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2020 marks the hundred-year anniversary of the first
major protests in Myanmar’s modern history. Protests
have launched political leaders, political parties, new
constitutions and elections. As a result, the State has
historically viewed protesters with suspicion and clamped
down on the rights to freedom of expression and
assembly at every opportunity. Even today, the media
continues to report regular harassment and intimidation
of protesters. In 2019, almost 100 protesters were charged
for protesting.
To mark the centenary, FEM has conducted one of the
most in-depth, technical, and qualitative surveys of
protesters, analysing their experiences and measuring
Myanmar against international democratic standards on
the right to protest.
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Findings
People in Myanmar largely protest in response to what
they regard as the authorities’ failure to act on public
grievances. Both protesters and the authorities are
generally unaware of the law, which is itself vague and
problematic, despite legal reforms over the past few years.
The authorities in particular still think protesters require
permission in order to protest, and the authorities
regularly interfere with the rights to freedom of
expression and assembly by trying to dictate the content,
form, and location of protests.
When protests do happen, the authorities’ primary aim is
to shut them down, rather than facilitating them, and as
such their preparations are usually unnecessary and
disproportionate. The authorities also use unnecessary
and disproportionate force against protesters, exploiting
tactics that at least recklessly if not intentionally injure
protesters. Despite most protests being non-violent, the
authorities are quick to shut down protests and arrest
protesters without a legitimate reason.
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After protests are over, many protesters are charged
simply for exercising their democratic rights. Often
charges infer unlawful collective culpability. Charged
protesters lack legal and financial support for what are
slow trials resulting in punitive sentences. Protesters face
a 100% conviction rate.
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Recommendations

မညီေသာ သိမ်း ကျံ2းကာ အ%ပ်စ% လိ%က် အြပစ်ထိ% က်သင့ြ် ခင်း ြဖစ်သည်။

To the government
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• Ratify the ICCPR and the ICCPR’s Optional
Protocol.
• Amend the PAPP Law and Penal Code to bring them
in line with international democratic standards (see
below table for detailed recommendations).
• Retract all local regulations banning protests and
ensure that they are not reinstated.

အ0ကံြပ(ချက်များ

• Conduct a full and consultative review of police laws
to bring them into line with international democratic
standards.
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• Amend the Myanmar National Human Rights
Commission Law to bring it in line with the Paris
Principles.1
• Investigate and either discipline or prosecute police
who have misused their authority against protesters.

To the Myanmar Police Force
• Adopt clear, operationally-focused and accessible
rules on the policing of protests, guided by the
human rights principles of legality, necessity,
proportionality, and non-discrimination. These
should comply with the UN Code of Conduct for
Law Enforcement Officials.
• Train police on managing protests with a clear focus
in all their planning, implementation, and evaluation
upon facilitation of protests. Ideally, only trained
police should manage protests.
• Develop and implement clearer guidance for police
on restricting protests, including use of force. This
should clarify the circumstances in which restrictions
can be imposed on protesters. It should also clarify
the limits of police authority, explain crowd
behaviours, and describe methods such as
negotiation and mediation for de-escalating conflict.
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• Wear regular uniforms and display clear
identification. Special clothing such as helmets and
shields escalate tension and should only be used
when necessary due to a clear risk of injury.
• Only disperse protests where there is an imminent
threat of violence and all attempts to de-escalate have
been tried and failed. Dispersals should never be
ordered due to any other reason.

To the judiciary and courts
• Impress on judges, through internal guidelines and
training, the importance of judicial independence,
including the balanced treatment of expert
testimony. Impress also the democratic standards
relating to individual culpability.
• Encourage and empower judges to apply the law
according to democratic standards, in particular in
protest-related cases by interpreting any law
narrowly and in favour of the principle of liberty as
demanded in the Constitution Article 6.
• Train judges on international standards relating to
the human rights to freedom of expression and
freedom of assembly.
• Conduct a review of conviction rates and sentencing
with the intention to develop internal guidelines on
appropriate sentencing.
• Invite independent human rights experts to the court
to provide advice to the court, independent from
either parties' legal teams.
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• Improve communications with the public, including
by establishing clear lines of communication with
protesters. Aim to reduce misunderstandings and
promote dialog and negotiation.

