, os Karenni são estimados em 

cerca de 300.000 pessoas. Juntamente com o Mon, eles são o grupo indígena mais antigo da 

Birmânia, migrando da China no século VI ou VII. O estado de Karenni (ou Kayah) fica entre 

Karen e o estado de Shan ao longo da fronteira da Birmânia com a Tailândia.  

  Em 1948, o estado de Karenni foi incorporado à recém-independente Myanmar sem o 

reconhecimento ou consentimento do povo Karenni. Após mais de 60 anos de combates, o 

exército de Karenni assinou um cessar-fogo com o exército birmanês em março de 2012. 

Embora um acordo de cessar-fogo semelhante tenha sido assinado em 1995, só desmoronou 

três meses depois. 

4.6. Mon 

  

  Os Mon são considerados um dos primeiros povos no sudeste da Ásia e o mais antigo 

a se estabelecer na Birmânia. Eles foram responsáveis por espalhar o budismo Theravada, a 

escola mais antiga da religião, na Birmânia e na Tailândia. Atualmente, estima-se que haja 

cerca de 8 milhões de Mon na Birmânia. A cultura Mon é muito rica e antiga. É creditado por 

ter uma grande influência sobre a cultura dominante da Birmânia e a escrita Mon foi 

incorporada na língua birmanesa unificada. No entanto, o regime não permite ao Mon o 

direito de falar sua língua ou cultivar suas tradições. O povo mon tomou parte ativa na luta 

anti-colonial pela liberdade da Birmânia. De acordo com a independência da Birmânia em 

1948, eles começaram a buscar a autodeterminação. Eles se revoltaram várias vezes e foram 

sufocados pelo regime. Em 1962, o New Mon State Party emergiu e um Estado parcialmente 

autônomo foi criado em 1974 para apaziguar o Mon. No entanto, os confrontos continuaram 

até 1996, quando um cessar-fogo foi assinado. Apesar do cessar-fogo, a região ainda é muito 

frágil e há sérias preocupações com relação à segurança e direitos humanos. Várias 

comunidades de refugiados na Tailândia, mas também nos Estados Unidos e em outros 

países, defendem a concessão de autonomia à região e a garantia de que os direitos humanos 

não sejam violados.  
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4.7. Rakhine 

  

 O povo Rakhine ou "Arakanese" é o maior grupo étnico no estado de Rakhine, 

anteriormente conhecido como Arakan, que é encontrado no oeste da Birmânia, estendendo-

se ao longo da Baía de Bengala. O dialeto Rakhine ou Arakanese também é falado por cerca 

de 35.000 pessoas em Bangladesh. A população, assim como a maioria das áreas da 

Birmânia, é difícil de estimar com segurança, especialmente porque os dados do censo 

incompleto só contam o número dentro do estado, e não a população dos grupos étnicos. 

Estima-se que aqueles no estado de Rakhine constituam de 4 a 5,5% da população total da 

Birmânia. Eles são predominantemente budistas Theravada, e são um dos quatro principais 

grupos étnicos budistas de Myanmar, sendo os outros Bamar, Shan e Mon. O estado em si é 

também o lar de populações de outros grupos étnicos, como o Chin, Mro, Chakma, Khami, 

Dainet e Maramagri. Há também uma grande população minoritária de muçulmanos 

Rohingya. Estima-se que cerca de 60% da população de Rakhine é desnutrida e sofre de uma 

grave falta de infra-estrutura. Apenas três estradas principais cruzam as montanhas Arakan no 

estado de Rakhine, assim como hospitais e cuidados de saúde eficazes. 

 

4.8. Rohingyas 

  

 Os rohingyas, um grupo muçulmano de origem étnico-indo, são uma das 

comunidades mais perseguidas do mundo. Apesar de viverem no estado de Rakhine 

(Arakan), no oeste da Birmânia, há séculos, o governo birmanês os considera estrangeiros. 

Assim, eles são recusados pela cidadania e enfrentam algumas das piores formas de 

discriminação e abuso no país. Eles são incapazes de se mudar, casar ou encontrar emprego 

sem obter permissão ou pagamento de suborno, e são sistematicamente sujeitos a prisões 

arbitrárias, extorsão, trabalho forçado, estupro, violência e deslocamento forçado e despejo. 

Além disso, as crianças Rohingyas são privadas do seu direito de acesso à educação e 

cuidados básicos de saúde. Essa perseguição aos rohingyas faz parte de uma política nacional 

de "burmanização", uma ideologia ultra-nacionalista baseada na pureza racial da etnia 

birmanesa e sua fé budista, que foi implementada quando o general Ne Win e a junta militar 

chegaram ao poder em 1962.  

 Há aproximadamente um milhão de Rohingya vivendo na Birmânia, e cerca de 250 

mil refugiados Rohingya, a maioria não registrada, em Bangladesh. Milhares também 
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fugiram para a Tailândia e a Malásia. Cerca de 30 mil rohingya vivem em campos oficiais no 

distrito de Cox's Bazar, no sudeste de Bangladesh, com outros 17 mil a 40 mil vivendo sem 

apoio em acampamentos improvisados próximos. Outras 200.000 não registradas da 

Birmânia vivem em Bangladesh sem nenhum status legal, principalmente nas aldeias fora dos 

campos. Nos campos de refugiados, as mulheres Rohingya são vítimas de violência sexual, e 

os refugiados não têm acesso a alimentos, assistência médica e educação para seus filhos. Na 

Tailândia e na Malásia, os refugiados rohingya e os trabalhadores migrantes estão sujeitos a 

tratamento desumano pelas autoridades, incluindo prisão, brutalidade policial e deportação. 

Eles não têm acesso a serviços básicos, como educação e saúde, e são frequentemente vítimas 

de tráfico de seres humanos. 

4.9. Shan 

  

 A maioria das etnias Shan vive no estado de Shan, no leste da Birmânia, mas as 

comunidades menores de Shan também vivem no estado de Kachin, ao norte, e na China, 

Tailândia e Laos, que fazem fronteira com o estado de Shan. Embora as informações atuais 

do censo para a Birmânia não estejam disponíveis, há uma estimativa de 4 a 6 milhões de 

Shan na Birmânia. Há muitos grupos étnicos menores no estado, incluindo os Kokang, Lahu, 

Palaung, Pao e Wa. Enquanto a maioria dos shan são budistas Theravada, o cristianismo 

também é praticado em vários outros grupos étnicos no estado.  

 Em 1947, os líderes de Shan assinaram o Acordo de Panglong com o governo da 

Birmânia, que visava criar uma Birmânia unificada na qual o estado de Shan seria em grande 

parte autônomo e teria a opção de se separar da União após 10 anos de independência. O 

estado de Shan é o lar de vários exércitos étnicos armados, incluindo o Exército Sul do 

Estado de Shan (SSA-Sul), lutando contra o Exército da Birmânia. O mais recente acordo de 

cessar-fogo entre a SSA-Sul e o governo birmanês, assinado em dezembro de 2011, foi 

interrompido em fevereiro de 2012, quando os combates começaram em áreas do outro lado 

do Estado de Shan. Civis no Estado de Shan foram sujeitos a violações de direitos humanos 

pelas autoridades militares e outras autoridades governamentais, tanto quando há luta ativa 

como quando não há, incluindo trabalho forçado, detenção arbitrária, tortura, estupro e 

execuções extrajudiciais. O Exército da Birmânia também é conhecido por confiscar terras de 

aldeões no estado de Shan, muitas vezes deixando-as sem meios de subsistência.  

 O estado de Shan é rico em recursos naturais, como prata, chumbo, ouro, tungstênio, 

rubis e safira. Muitos ataques do Exército da Birmânia são motivados pelo desejo de 
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controlar a extração de recursos. O estado de Shan faz parte do Triângulo Dourado, uma das 

áreas mais extensas produtoras de ópio do mundo, e a produção e comercialização de heroína 

- e cada vez mais outras drogas, como as metanfetaminas - levaram à corrupção desenfreada 

em um local e nível nacional, extorsão e tributação ilícita, vício generalizado entre 

comunidades locais e perpetuação de conflitos armados. 

 

5. A ditadura militar no Myanmar  

 

          Birmânia, em 1948, após mais de um século como colônia britânica, declarou 

independência. Com isto, teve de lidar com instabilidade política, diversas rebeliões étnicas e 

várias tentativas de desunião. Na década de 1950, deu-se início à reconstrução da 

instabilidade e o domínio da Liga Antifascista da Liberdade do Povo (LAFLP) era ratificado 

em diversas e sucessivas eleições. Em 1960, U Nu, primeiro ministro desde 1948, foi reeleito. 

No entanto, a democracia representativa até então instaurada durou até 1962, ano em que foi 

dado o golpe militar liderado pelo general U Ne Win. 

