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Најмање 18 људи је погинуло и више од 30 је рањено данас широм Мјанмара током
обрачуна безбедносних снага са демонстрантима против војне власти, објавила је
Канцеларија УН за људска права, наводећи да је добила "веродостојну информацију" о
томе.

  

  

“Према извештајима, смртни исходи су резултат пуцања бојевом муницијом у масе у
Јангону, Тавоју, Мандалају, Мјеју, Багу и Пакхоукуу. Сузавац је такође коришћен на
различитим локацијама, као и шок-бомбе”, навела је Канцеларија УН.

  

Канцеларија УН је навела да “снажно осуђује ескалацију насиља над демонстрантима у
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Мјанмару и позива војску да одмах обустави употребу силе над мирним
демонстрантима”.

  

Данас је погинуло највише демонстраната у једном дану откако су у Мјанмару почели
протести са захтевом за обновом демократије, након што је војска извела пуч и преузела
власт 1. фебруара.

  

Безбедносне снаге су данас интензивирале напоре на разбијању протеста, масовно
хапсећи учеснике и користећи бојеву муницију.

  

Демонстранти траже повратак на власт ухапшене премијерке Аунг Сан Су Ћи,
добитнице Нобелове награде за мир.

  

 2 / 5



Канцеларија УН за људска права: Најмање 18 људи је погинуло, а више од 30 је рањено током обрачуна безбедносних снага са демонстрантима широм Мјанмара
недеља, 28 фебруар 2021 18:12

  

На протестима у Мјанмару најмање 10 мртвих

  

Најмање десет особа убијено је у недељу, а многе повређене у неколико мијанмарских
градова у акцијама полиције против демонстраната окупљених на протестима против
војног удара, јавља Анадолија.

  

Према изјавама сведока и извештајима локалних медија, демонстранти против државног
удара нападнути су сузавцем, гуменим мецима и шок бомбама у репресивнијем одговору
полиције и војске на кампању против војног преузимања власти у земљи југоисточне
Азије.

  

Полиција и безбедносне снаге користиле су смртоносно оружје у градовима како би
зауставили велике протесте против војног удара при чему су усмртили најмање десет
особа.

  

На веб сајту Кхит Тхи Медиа објављено је да су четворица демонстраната убијена у
Јангону, три у Багу, граду око 78 километара источно од Јангона, и три у Давеју,
главном граду јужне обалске регије Танинтхарји.

  

Наводи се да су према изјавама сведока у Јангону убијене студенткиња и учитељица.

  

Полиција је бацила сузавац пре него што је насилно растерала окупљање, на којем су
углавном били учитељи испред зграде Министарства образовања, објавио је сајт
Ирраwаддy.

  
  

WARNING – GRAPHIC CONTENT: Myanmar police fired at protesters on the bloodiest day of
demonstrations against the military coup. At least seven people were killed and several
wounded, sources and media said https://t.co/9HhfLXYDLx pic.twitter.com/29W1QaWZfJ
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  — Reuters (@Reuters) February 28, 2021    

Наводи се да је учитељица умрла од срчаног удара након што је погођена гуменим
метком.

  

„Шокантно је било видети колико је полиција брутална. Бацили су сузавац, а појурили
према учитељима који су протестовали и почели да их туку и шутирају“, изјавио је Мјо
Теин, очевидац који, иначе, држи штанд с храном уз пут у близини места протеста.

  

„Полиција није показала милост“, рекао је он и додао да је привела око 40 учитеља.

  

„Све-Бурмански савез студентских унија“ саопштио је да је једна од њихових чланица
убијена током протеста на раскрсници у улици Хледан, великом месту протеста у
Јангону.

  

Наводи се да је Њи Њи Аунг Хтет Наинг, 23-годишња студенткиња са Универзитета
Wест Yангон, убијена кад су јој снаге безбедности пуцале у торзо.

  

АА није успела да потврди да ли је полиција користила бојеву муницију.

  

Становница Давеја изјавила је за АА да су полиција и војници насилно растерали масу.

  

„Ушли су чак и у куће у којима су се скривали демонстранти и отворили ватру“, рекла је
она додајући да је једна жена повређена у њеној кући када је полиција у њу пуцала пре
него што су је извукли напоље.
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  „Упуцана је два пута пре него што ју је полиција извукла из моје куће“, рекла је она.  Организација Хуман Ригхтс Wатцх (ХРW) оптужила је снаге безбедности за употребусмртоносног оружја против мирних демонстраната.  „Насилно поступање снага безбедности Мијанмара према демонстрантима као одговорна углавном мирне протесте против војног удара неприхватљиво је и мора се одмахзауставити“, наводи се у изјави заменика директора ХРW Азије Фила Робертсона.    #MilkTeaAllianceMyanmar  They were happy to kill our lives. The police and the army to protect the people are gone inMyanmar. There are only dogs to protect the dictator.The more delay the more ppl die. @Reuters @TostevinM@POTUSpic.twitter.com/SBXjPC42n7  — Han Ni Cho (@HanNiCh80755163) February 28, 2021      Протести у Мјанмару трају од 1. фебруара када је у војном пучу свргнута демократскиизабрана влада, а војска ухапсила цивилне званичнике и посланике.  Снаге безбедности у јуче појачале употребу силе у разбијању демонстрација и ухапшилестотине људи.  (Нова.рс, Анадолија)  
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