To the Myanmar National Human Rights
Commission
• Investigate and submit to Parliament a review of
freedom of expression in Myanmar, with
recommendations for legal and practical reforms. 2

To civil society, media
• Use the evidence in this report to push for full
amendment of the PAPP Law and Penal Code.
• Build a stronger support network for protesters who
face criminal prosecution, including giving legal and
financial support.
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် လျာ်ေသာ စီ ရင်ချက်ချမD ဆိ%ငရ
် ာ ဌာနတွငး် လမ်း peနခ
် ျက်များ
• သင့ေ
ပိ%မိ%ေကာင်းမွနေ
် စရန် ရည်ရွယ်ကာ ြပစ်ဒဏ် ကျခံရ"Dနး် များ"7င ့်
ြပစ်ဒဏ်စီရင်ချက်အေပV ြပန်လည် သံ%းသပ်မD လ%ပ်ေဆာင်ရန်

To the international community
• Use the evidence in this report to push for full
amendment of the PAPP Law and Penal Code.
• Support programmes advocating for full amendment
of the PAPP Law and Penal Code.

% ရ
် န် တရားaံ%း သိ% လွ
့ တ်လပ်ေသာ
• တရားaံ%း၌ အSကံေပး"ိင

လQအခွ
် ာ ကwမ်းကျင်သQများကိ% ဖိတ်Sကားရန်၊
့ ငအ
့် ေရးဆိ%ငရ

အဖွဲLတစ်ခ%ခ% ၏ ဥပေဒဆိ%ငရ
် ာ အဖွဲL မ7 လွတ်လပ်ေသာ ကwမ်း ကျင်သQကိ%
ဖိတ်ရန်၊

ြမန်မာ"ိင
< င
် အ
ံ မျိ(းသားလNအခွ
် ိ< ့
့ ငအ
့် ေရး ေကာ်မH#ငသ
• ဥပေဒေရးရာ"7င ့် လက်ေတွL ြပ2ြပင်ေြပာင်းလဲမDများအတွ က်
အSကံေပးချက်များ"7င ့်တကွ ၊ ြမန်မာ"ိင
% င
် ံ၏ လွ တ်လပ်စွာ

ထ%တ်ေဖာ်ေရးသားေြပာဆိ%ပိ%ငခ
် ွငအ
့် ေပV သံ%း သပ်ချက် တစ်ခ%ကိ%
စQးစမ်းေလ့လာTပီး လe တ်ေတာ်သိ% ့တင်သွငး် တင်ြပရန်

အရပ်ဘက်အဖွဲGအစည်း၊ မီဒယ
ီ ာသိ< ့
့ % အလံ%းစံ%
• Tငိမ်းစ%စီ ဥပေဒ"7င ့် ရာဇသတ်Bကီးတိ% ကိ

ြပင်ဆင်ြဖည့်စွ က်ေရးအတွ က် တွနး် အားေပးရန် ဤအစီရင်ခံစာပါ
သက်ေသအေထာက် အထားကိ% အသံ%းြပ2ရန်

် ာ တရားစွဲဆိ%ရင်ဆိ%ငေ
် နရေသာ
• ြပစ်မDဆိ%ငရ
ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်သQများအတွ က် ဥပေဒေရးရာ"7င ့် ေငွေSကး ဆိ%ငရ
် ာ
အကQအ ညီေပးြခင်းအပါအဝင် ပိ%မိ%အားေကာင်းေသာ

ေထာက်ပံ့ကQညီသည့် ကွနရ
် က်အဖွဲL တစ်ခ%ကိ% တည်ေထာင်ရန်

"ိင
< င
် တ
ံ ကာ အသိင
< း် အဝိ<ငး် သိ< ့
့ % အလံ%းစံ%
• Tငိမ်းစ%စီ ဥပေဒ"7င ့် ရာဇသတ်Bကီးတိ% ကိ

ြပင်ဆင်ြပ2ြပင်ေရးအတွက် တွနး် အားေပးရန် ဤအစီရင်ခံစာပါ
သက်ေသအေထာက် အထားကိ% အသံ%းြပ2ရန်

% ့ % အလံ%းစံ% ြပင်ဆင်
• Tငိမ်းစ%စီ ဥပေဒ"7င ့် ရာဇသတ်Bကီး တိကိ

ြပ2ြပင်ေရးအတွ က် စည်းaံ%းလDံLေ ဆာ်ေရးဆိ%ငရ
် ာ အစီအစ\များကိ%
အားေပးကQညီရန်
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ြမန်မာ့ဥပေဒများကိ< ြပင်ဆင်ရန် သီးြခားတိကျေသာ အ0ကံြပ(ချက်များ
Specific recommendations to amend Myanmar’s laws
ပ<ဒမ
် Article

Recommendation

အ0ကံြပ(ချက်များ

ြပစ်မ@ဆင
<ိ ရ
် ာဥပေဒ၊ ရာဇသတ်Vကီး Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law
၃
Article 3