Em seus primeiros anos de governo, Ne Win suspendeu a Constituição de 1947 e, em 

1974, instaurou um regime com base política autoritária e restrita e base econômica 

socialista, nacionalizando os maiores setores econômicos e instaurando uma rápida e falha 

industrialização. A situação econômica do país deteriorou-se rapidamente como resultado das 

políticas de Ne Win e, diante enorme instabilidade, produziram-se várias tensões entre grupos 

religiosos e várias insurreições nos estados Kachin e Shan. 

          No ano de 1988, a corrupção generalizada e a escassez de alimentos levaram a 

Birmânia a um dos países mais pobres do mundo. Com isto, protestos em massa, liderados 

por estudantes, surgiram. Em agosto de 1988, o exército reprimiu os manifestantes e, após 

abrir fogo, mataram pelo menos três mil pessoas e deslocaram milhares de outras. Após ser 

mostrado o grande descontentamento com a gestão de Ne Win, o general Saw Maung liderou 

um novo golpe, fechando o Congresso, impondo um novo regime de partido único e 

substituindo todos os órgãos do governo pelo Conselho de Estado para a Restauração da Lei e 

da Ordem- junta militar que tomou o poder. Muitos países condenaram a ação feita, inclusive 

os Estados Unidos, que impuseram sanções em resposta à repressão feita pelos militares6. 

                                                
6 U.S. Sanctions on Burma. Disponível em: < https://fas.org/sgp/crs/row/R41336.pdf>. Acesso em 18 out. 2018.  
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          Com o novo regime militar, mudou-se oficialmente o nome do país para União de 

Myanmar, em 1989. Em 1990, ano de eleição, após a manifestação pró-democracia, o regime 

militar permitiu que outros partidos se elegessem. A Liga Nacional pela Democracia (NLD), 

liderada por Aung San Suu Kyi, venceu com mais de 80% dos votos, mas o regime militar 

recusou passar o poder adiante e permaneceu governando Myanmar. Posteriormente, com os 

partidos de oposição na ilegalidade e com a substituição de Saw Maung pelo general Than 

Shwe (em 1992), a onda de repressão se fortificou. Neste ano, a junta foi condenada 

fortemente pela ONU e, além disso, sofreu diversas sanções derivadas de diversas nações do 

Ocidente e do Japão. 

          Em 1995, Aung San Suu Kyi, quatro anos após ganhar o Prêmio Nobel da Paz – pela 

sua performance pacífica diante de tanta repressão- sai de sua prisão domiciliar de 6 anos. 

Um ano após, organiza um congresso da Liga Nacional e, no final do mesmo ano, volta a 

prisão domiciliar. Suu Kyi clama pela comunidade internacional para o fim do regime militar, 

pela sua forte repressão e pelo seu desrespeito aos direitos humanos. Contudo, o regime 

permaneceu, alegando que iria se integrar e abrir mais a outras nações. Em 1997, o país 

entrou na Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). No ano seguinte, liberou da 

prisão aproximadamente 300 membros da Liga, porém não liberou sua participação para a 

convocação no Parlamento, gerando mais movimentos estudantis opositores. Em meados de 

2000, Suu Kyi e os líderes militares mantiveram conversas pacíficas e diplomáticas. Havia o 

crescimento da esperança no país, todavia, três anos depois, após fortes conflitos e críticas ao 

governo, Aung San é levada a custódia protetora. 

          Nos anos de 2006 e 2007, o país recebeu Ibrahim Gambari, enviado das Nações 

Unidas, para que houvesse algum mediador entre o governo e oposição. Nesse último ano, 

milhares de manifestantes, liderados por budistas, fizeram um ato contra a junta militar e 

apelaram pela democracia. A consequência, além da grande repressão, foi a prisão e morte de 

centenas de protestantes, incluindo seus líderes. 

          No final de 2008 e início de 2009, diante de toda a instabilidade econômica e política, 

o governo de Myanmar concorda e assina um acordo para passar a exportar gás natural para a 

vizinha China. Nesse último ano, Tailândia expulsa centenas de membros da minoria 

muçulmana rohingya que apareceram em sua costa e Mianmar, por sua vez, nega a existência 

da minoria, reforçando e aumentando a crise humanitária e contribuindo para essa nação a ser 

uma das maiores apátridas do mundo. Neste mesmo ano, a União Europeia reforça suas 

sanções contra a junta militar e os EUA anunciam planos de envolvimento com o governo 

militar. 
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          No ano seguinte, Myanmar tem sua primeira eleição em 20 anos. O Partido 

Solidariedade e Desenvolvimento da União, apoiado pela junta, reivindica a vitória com 80% 

dos votos. Grupos de oposição alegam fraude generalizada e a eleição é amplamente 

condenada como uma farsa. Uma semana depois, a líder da Liga Nacional pela Democracia, 

que tinha sido impedida de participar das eleições, é liberada da prisão domiciliar. 

          Em 2011, convoca-se o primeiro Parlamento, após duas décadas, ele elege o primeiro 

ministro Thein Sein como presidente e opositores acreditam que o ato teria sido de fraude. No 

entanto, Thein continua a governar e, por sua vez, realiza algumas reformas democráticas. 

Com a continuidade de tais reparações, os EUA oferecem apoio para melhorar as relações 

internas. No final do mesmo ano, o presidente assina a lei permitindo demonstrações 

pacíficas pela primeira vez em anos e a Liga Nacional é autorizada a candidatar-se para as 

próximas eleições, que devem ser realizadas no início do ano seguinte. A eleição marca, 

depois de décadas, que o governo civil será empossado para substituir a junta, ou seja, marca 

transição do regime militar para uma democracia civil.  

 

6. O Processo de Redemocratização  

 

O processo de redemocratização de Myanmar inicia-se em 2008, ano que o Conselho 

de Paz Estatal e Desenvolvimento anunciam uma nova constituição, como parte do projeto de 

recuperação da democracia no país praticada pelas forças armadas. Esta constituição possuía 

como mudanças notáveis: um quarto dos assentos do parlamento deveriam ser reservados 

para militares, o Ministério dos Assuntos Internos deveria ser exclusividade de militares, e 

qualquer pessoa casada com estrangeiros seria impedida de concorrer ao posto de presidente 

(BBC, 2008a). Essa última, especialmente, foi vista pela comunidade internacional como 

uma forma de tornar a líder da oposição Aung San Suu Kyi inelegível, visto seu casamento 

com um britânico (ibidem.), além de observar as outras como uma forma de legitimar o 

controle militar do país. Essa constituição é aprovada com quase 25 milhões de votos 

favoráveis (93,82%), mesmo com diversas críticas da oposição e da organização Humans 

Right Watch, que afirmava o desconhecimento da população sobre os termos da Constituição 

(BBC, 2008b). Entretanto, tais normas só passam a ser implantadas no país dois anos depois, 

com a realização de uma eleição.  

 A eleição geral de 2010 foi a primeira a ser realizada após a promulgação da 
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constituição de 2008, e a primeira com a controversa proibição da competição pela 

presidência por quem possuir cônjuges estrangeiros. Além disso, a Liga Nacional para a 

Democracia (LND) determina uma série de condições para sua participação nas eleições, 

como a libertação de todos os presos políticos e supervisão internacional do processo 

eleitoral, a fim de garantir justiça e liberdade ao processo. Em resposta, os militares 

consideraram a anistia dos presos políticos (ZEE NEWS, 2009), mas pouco tempo depois, 

Suu Kyi é condenada à prisão domiciliar, e a LND decide se abster do processo eleitoral, 

devido a tais circunstâncias. A eleição é realizada, mesmo com diversas críticas durante o 

processo, e o Partido União, Solidariedade e Desenvolvimento (PUSD), favorável aos 

militares, vence com expressiva diferença dos outros partidos (CENTRE FOR PEACE AND 

CONFLICT STUDIES, 2011).  

 No mesmo ano, o governo de Myanmar passa a realizar reformas políticas internas e a 

abertura das relações com os países ocidentais. Além disso, Aung San Suu Kyi é solta de sua 

prisão domiciliar, assim como outros presos políticos, buscando promover uma imagem de 

pacifismo (AKINS, 2018). Em 2011, Thein Sei se torna o primeiro presidente civil após a 

transição, e Myanmar começa a ser reconhecido internacionalmente, sendo acordada a sua 

integração a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), a visita oficial da 

Secretária de Estado dos Estados Unidos Hilary Clinton, e o retorno da LND ao processo 

democrático, a partir do desejo de Aung San Suu Kyi em participar das eleições 

parlamentares. 

 Em 2012, são realizadas eleições livres e pacíficas no país, e a LND obtém votos 

suficientes para 43 dos 45 assentos disponíveis para esta eleição. Isso leva a um 

afrouxamento das sanções aplicadas pelos Estados Unidos e da União Europeia, por 

acreditarem que tal eleição seria “um passo importante no processo de transição democrática 

de Burma”. (BBC, 2012) É importante também observar que, com essa abertura política, o 

nacionalismo burmês e budista volta a emergir com bastante força, excluindo grupos 

minoritários, como os Rohingya. Grande parte das manifestações contrárias às minorias estão 

ligadas com o movimento Budista 9697, cujo líder U Wirathu, afirma publicamente que 

“Muçulmanos estão se reproduzindo tão rápido, e estão roubando nossas mulheres, 

estuprando-as... Eles querem ocupar nosso país, mas eu não deixarei. Precisamos manter 

Myanmar budista.” (2013, apud AKINS, 2012, p. 13). Além disso, ele incentivou a população 

                                                
7 O movimento Budista 969 é um movimento nacionalista que se opõe à expansão da população islâmica dentro 

do território de Myanmar, que é predominantemente budista. Nesse sentido, tal movimento defende o boicote 

nos comércios e produtos de origem muçulmana, e o incentivo aos negócios daqueles residentes budistas a favor 

do movimento. 
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local a boicotar o comércio com muçulmanos e a consumir apenas de lojas de budistas que 

mostram o número 969.  

 O ano de 2013 é característico pelo encerramento de grande parte das sanções 

ocidentais impostas à Myanmar e pelo acirramento dos conflitos étnicos entre muçulmanos e 

budistas. Isso se observa a partir do fim dos embargos comerciais da União Europeia à 

Burma, salvo o embargo sob os armamentos, em reconhecimento ao “substantivo progresso 

político do país”, segundo o Secretário de Exterior do Reino Unido (BBC, 2013a). Enquanto 

isso, a relação étnica dentro do país se torna ainda mais agressiva, gerando conflitos internos 

até a imposição de um Estado de Emergência na cidade de Meiktila, após a morte de 20 

indivíduos de origem muçulmana, diversas casas de Rohingyas serem queimadas, escassez de 

alimentos, e centenas de famílias serem forçadas a sair da cidade.   

 Ainda em 2013, a organização de direitos humanos Humans Rights Watch libera um 

relatório, chamado “All You Can Do is Pray”, onde afirma que o governo de Myanmar 

promove uma “limpeza étnica” dos Rohingya, principalmente pelo não reconhecimento de 

sua cidadania através da Lei de Cidadania de 1982, a produção de políticas locais para a 

expulsão destes indivíduos e o impedimento na realização de tarefas comuns, como ter 

liberdade de trânsito, de emprego e acesso ao comércio e a ajuda humanitária (HUMANS 

RIGHT WATCH, 2013). O governo de Thein Sein, em resposta, defende que os Rohingya 

são imigrantes ilegais de Bengali, e seu principal desejo era enviar estes para o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) enviá-los para outros países.

  

 É pertinente reiterar que, embora Myanmar tenha passado por diversos momentos de 

abertura política, o poder majoritário no processo de decisão ainda era dos governos 

militares, o que dificultava ainda mais processos de negociação e resolução de conflitos 

étnicos, ou promover mudanças à constituição. Isso torna-se notável com a declaração de Suu 

Kyi, afirmando que as reformas no país estagnaram e os diálogos de alto nível com políticos 

do país e o comando das Forças Armadas geraram poucos resultados favoráveis à maior 

democratização do país (BBC, 2014).  

 Em 2015, ocorrem novas eleições e o partido de Suu Kyi vence com maioria 

esmagadora no processo eleitoral, superando até as cadeiras dos militares (cadeiras 

obrigatórias e as alianças) e se tornando a maioria política, podendo definir a presidência e a 

vice-presidência. Entretanto, ela não poderia ser indicada a este posto, devido ao seu 

casamento com um britânico, o que é proibido por lei. Para isso, é criado o título de 

Conselheira do Estado, algo semelhante ao Primeiro Ministro, ocupado por Suu Kyi mesmo 
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com críticas dos militares (COCHRANE, 2016), apontando que o principal desafio da 

Conselheira era justamente conseguir formar uma parceria com os militares, e fazer estes se 

retirarem da política e de sua dominância na economia, além de buscar trazer uma resposta 

eficaz para os crescentes conflitos étnicos entre os budistas e os muçulmanos Rohingya (THE 

ECONOMIST, 2015). Cabe reconhecer que, mesmo com a eleição de Suu Kyi, as questões 

do nacionalismo burmês e budista continuaram presentes, o que contribuiu para o 

crescimento dos conflitos étnicos.  

 Neste mesmo período, observa-se a criação de leis baseadas em princípios raciais e 

religiosos: o controle governamental no processo de conversão religiosa de um indivíduo; a 

regulação do casamento de mulheres budistas com homens de outras religiões; um gap de 3 

anos entre nascimentos para as mulheres; e a legitimação do governo em interferir em 

questões familiares, visando atingir as minorias, em especial os Rohingya. Além disso, o 

sentimento de enfraquecimento da identidade pela presença da população muçulmana no país 

e a capacidade da nação como defensora da fé budista fomentam as perseguições e o 

impedimento de direitos a tais minorias.  

 Em 2016, devido a um ataque a uma delegacia de fronteira, o governo de Myanmar 

envia tropas militares para as áreas de etnia Rohingya no Estado de Rakhine para realizar um 

cerco de segurança, e surgem denúncias de violações aos direitos humanos e violência 

indiscriminada aos civis. Devido a tais condições, mais de 600 mil Rohingya (AKINS, 2017) 

fogem do país entre 2016 e 2017, em direção a Bangladesh e países próximos, enquanto 

outros 400 mil seguiam presos nas zonas de conflito (THE GUARDIAN, 2017). O governo, 

em resposta às diversas denúncias realizadas pelas Nações Unidas e a Humans Rights Watch, 

sustenta que “um iceberg de desinformação está sendo compartilhado” (BBC, 2017) e que 

“terroristas queimam suas próprias vilas e assassinam budistas e hindus”, ao mesmo tempo 

que impedem o fornecimento de ajuda humanitária e o acesso a informações internas para a 

Comunidade Internacional (THE GUARDIAN, 2017).  

 

7. Os Rohingya e o Estado Rakhine 

 

        Os Rohingya são um grupo étnico que fala a língua rohingya e a sua maioria é 

muçulmana. Há disputas acerca da origem histórica do grupo, se eles são um grupo indígena 

ou se são um grupo que começou a entrar em Mianmar no século XIX. 
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Myanmar esteve sob a colonização britânica e, pouco depois de ter conseguido sua 

independência em 1948, foi posto em ação o Ato de Cidadania da União, que definiu quais 

etnias ganhariam a cidadania do novo país. Durante o tempo colonial, houve grande 

imigração de trabalhadores das atuais áreas de Índia e Bangladesh para Mianmar, o que foi 

visto como algo ruim pela população nativa. Os rohingya não foram incluídos em tal ato, 

sendo um dos motivos para isso o fato de serem considerados pelo governo como bengaleses 

imigrantes, não como uma etnia própria. Mas, as famílias que viviam por pelo menos duas 

gerações na área puderam obter carteira de identidade. 

        Após o golpe militar de 1962 em Mianmar, todos os cidadãos foram obrigados a obter 

registros nacionais, enquanto que aos rohingya só foram dadas carteiras de identidade 

internacionais, o que limitou suas oportunidades educacionais e de trabalho. 

Em 1982, uma nova Lei de Cidadania surgiu e, a partir dela, apesar de haver cerca de 

1.1 milhão de rohingyas no país, eles não são considerados uma etnia oficial de Mianmar 

(entre as 135 existentes), sendo a eles negada a cidadania. Com essa lei, para obter a mínima 

cidadania era preciso provar que a família vivia na região desde antes de 1948, ou que tivesse 

influência de uma das línguas nacionais reconhecidas, o que não era o caso dos rohingya e 

eles também não tinham o acesso aos documentos necessários para tais provas. 

Esses fatores fazem com que, atualmente, sejam um povo sem Estado, já que cerca de 

800 mil pessoas não possuem cidadania nem direitos básicos, como o voto. Os rohingya 

devem se identificar como “naturalizados” no Estado de Mianmar, não como pertencentes a 

sua etnia e para eles há limites que impedem a realização de certas profissões, como medicina 

ou direito, além de serem proibidos de casar e de possuir terra ou propriedade. Essas 

restrições matrimoniais são uma violação de direitos humanos, com consequências graves e 

de longo alcance. Uma manifestação proeminente de discriminação contra o grupo é a 

generalizada restrição à liberdade de religião, ligada à restrição do casamento. Por muitos 

anos foi proibida a construção e manutenção de mesquitas e, em alguns casos, instâncias 

forçaram as comunidades a destruí-las e construírem pagodes (templos budistas) em seu 

lugar. Em algumas cidades, as famílias têm permissão para ter no máximo dois filhos. A 

detenção arbitrária é uma ocorrência frequente, muitas vezes acompanhada de extorsão e 

demanda por subornos. 
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(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Rakhine_State_in_Myanmar.svg/285px-

Rakhine_State_in_Myanmar.svg.png) 

 

 A maioria dos rohingya vive no estado de Rakhine, antes denominado Arakan, na 

costa oeste de Mianmar, de onde não podem sair sem a permissão do governo. Outras 

centenas de membros dessa etnia vivem refugiados em outros países. Esse local é um dos 

mais pobres do país e não possui serviços básicos ou condições de vida dignas. Segundo a 

Arakan Rohingya National Organization, os rohingyas vivem na área desse estado há tempos 

imemoriais. Na região, a etnia rakhine é a maioria da população, seguida pelos rohingya e 

outras minorias. 

         O trabalho forçado à população civil é registrado em Mianmar há muito tempo, sendo 

monitorado pela Organização Internacional do Trabalho. Os rohingyas do norte do estado do 

Arakan são o grupo que mais sofre com tal problema, sendo esse implementado 

principalmente pelas forças de segurança em numerosas localidades chamadas “vilas-

modelo”. Os trabalhos realizados incluem o de porteiro, manutenção, trabalho agrícola 

forçado, construção e vigilância. Ao não comparecer ao número de dias de trabalho 

solicitados para cada família, ocorre o aprisionamento, espancamentos, assassinatos e o abuso 

de membros da família. 

           Estupro e abuso sexual de minorias também são comuns em Mianmar, somados à 

falha das autoridades em investigar os casos denunciados. Vítimas, seus familiares e 

testemunhas de estupro e violência sexual relataram ter sido ameaçadas, intimidadas e 
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fisicamente abusadas por causa de suas alegações. Assim, as mulheres e meninas rohingya 

são vulneráveis à discriminação baseada em gênero, que pode levar à violência sexual e 

estupro. Além da discriminação por conta de gênero e a militarização do norte do estado de 

Arakan, a perpetração de violência sexual, crimes de violência e violações contra as meninas 

e mulheres rohingya frequentemente parece ser ligada à discriminação racial. 

           Os estupros e violência sexual ocorrerem durante o trabalho forçado ou quando as 

mulheres são deixadas sozinhas porque os homens são levados para esse trabalho. Ademais, 

essas violações parecem ser dirigidas em particular contra os rohingya como parte de uma 

abordagem discriminatória geral. Consequentemente, surge a preocupação de que a minoria 

rohingya seja vítima de perseguição. Nos termos do Estatuto de Roma, “Perseguição” 

significa a intencional e severa privação de direitos fundamentais contrárias ao direito 

internacional em razão da identidade do grupo ou coletividade”. 

           O primeiro êxodo de Rohingyas que atraiu a atenção da comunidade internacional é a 

de seu movimento em massa do estado de Arakan através da fronteira para o recentemente 

independente Estado do Bangladesh, em 1978. Isso representa o ponto em que os rohingyas 

tornaram-se o alvo para a perpetração de generalizadas e sistemáticas violações dos direitos 

humanos. Em fevereiro de 1978, o General Ne Win instituiu o “Nagamin” (ou "Rei Dragão") 

campanha cujo objetivo declarado era "escrutinar cada indivíduo vivendo no Estado, 

designando cidadãos e estrangeiros de acordo com a lei e tomar ações contra os estrangeiros 

que entraram ilegalmente no país. A campanha foi marcada por grande violência. O resultado 

líquido do evento foi o deslocamento sobre a fronteira de Bangladesh de mais de 220.000 

Rohingyas. Porém, os detalhes factuais exatos do êxodo de 1978 permanecem pouco claros; 

no entanto, parece razoável concluir que mais de 220.000 pessoas provavelmente não 

fugiriam de suas casas em massa, a menos que prevaleçam circunstâncias coercivas 

significativas. 

           O segundo êxodo de rohingyas – que possui provas concretas de testemunhas de 

refugiados em campos em Bangladesh - ocorreu entre maio de 1991 e março de 1992, quando 

250.000 pessoas dessa etnia atravessaram a fronteira com Bangladesh em direção a esse país. 

O motivo principal para o deslocamento foi a repressão do governo ao grupo. 

O suplício dos rohingyas ficou mais conhecido em 2009, principalmente por causa da 

cobertura mundial da mídia sobre o caso das centenas de pessoas da etnia que tentaram 

chegar à Tailândia por barco e foram negligenciadas lá. Muitos foram levados de volta para o 

mar pelas autoridades tailandesas e deixados para morrer, enquanto outros foram detidos. 
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No início de 2010, as agências de segurança de Bangladesh mandaram de volta 

rohingyas não registrados para Mianmar e prenderam outros por crimes de imigração. 

Em 2012, houve uma série de conflitos entre muçulmanos rohingyas e etnias budistas 

extremistas de Rakhine, causados principalmente pelo medo dos rohingyas se tornarem a 

maioria da população. Ocorreram ondas de violência em junho e outubro. Dos dois lados, 

vilarejos foram dizimados, pessoas foram mortas e feridas, 140 mil foram deslocadas e 100 

mil rohingyas ficaram desabrigados. O governo respondeu impondo toque de recolher e 

mandando tropas para a região. Em 10 de junho, foi declarado estado de emergência em 

Rakhine e foi permitida a participação de militares na administração da área. Autoridades e a 

polícia foram acusadas por ONGs Rohingya de não agir para defender essa minoria e, pelo 

contrário, de usar a violência contra eles. Organizações de monges tomaram medidas para 

bloquear a ajuda dessas ONGs a seus assistidos. Por fim, os rohingya não foram incluídos no 

censo desse ano. Segundo o correspondente da BBC em Mianmar, Jonathan Head, 

As longas décadas de isolamento e de injustiça crônica impostas pela junta militar de 

Mianmar criaram um preconceito e ressentimento no Estado de Rakhine. E isso tem 

fermentado um clima venenoso de desconfiança e falta de informação. É claro que, 

além de a separação física dos muçulmanos e budistas, também há uma extrema 

segregação mental.8 
 

8. Situação Atual  

 

Isto [a Crise Rohingya] é provavelmente uma das mais trágicas histórias no tocante 

a violação sistemática dos direitos humanos. 

António Guterres, Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.9 

 

  

   A histórica violência, discriminação e perseguição contra a população rohingya no 

território do Myanmar é objeto de atenção internacional desde antes do processo de 

redemocratização ocorrido no país. Ainda nos anos de governo militar, o fluxo de imigrantes 

muçulmanos oriundos da então Birmânia, sem status de cidadão, buscando refúgio em países 

vizinhos como Bangladesh, alegando opressão das autoridades e de outros grupos hostis, já 

era apontado com certa preocupação em diversos relatórios das Nações Unidas e por 

                                                
8 BBC. Quem são os rohingyas, povo muçulmano que a ONU diz ser alvo de limpeza étnica. Disponível 

em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41257869>. Acesso em: 18 out. 2018. 

 
9 Citação retirada de <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-un/u-n-chief-calls-for-more-

pressure-on-myanmar-for-rohingya-returns-idUSKBN1JS21S>. Acesso em 18 out. 2018. 
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organizações internacionais de defesa dos direitos humanos10. Apesar de reconhecida a nível 

internacional, a situação alarmante vivida pelo grupo étnico permaneceu consideravelmente 

ofuscada em meio aos esforços promovidos por diversos agentes políticos e Estados contra 

outras violações da declaração de 1948 praticadas pelo governo do país - em especial a 

censura, violência e repressão política - durante os anos que marcaram a luta pelo fim do 

regime militar. Todavia, mesmo com o estabelecimento gradual de um modelo de governo 

entendido como democrático, a partir dos anos dois mil, as péssimas condições de vida e falta 

de direitos básicos nas quais os rohingya se viam submetidos não apresentaram qualquer 

prospecto de melhora. Assim, diversos episódios envolvendo atos hostis contra a minoria 

muçulmana e instabilidade na região de Rakhine continuaram a tomar forma na última 

década, tendo como principal consequência o aumento massivo no número de rohingyas 

deixando terras birmanesas na condição de refugiados.11 

  Tais circunstâncias escalariam para uma crise ainda maior em meados de 2017.  No 

primeiro ano de governo civil democraticamente eleito no país, grande parte do poder político 

ainda se encontra na mão dos militares, especialmente no que tange à segurança nacional, 

políticas de defesa e controle de fronteiras. Por conta disso, o interesse no diálogo 

governamental com grupos étnicos armados, como a ARSA (Exército de Salvação Arakan 

Rohingya, na sigla em inglês) , não foi capaz de produzir progresso perceptível, tendo em 

vista a manutenção de políticas de violência contra minorias étnicas conservadas por parte de 

setores das forças armadas, as quais raramente são questionadas ou severamente punidas pelo 

governo do Myanmar..12Além disso, as eventuais investidas de movimentos conservadores, 

como o budista-nacionalista 969, contra vilarejos rohingya, bem como as ações tomadas 

pelos próprios grupos paramilitares contra as medidas do governo alienaram, por ora, 

projeções de negociação pacífica com o novo regime do país. 

Nesse cenário de instabilidade latente, a crescente animosidade no estado de Rakhine 

marcaria o início de uma nova crise no dia 25 de agosto daquele ano, quando, em resposta a 

ataques promovidos pela ARSA contra postos-avançados das forças de segurança birmanesas 

ao norte da região no dia anterior, os quais deixaram doze militares birmaneses mortos, uma 

                                                
10 Al Jazeera. Who are the Rohingya? Disponível em: 

<https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/rohingya-muslims-170831065142812.html>. Acesso em: 

18 out. 2018. 
11 BBC. Myanmar Rohingya: What you need to know about the crisis. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>. Acesso em: 18 out. 2018. 
12 https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/burma 
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operação do governo de proporções extensas foi lançada, tendo como alvos as comunidades 

rohingya muçulmanas.13 

Empreendida pelas forças militares do país, com o apoio de milícias locais e até 

mesmo civis budistas, a investida envolveu, segundo relatos de refugiados coletados por 

organizações internacionais, o ataque e destruição de vilas rohingya, execuções em massa 

contra a população muçulmana, estupros coletivos e outros tipos de violência sexual, 

pilhagem, tortura, detenções arbitrárias e incêndios em casas, plantações e edificações. Tais 

ações teriam sido acompanhadas de ordens para que os rohingya abandonassem suas 

residências e deixassem imediatamente as intermediações do local, recebendo respostas 

violentas se não o fizessem.14Ao longo de dias, diversos massacres em tais moldes foram 

registrados em vilas e vilarejos ao longo da região de Rakhine, como em Chut Pyin, Gu Dar 

Pyin e Maung Nu, deixando milhares de mortos e um massivo número de desabrigados, 

feridos e presos.15 Durante as operações, muitos rohingya acabariam mortos ou aleijados 

também em função das minas terrestres deixadas pelos militares nas proximidades da 

fronteira com Bangladesh, para onde grande parte se direcionava com o objetivo de fugir da 

perseguição empreendida. 

 Desde agosto do início das operações em 2017, forças militares do Myanmar 

continuam promovendo uma política severa contra a população muçulmana na região. 

Relatórios publicados pela ONG Human Rights Watch denunciam que tropas birmanesas 

estariam destruindo e incendiando sistematicamente centenas de vilarejos rohingya, após 

realizarem a expulsão e execução da população local, de modo a impedir a reocupação das 

terras, enquanto ocultam evidências de suas ações. Para esconder traços do massacre, grandes 

covas teriam sido cavadas para depositar cadáveres daqueles mortos durante as operações. 

Tais acusações são reforçadas com o auxílio de imagens de satélite, que revelam a destruição 

de comunidades inteiras por fogo e depredação, número estimado em aproximadamente 288 

desde agosto do ano passado.  Outra prática comum do exército relatada diz respeito à 

subtração de bens dos povoados atacados, indo de joias e motocicletas a animais e grãos, os 

quais seriam revendidos em troca de dinheiro nas comunidades próximas.16 

Além disso, há uma miríade de denúncias acerca do grande número de crimes sexuais 

sendo cometidos generalizadamente por militares birmaneses, guardas de fronteira e milícias 

                                                
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 https://www.cbsnews.com/news/rohingya-myanmar-troops-alleged-massacre-executions-villagers-maung-nu/ 
16 https://www.hrw.org/blog-feed/rohingya-crisis 
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budistas contra mulheres e meninas rohingya, durante as perseguições em Rakhine. Segundo 

Pramila Patten, representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre violência 

sexual em conflitos, abuso sexual e estupros são utilizados de forma sistemática pelo exército 

do Myanmar como armas de coerção e perseguição de minorias na região, de forma a 

imprimir medo e propagar terror nas comunidades muçulmanas objetivando desestabilizar 

qualquer ato de resistência. Os tipos de violência sexual relatados variam de estupros 

coletivos por múltiplos soldados, nudez pública forçada, humilhação e até mesmo escravidão 

de prisioneiras para serviços sexuais durante longos períodos.17 Enquanto algumas vítimas 

morrem em decorrência das violações, muitas perecem em função das sequelas físicas 

deixadas pelo abuso. Há ainda aquelas que escondem o crime da comunidade e de familiares 

com medo da repressão e tabu social, correndo graves riscos em questão de saúde por conta 

disso.18 

 Apesar das proporções alarmantes, o governo birmanês somente admitiria a 

realização de execuções extrajudiciais - isto é, sem sanção dos mecanismos legais - a partir de 

setembro de 2017, ocasião na qual dez rohingya foram mortos na vila de Inn Din, sob 

acusação de serem militantes da ARSA. Além disso, desde o início da nova crise, o acesso à 

região dos massacres tem sido bloqueado tanto para agentes internacionais quanto para a 

mídia em geral, dificultando o trabalho de averiguação dos fatos e danos causados. Mesmo 

assim, no discurso das autoridades do país, o avanço da violência perpetrada contra os 

muçulmanos em Rakhine é entendido e defendido como uma “operação de limpeza”, na qual 

os alvos seriam as forças opositoras que constituem uma ameaça à integridade e estabilidade 

nacional do Myanmar, enquanto a restrição de acesso à região é justificada como medida de 

segurança.19 

A consequência mais visível e urgente da atual situação em Rakhine recai, 

principalmente, na crise de refugiados gerada pelo massivo fluxo de rohingya deixando o país 

diariamente em direção a Bangladesh. Desde agosto de 2017, no início das operações, é 

estimado que cerca de 706.000 pessoas tenham se deslocado do Myanmar para terras bengalis 

fugindo das perseguições do exército, passando a residir em campos de refugiados ao longo 

do distrito de Cox’s Bazar, dentre os quais Kutupalong, com população estimada chegando a 

                                                
17 https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-myanmar/u-n-official-says-will-raise-sexual-violence-against-

rohingya-with-icc-idUSKBN1DC0N 
18 https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/09/rohingya-refugees-share-stories-sexual-violence-

170929095909926.html 
19 Disponível em: <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2111530/top-myanmar-general-

defends-militarys-clearance-operations>. Acesso em: 18 out. 2018. 



 
32 

quase um milhão de pessoas.20É válido notar que o número de refugiados que deixaram terras 

birmanesas em 2018 encontra-se consideravelmente reduzido em comparação com o final do 

ano passado, contudo, tal redução pode ser explicada pela fuga da maior parte da população 

muçulmana ainda em 201721. 

Ainda segundo dados das Nações Unidas, 80% dos rohingya que buscam refúgio em 

Bangladesh são mulheres ou crianças, com cerca de 1.3 milhões dependendo de assistência 

humanitária para sobreviver nos campos de refugiados.22 Ao cruzar a fronteira, quase 

nenhuma posse pessoal além da roupa do corpo costuma resistir ao trajeto, fazendo com que a 

grande maioria chegue já precisando de algum tipo de auxílio médico, sanitário ou alimentar. 

As principais dificuldades enfrentadas para a manutenção dos campos estão na alta 

concentração de pessoas - o que aumenta o risco de doenças e a demanda por recursos -, a 

falta de saneamento e acesso a água potável em diversos locais, o clima da região que 

necessita de estruturas adequadas para resistir às chuvas fortes, a necessidade de materiais de 

saúde e assistência médica, restringidos estoques de comida e a própria questão da segurança 

dos refugiados. Organizações internacionais, Estados e ao próprio governo de Bangladesh 

disponibilizam recursos para melhorar as condições oferecida nos campos, contudo o drástico 

aumento da população dos mesmos em pouco mais de um ano gerou grandes necessidades 

financeiras e materiais que, no momento, ainda não foram completamente atendidas 

(ACNUR, 2018). 

Não obstante, no final de 2017, um memorando de entendimento foi revelado pelos 

governos do Myanmar e Bangladesh, no qual os dois países concordaram com o interesse de 

retorno irrestrito da população rohingya refugiada a terras birmanesas, assegurando que 

somente aqueles que desejarem voltar o farão.23Apesar das intenções aparentemente 

positivas, é questionado o número de refugiados que realmente teria interesse em retornar ao 

país, além de não se terem informações sobre as condições às quais estes estariam 

submetidos. Outro documento do gênero foi assinado entre Naypyidaw, ACNUR (Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) e o PNUD (Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento) em junho de 2018, dessa vez reconhecendo a ajuda que as Nações 

                                                
20 Disponível em: <https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/rohingya-crisis-in-

myanmar>. Acesso em: 18 out. 2018.  
21 Disponível em: <https://insight.wfp.org/ten-numbers-to-understand-the-rohingya-crisis-and-whats-being-

done-about-it-5263b15e81c2> Acesso em: 18 out. 2018. 
22 Ibidem. 
23 Disponível em: <https://edition.cnn.com/2017/11/27/asia/rohingya-myanmar-bangladesh-

agreement/index.html>. Acesso em: 18 out. 2018.  



 
33 

Unidas podem oferecer para proporcionar o retorno dos rohingya ao Myanmar. A 

Organização, todavia, espera que condições basilares, em especial a garantia de cidadania e o 

fim das perseguições, devem ser alcançadas a priori para resolução da questão.24 

As ações dos militares birmaneses contra a população rohingya e a decorrente crise de 

refugiados recolhem críticas de diversos Estados, ONGs e Organismos internacionais como 

dentro e fora das Nações Unidas, recebendo inclusive classificação de limpeza étnica pelo 

próprio Conselho de Direito Humanos, devido à brutalidade e aos altos níveis de violações 

aos direitos humanos, e não raramente sendo referenciado também como genocídio por 

líderes mundiais. Enquanto as hostilidades permanecem sendo realizadas, o silêncio e 

omissão de posição objetiva por parte da líder de facto do Myanmar, a Nobel da Paz e 

principal figura no processo de democratização do país, Aung San Suu Kyi, à perseguição 

contra minorias geram insatisfações na comunidade internacional.25A posição de Suu Kyi 

ficaria mais abalada após a condenação de dois jornalistas da agência Reuters que 

investigavam a situação em Rakhine em setembro de 2018, sob acusação de “violar segredos 

de Estado”.26 

 A líder costuma argumentar, quando questionada sobre as operações no norte do 

Myanmar, que há desinformação generalizada acerca da situação no país. Mesmo assim, 

persiste o receio de lideranças mundiais acerca do compromisso da ministra em encerrar a 

onda de violência e perseguição que acomete os rohingya. No final de 2017, uma declaração 

foi emitida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, a qual clamava para que o 

governo birmanês interrompesse o uso de força militar excessiva, urgindo também pelo 

respeito à lei internacional e aos direitos humanos por parte do governo do país. A declaração 

foi observada como “amena” pela comunidade global, uma vez que não dispõe de caráter 

mandatório como uma resolução teria.27 Em 2018, uma delegação do conselho foi enviada a 

Rakhine e Bangladesh para investigar a situação, concluindo em novas demandas para que o 

governo birmanês estabeleça condições apropriadas para o retorno seguro dos rohingya ao 

país.28 

                                                
24 Disponível em: <https://news.un.org/en/story/2018/06/1011491>. Acesso em: 18 out. 2018. 
25 Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/04/the-guardian-view-on-aung-san-

suu-kyi-a-deadening-silence>. Acesso em: 18 out. 2018. 
26 Disponível em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2018/09/03/interna_internacional,985735/condenacao-de-

jornalistas-em-Myanmar -mancha-ainda-mais-o-nome-de-suu-k.shtml>. Acesso em: 18 out. 2018. 
27 Disponível em: <https://www.dw.com/en/rohingya-crisis-un-security-council-calls-on-myanmar-to-stop-

excessive-military-force/a-41268648>. Acesso em: 18 out. 2018. 
28 Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2018/may/12/myanmar-rohingya-villagers-who-spoke-

to-un-delegation-forced-into-hiding>. Acesso em 18 out. 2018. 
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9. Delegações e suas respectivas políticas externas  

 

Bangladesh 

Se tratando do país que recebe e abriga o maior número de refugiados rohingya em 

função das perseguições empreendidas contra a minoria pelas forças armadas do Myanmar, o 

governo de Bangladesh tem se mostrado extremamente solícito em providenciar recursos 

para a população que cruza diariamente a fronteira entre os dois países. Todavia, as 

autoridades bengalis admitem a dificuldade enfrentada para garantir suporte adequado a todos 

os campos de refugiados na região, mostrando-se abertos ao recebimento de ajuda 

internacional no tocante ao fornecimento de suprimentos, assistência médica e outros 

materiais de necessidade. Apesar da aparente boa recepção oferecida aos refugiados, faz-se 

importante ressaltar que, historicamente, Bangladesh não demonstra grandes interesses em 

incorporar os rohingya como parte de sua própria população, promovendo políticas que 

dificultariam o registro daqueles que chegam em terras bengalis. 

Em face da atual crise, Bangladesh urge para que o governo do Myanmar estabeleça 

condições favoráveis para que o retorno dos rohingya possa ser realizado de forma adequada, 

assegurando, entre outras coisas, a segurança do grupo e o fim da violência sistematizada na 

região de Rakhine. Nesse sentido, o governo bengali reforça seu repúdio à perseguição 

promovida pelos militares budistas, demandando soluções pacíficas a fim de minimizar as 

hostilidades e mitigar a crise. Outrossim, o governo de Bangladesh reconhece as ações 

militares birmanesas como um ato de limpeza étnica, defendendo a implementação de 

medidas internacionais a fim de assegurar a transparência de informações e a redução dos 

danos gerados 

Cazaquistão 

 

A República do Cazaquistão, país muçulmano, expressa ativamente seu apoio ao 

trabalho da Organização para a Cooperação Islâmica, que produziu uma resolução na 

Assembleia Geral das Nações Unidas, na qual clama pelo fim das operações militares e a 

permissão do acesso à ajuda humanitária pelos Rohingya. Ao mesmo tempo, o país mantém 

uma relação próxima com a Rússia, que é aliada de Myanmar. Isso indica que o país buscará 

promover o diálogo entre as partes conflitantes dentro do Conselho de Segurança. 
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         O Cazaquistão defende que é fundamental o envio de observadores das Nações 

Unidas para observar a situação no Estado de Rakhine para a compreensão da situação, visto 

a incompatibilidade das informações e as declarações do governo. Além disso, o país defende 

o fim de todas as operações militares na região e a garantia do acesso à ajuda humanitária 

livre e sem controles do governo. Assim, como a garantia da segurança dos Rohingya e o 

reconhecimento de sua cidadania ao seu retorno. 

 

Bolívia 

 

          O Estado boliviano repudia qualquer ato de violência e acredita que nenhum autor 

possa sair impune. Desta forma, condena fortemente a opressão sofrida pela minoria 

Rohingya. Acredita que os casos de brutalidade devem cessar e que os perpetradores dos já 

acontecidos devem ser levados à justiça. 

          A Bolívia reconhece e reafirma a importância da Carta das Nações Unidas e do 

Direito Internacional, mas também entende que o princípio de soberania do Estado deve ser 

respeitado. O conflito deve ser, primeiramente, resolvido dentro das fronteiras de Myanmar  

e, posteriormente, caso necessário, deve haver uma cooperação regional, mas sem o uso da 

Força Militar. Ademais, reforça que o governo de Myanmar  deve assegurar a estabilidade do 

Estado de Rakhine, direito à educação e liberdade de movimento dos Rohingya e, 

posteriormente, sua nacionalidade. 

China 

 

         A República Popular da China é um aliado de longa data de Myanmar e possui um 

histórico de bloqueio e veto sobre resoluções no Conselho de Segurança contra o país. Além 

disso, a China promove diversos investimentos em Myanmar e é o principal comerciante de 

armamentos para o governo de Suu Kyi. 

Por estas razões, a China é um dos principais países que observa a crise dos Rohingya 

como uma questão de política interna sem uma solução imediata, e defende que a soberania 

nacional e a integridade territorial de Myanmar devem ser respeitadas. Além disso, o país 

defende a promoção de um diálogo entre Myanmar e Bangladesh sobre o retorno dos 

refugiados e que a comunidade internacional deve oferecer meios de facilitar tal 

comunicação. 
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Costa do Marfim 

 

 O país é recém saído de uma guerra civil, que teve seu fim em 2011 e lida com 

problemas como o tráfico ilícito de armas. O atual governo de Alassane Ouatttara visa a uma 

reconciliação nacional, objetivo explicitado pela recente decisão de anistiar 800 presos 

políticos, o que não foi ainda concretizado. No entanto, esta anistia não vai beneficiar cerca 

de 60 militares e membros de organizações armadas que cometeram crimes de sangue. 

 Em 2016, a ONU encerrou as missões de paz na Costa do Marfim e a Human Rights 

Watch pediu ao governo do país para “redobrar seus esforços para abordar os graves 

problemas de direitos humanos”, depois que a missão de manutenção de paz chegou ao seu 

fim. Alguns dos problemas apontados pela ONG são a falta de disciplina do exército, a 

impunidade em relação à violações de direitos humanos e a necessidade de abordar as causas 

das tensões políticas e étnicas. 

Atualmente, o Conselho de Segurança retirou as tropas da ONU em atuação no país, 

haja vista o progresso rumo à paz alcançado. A Operação da ONU foi estabelecida em 2004 

para facilitar a implementação de um acordo de paz após a guerra civil que arrasou o país. 

Entretanto, alguns funcionários na ONU creem que essa ação foi premeditada, já que o país 

não se encontra efetivamente unido. A partir dessa visão, o especialista da Fundação 

Friedrich Ebert, Thilo Schöne, diz que o próprio Presidente Ouattara teria solicitado o fim da 

missão das Nações Unidas junto do seu parceiro econômico e militar, a França: "O Governo 

tem um grande interesse em mostrar que o país está no caminho certo e em atrair 

investidores; em mostrar que o conflito está resolvido, que houve uma comissão de 

reconciliação e que tudo está novamente em ordem".  

Assim, o país tende a procurar se afirmar no cenário internacional e desmentir a 

realidade de violações de direitos que ocorre em seu território. 

      

Estados Unidos da América 

 

Os Estados Unidos apresentam-se com uma visão crítica em relação à crise dos 

Rohingya. O secretário de Estado Rex Tillerson, em um comunicado, disse que considera 

impor sanções aos responsáveis pela crise humanitária e que nenhuma provocação pode 

justificar as "horrendas atrocidades" que aconteceram. É importante ressaltar que, em 2016, 

durante o governo Obama, as sanções econômicas prévias à nação haviam sido retiradas, já 

que desejava ajudar na democratização de Myanmar . O país norte-americano deseja que as 
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entidades e pessoas responsáveis pelas atrocidades sejam responsabilizadas, incluindo grupos 

paramilitares e agentes não estatais. Os EUA também apontam a culpa do exército birmanês. 

Ademais, asseguraram que estudam ativar a Lei Magnitsky, que prevê a suspensão dos vistos 

e outros tipos de sanções para os responsáveis por violações dos direitos humanos em 

qualquer lugar do mundo. 

O Departamento de Estado já retirou a ajuda americana às unidades militares de 

Rakhine, suspendeu isenções de vistos de militares e ex-militares de Myanmar e retirou 

convites aos comandantes militares para participar de atividades nos EUA. 

Além disso, os Estados Unidos estão "consultando seus aliados e parceiros sobre as 

opções para que Myanmar preste contas na ONU, no Conselho de Direitos Humanos e outros 

espaços pertinentes". (AGENCIA BRASIL, 2017) 

Etiópia 

 

 A Etiópia declarou que a situação no estado de Rakhine é complexa e deve ser 

resolvida através de um esforço diplomático compreensivo e de desenvolvimento. O país é 

contra discursos de violência e pede pelo fim desses. Defende que as operações militares de 

Myanmar no estado de Rakhine devem ser findas e é mais favorável a negociações do que 

sanções. Por fim, as raízes da violência devem ser investigadas segundo o país, que deve 

tomar partido na mediação de negociações que visem a uma solução concreta para o conflito.  

 

França 

 

O presidente francês, Emmanuel Macron, chamou a violência atual em Myanmar de 

“genocídio” e, no Conselho de Segurança, a França se referiu à situação como “limpeza 

étnica”. O governo francês exige que as forças de segurança de Myanmar garantam a 

proteção da população civil e restaurem rapidamente o acesso humanitário seguro. A primeira 

prioridade, no entanto, é pôr fim imediato à violência. A França também pediu a Bangladesh 

que continue aceitando os refugiados Rohingya que chegam ao país. Uma vez que a violência 

tenha cessado, o retorno seguro dos refugiados deve ser garantido. As causas da violência 

também devem ser abordadas e, nesse contexto, a discriminação sistemática dos Rohingya 

deve terminar e os mesmos devem ganhar cidadania. O governo francês pode aplicar sanções 
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econômicas e, como última medida, intervir militarmente se as atuais questões de Myanmar 

não foram resolvidas. 

 

Guiné Equatorial 

 

A Guiné Equatorial vive um regime autoritário há décadas, tem um dos piores 

indicadores de respeito aos direitos humanos e se mantém como o "pior do pior" no ranking 

da pesquisa anual da Freedom House de direitos políticos e civis. O presidente Teodoro 

Obiang Nguema Mbasogo é classificado como um dos "predadores" da liberdade de 

imprensa. O tráfico de pessoas é um problema significativo, de acordo com o "US 

Trafficking in Persons Report", de 2012, que afirma que "a Guiné Equatorial é uma fonte e 

destino para mulheres e crianças vítimas de trabalho forçado e tráfico de sexo."  

A Human Rights Watch denunciou que a Guiné Equatorial continua a ser país de 

"corrupção, pobreza e repressão", sob o poder de Teodoro Obiang Nguema, na presidência 

desde 1979 (AGÊNCIA LUSA, GS, 2017). 

As vastas reservas de petróleo do pequeno Estado, membro da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), "financiam os estilos de vida opulentos de uma 

pequena elite que rodeia o Presidente, enquanto uma grande parte da população continua a 

viver na pobreza", sublinhou a organização de defesa dos direitos humanos (AGÊNCIA 

LUSA, GS, 2017). 

Em reação, o representante da ONU para a Human Rights Watch, Louis 

Charbonneau, lembrou que a Guiné Equatorial "tem perseguido os defensores dos direitos 

humanos e grupos civis, muitas vezes fazendo detenções arbitrárias" (AGÊNCIA LUSA, GS, 

2017). 

Dessa forma, o país tende a se posicionar de forma cautelosa em relação a medidas 

radicais que abordem a questão dos direitos humanos, mas deve tentar se afirmar no cenário 

internacional diante da eleição para o Conselho de Segurança. 

 

Humans Rights Watch 

 

         A Humans Rights Watch (HRW) é uma organização de direitos humanos não 

governamental criada em 1978 e composta por acadêmicos, jornalistas, advogados e 

especialistas em Direitos Humanos. É reconhecida por sua capacidade de apurar informações, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Freedom_House
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_pol%C3%ADticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_civis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_de_imprensa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_de_imprensa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_pessoas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_for%C3%A7ado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prostitui%C3%A7%C3%A3o
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por seus documentos imparciais e seu poder de comunicação a nível internacional. Seu 

principal objetivo é, a partir da atuação em diversos ambientes políticos, pressionar visando a 

políticas e práticas que promovam direitos humanos e justiça ao redor do mundo. 

         Sobre a questão de Myanmar, a HRW foi uma das primeiras organizações a realizar 

denúncias das violações dos direitos humanos dentro do país, apresentando ao mundo a 

perseguição e “limpeza étnica” promovida pelo governo de Myanmar. Desde 2017, a 

organização passa a denunciar também casos de abuso sexual, incêndio de moradias, prisões 

arbitrárias de jornalistas e ativistas, dentre outras ações cometidas pelas Forças Armadas e a 

liderança de Aung San Suu Kyi. Para a Humans Rights Watch, o Conselho de Segurança das 

Nações Unidas tem o dever de promover ações que garantam os Direitos Humanos para os 

Rohingya e a punição dos envolvidos nesses ataques através da Corte Internacional de Justiça 

por crime contra a humanidade. 

 

Kuwait 

 

      O Kuwait acompanha com profunda preocupação e angústia a situação dos Rohingya. 

Além de oferecer ajuda humanitária a todos os perseguidos, destina milhões de dólares à 

comunidade muçulmana de Rohingya como ajuda urgente. 

     Entende a circunstância como um genocídio étnico e, sendo assim, deplorar qualquer 

usurpação da liberdade pessoal. Clama, também, pelo posicionamento da comunidade 

internacional e pela implementação das recomendações da ONU para impedir violações 

graves dos direitos da minoria. Ademais, urge pela investigação dos crimes cometidos contra 

a minoria Rohingya e pela união do mundo islâmico para a eliminação de todas as causas de 

discriminação contra a comunidade. 

 

Médicos Sem Fronteiras 

 

A Médicos Sem Fronteiras (MSF) foi fundada em 1971 em Paris por um grupo de 

jornalistas e médicos e hoje possui mais de 42 mil pessoas em sua organização. Através da 

providência de assistência médica a pessoas afetadas por conflitos, epidemias, desastres e 

excluídas dos meios básicos de saúde, a MSF busca garantir o acesso à saúde para todos os 

indivíduos, independente de raça, gênero, religião ou afiliação política, seguindo os 

princípios de neutralidade e independência. 
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A MSF é uma das organizações que estão presentes e atuantes na região próxima de 

Myanmar. Em seus estudos nos campos de refugiados de Bangladesh, a organização 

apresenta uma resposta desproporcional das tropas militares em relação aos ataques aos 

postos policiais em agosto de 2017, observada pela queima de três das quatro clínicas 

administrada pela Médicos sem Fronteiras na região. Com isso, as ações da MSF no norte de 

Rakhine foram restringidas até o início de agosto e o final do mesmo ano devido a proibição 

de médicos estrangeiros e do impedimento da prática médica, mesmo com as demandas da 

organização às lideranças políticas do país.  

Nesse sentido, as principais denúncias do Médicos Sem Fronteiras é a profunda 

demanda por cuidado médico demandado pela população refugiada, a escassez de água 

potável, latrinas e alimentos, além da possibilidade iminente do surgimento de epidemias 

como a difteria. A MSF deve apoiar as ações de garantia da segurança na região, e a busca 

pela permissão da capacidade de atendimento à população Rohingya que não foi capaz de 

migrar. 

 

Myanmar 

 

Principal país na atual crise, o Myanmar conserva, desde o início das operações em 

Rakhine, uma posição firme de negar a suposta política de limpeza étnica empreendida pelas 

forças armadas contra os rohingya na região. Na defesa das ações dos militares, o governo 

birmanês argumenta que os únicos alvos das operações são membros de grupos insurgentes 

como a ARSA, e que o Estado tem a obrigação de suprimi-los utilizando de todos os 

mecanismos possíveis em vista de garantir a estabilidade no país. Além disso, o governo 

presidido de facto por Aung San Suu Kyi reforça frequentemente que a comunidade 

internacional, de modo geral, promove desconhecimento e equívocos em relação à situação 

atual do país, atentando contra políticas estatais importantes para a manutenção da segurança 

nas fronteiras do Myanmar. O país também não reconhece a população rohingya como 

cidadãos nacionais, defendendo que se tratam, na realidade, de imigrantes ilegais vindos da 

Índia e Bangladesh, não enxergando, destarte, a necessidade de provê-los com tratamento 

igual a outras etnias reconhecidas pela lei. 

No tocante à questão dos refugiados, o governo birmanês já mostra certa abertura em 

negociar uma solução para a problema, chegando até mesmo a aceitar o retorno voluntário 

dos rohingya que não representem uma ameaça aos olhos das autoridades do Myanmar, além 

de ver com bons olhos um diálogo comedido com as Nações Unidas para tratar da questão 
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sem ver sua soberania violada. Mesmo assim, a manutenção das ações militares no norte do 

país apresenta-se como uma pauta defendida veementemente pelo governo atual. A fim de 

evitar medidas mais drásticas a serem tomados pela comunidade internacional para intervir na 

problemática, o país costuma contar com o apoio de aliados regionais, em especial a China, 

devido aos interesses econômicos cultivados na posição estratégica do Myanmar no sudeste 

asiático. Por fim, o governo Suu Kyi considera que há necessidade de preservar a união das 

regiões do país acima de tudo, rejeitando qualquer ação que poderia ameaçar a ordem no país. 

 

Países Baixos 

 

Os Países Baixos mostram uma grande preocupação com a crise humanitária em 

Myanmar, destacando a garantia de retorno seguro, digno e voluntário dos Rohingya ao país. 

Destaca-se também a necessidade de providenciar recursos para os campos de refugiados em 

Cox Bazar em Bangladesh. O governo enfatiza o direito de retorno dos refugiados a 

Myanmar, entendendo como urgente a melhora das condições do estado de Rakhine. 

Myanmar deve permitir que o ACNUR desempenhe um papel no processo de repatriação. 

Para os holandeses, o acesso da ONU e de outras organizações de ajuda humanitária ao 

estado de Rakhine é fundamental para estabelecer se é seguro o suficiente para retornar. 

Myanmar deve permitir o acesso à Missão de Apuração de Fatos29 e aceitar a jurisdição do 

Tribunal Penal Internacional30 por meio de adesão ou auto-referência. Os Países Baixos veem 

como essencial o estabelecimento de um Plano de Ação concreto para a plena implementação 

das recomendações da Comissão Consultiva de Kofi Annan. 

 

Peru 

 

      O Peru tem importante e ativo papel, uma vez que, junto de outros países, coordenou 

a visita do Conselho das Nações Unidas a Bangladesh e Myanmar. O Estado peruano acredita 

na diplomacia bilateral dos países para que as devidas medidas sejam tomadas e encoraja 

fortemente a discussão sobre o combate à causa mais profunda da crise: a cidadania para os 

Rohingya. Além disso, condena estreitamente a violação dos direitos humanos, acreditando 

na punição adequada para tais infratores. 

                                                
29 Essa missão foi criada em março de 2017 pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2017, a fim de 

apurar a veracidade das denúncias de violação dos Direitos Humanos e de Crimes contra a Humanidade. 
30 O Tribunal Penal Internacional investiga e julga indivíduos acusados dos piores crimes para a comunidade 

internacional: genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. 



 
42 

Polônia 

 

      Para o Estado polonês, a relevante quantidade de pessoas se refugiando em outros 

países, majoritariamente em Bangladesh, é uma adversidade coletiva, não isolada. A 

manifestação da comunidade internacional é de extrema importância para a estabilização da 

ordem, para a reconstrução do país e para a colaboração com a minoria Rohingya. 

     Diante da crise humanitária, a Polônia assumiu papel de forte repúdio aos 

acontecimentos em Myanmar. Além de ter sido um dos países que mais clamou por auxílio 

humanitário, pressionou o governo Myanmar ense para cooperar com as Nações Unidas e 

com o Conselho de Direitos Humanos. Convocou Myanmar, também, para garantir a 

responsabilização pelos crimes e o retorno seguro e digno dos refugiados. 

 

Reino Unido 

 

Durante os anos de junta militar no Myanmar, a diplomacia dos britânicos com o país 

asiático conservava certa tensão, especialmente devido ao passado colonial birmanês dentro 

do antigo império, o que alimentaria, durante muito tempo, desconfianças e críticas do 

governo em relação a um contato mais próximo com Londres. Inquietudes escalariam ainda 

durante o processo de luta pela democracia liderado por Aung San Suu Kyi, que crescera em 

terras britânicas desde a deposição de seu pai, após a prisão domiciliar imposta a ela pelos 

militares. Apesar disso, com a transição do governo e ascensão de Suu Kyi ao poder, o Reino 

Unido começou a experimentar uma melhora nas relações com o Myanmar, passando a 

oferecer ajuda humanitária, bem como apoio financeiro e militar ao país em anos recentes. 

Contudo, a recente crise de perseguição aos rohingya, iniciada em agosto de 2017, 

tem gerado ferrenhas críticas dos britânicos contra as ações militares em Rakhine, com 

lideranças políticas como a primeira-ministra Theresa May se referindo aos episódios como 

limpeza étnica. Em duas ocasiões, representantes do Reino Unido requisitaram ao Conselho 

de Segurança que se discutisse a questão, nas quais resoluções rígidas e afirmativas para 

parar a violência contra a população muçulmana foram trabalhadas pela delegação, mas não 

chegaram a ser deliberadas amplamente. Além disso, com a continuidade da violência, 

Londres suspendeu o programa de apoio às forças armadas birmanesas até a resolução da 

questão. Apesar da insatisfação, os britânicos ainda conservam certa confiança, ainda que 

frágil, num diálogo mais aberto com o governo de Suu Kyi a fim de mitigar o problema. 

Dessa forma, o Reino Unido procura utilizar dos mecanismos diplomáticos em primeiro lugar 
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para assegurar o fim da violência e a melhora das condições de vida dos Rohingya, 

enxergando como essencial o compartilhamento de informações claras acerca da situação e o 

fim da perseguição contra o grupo étnico. 

 

Rússia 

 

Depois da China, a Rússia é o segundo maior aliado de Myanmar no Conselho de 

Segurança. O governo russo declarou que as intervenções nos assuntos internos de Myanmar 

irão apenas piorar o conflito. O país apoiou os esforços do governo de Myanmar para aliviar 

a situação no Estado de Rakhine e afirmou que a ARSA é responsável pela violência contra 

civis, especificamente nas comunidades hindus. Segundo a Rússia, a comunidade 

internacional deveria abster-se de rotular a violência em curso como “genocídio” ou “limpeza 

étnica”. A violência e a retórica violenta de todos os lados devem ser condenadas. 

Simultaneamente, a Rússia expressa preocupação com o grande número de refugiados. A 

nação apoia os esforços de Bangladesh e afirma que a comunidade internacional deve apoiar 

o governo de Myanmar em seus esforços para resolver a situação. O governo russo acredita 

que a soberania nacional de Myanmar e sua integridade territorial devem ser respeitadas e 

que a reconciliação e justiça devem ser alcançadas principalmente em nível nacional, com um 

mínimo de envolvimento da comunidade internacional. 

 

Suécia 

 

A Suécia declarou que a violência em curso é uma forte indicação de que crimes 

contra a humanidade estão sendo cometidos no estado de Rakhine e exigiu sua cessação 

imediata. Todas as operações militares e de segurança conduzidas pelas forças de segurança 

de Myanmar devem ser encerradas. É essencial que o governo de Myanmar, com o apoio da 

comunidade internacional, avance rapidamente para assegurar que aqueles que fugiram do 

país possam retornar aos seus lugares de origem de maneira segura, voluntária, digna e 

sustentável. A Suécia favorece uma resolução forte que exerça pressão sobre o governo de 

Myanmar. A primeira prioridade, no entanto, é garantir o acesso humanitário ao estado de 

Rakhine. A Suécia exige que o governo de Myanmar conceda acesso humanitário imediato, 

completo, seguro e sem entraves às Nações Unidas e seus parceiros em todas as áreas. 
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