လွတ်လပ်စွာ ထ% တ်ေဖာ်ေရးသားေြပာဆိ%ခွင ့် "7င ့် စ%ေဝးခွင ့် ကိ%
မျက်"ာ7 သာေပးသည့် ယQဆချက်များကိ% ထည့်သွငး် သင့T် ပီး ၊

ခွဲြခား"7မ
ိ ်ချဆက်ဆံြခင်း မW7ိ ဘဲ ဤအခွငအ
့် ေရးများကိ% ကာကွ ယ်ရန်
"7ငြ့် မqင့တ
် င်ရန် အစိ%း ရ အတွက် တာဝန်ဝ တÅရားများကိ% ဖန်တီး ရမည်

Add a presumption in favour of the rights to
freedom of expression and assembly, and a duty for
the state to protect and promote these rights
without discrimination.

ြဖစ်သည်။
၃

ထည့်သွငး် ရန် - ၁) အသိေပးချက်များသည်မိမိဆ"#အေလျာက်ြဖစ် သည်။ ၂)

Chapter 3

Bကိ2တင်အ သိေပးြခင်းလ%ပ်င န်းများသည်
အင်အားများေသာဆ#"#ြပပွဲများအတွက်သာ လိ%အပ် Tပီး ထိ%ေနရာတွင ်
အာဏာပိ%ငမ
် ျားသည် ဆ"#ြပသQ တိ% ့အဆင်ေြပေအာင်
ပံ့ပိ%းကQညီေဖာ်ေ ဆာင်ေပးရမည် ြဖစ်သည်။ (၃)
အသိေပးအေSကာင်းSကားစာတွငေ
် န၊ ့ အချိန်၊

တည်ေနရာသိမဟ%
% ့ တ်လမ်းေSကာင်း ၊ ဆ"#ြပသQခနမ
် ့ 7နး် ေြခအေရအတွ က်"င
7 ့်

စီစ\သQတစ်ဦးဦး၏ ဆက်သွယ်ရန် အေသးစိ တ်အချက်အ လက်များကိ%သာ
ေဖာ်ြပရန်လိ%အပ်သည်။ ၄) အသိေပးအေSကာင်းSကားစာတွင ် ဆ"#ြပပွဲ ၏ ပံ%စံ၊
အေSကာင်းအရာများ"7င ့် ပတ်သက်ေသာ သတင်း အချက် အလက်များပါဝင်ရန်

မလိ%အပ်ပါ ၅) အြခားသက်ဆိ%ငရ
် ာအာဏာပိ%ငမ
် ျားထံ သတင်းပိရမည့
%့
် ကိစ}သည်

Add: i) notifications are voluntary; ii) advance
notification is only required for protests that are
likely to be large and where authorities reasonably
need to plan to facilitate them; iii) notifications
only need to include information on the date, time,
location or route, estimated numbers of protesters,
and contact details for any organisers; iv)
notifications must not include information on the
content or form of the protest; v) the burden of
informing other relevant authorities is on the
authorities receiving the notification and not the
protesters; vi) an exemption to notification where it
is not practical or possible in the circumstances, or
where there is no identifiable organiser.

ဆ"#ြပသQများကလ%ပ်ရမည်မ ဟ% တ်၊

အသိေပးအေSကာင်းSကားစာကိ%လက်ခံရW7ိ သည့်အာဏာပိ%ငမ
် ျားကလ%ပ်ေ ဆာင်
ရမည်ြဖစ် သည်။ ၆) Bကိ2တင်အသိေပးအေSကာင်းSကားရန် လက်ေ တွLမကျ
သိမဟ%
% ့ တ်မြဖစ်"င
ိ% သ
် ည့်အေြခအေနများတွင၊် သိမဟ%
% ့ တ်

ဦးေဆာင်စီစ\သQသည်မည် သQမည်ဝ ါြဖစ်ေSကာင်း သတ် သတ်မ7 တ်မ7 တ်
ခွဲြခား"ိင
% ြ် ခင်း မW7ိသည့် အေြခအေနတွင ်
၄
Chapter 4

အသိေပးအေSကာင်းSကားြခင်းမ7 ကင်းလွ တ်ခွငေ
့် ပးရမည်။

ခွငြ့် ပ2ချက်ထ% တ်ေပးြခင်း သိမဟ%
% ့ တ် ြငင်းပယ်ြခင်း "7ငပ
့် တ်သက်ေသာ
ရည်peနး် ချက် အားလံ%း ကိ%ဖယ် W7ားပါ။ အေSကာင်းSကားရာတွင ်

W7ငး် လင်းမ7နက
် န်ေ သာ အေSကာင်းအရာများ"7င ့် ေရွ းချယ်စ ရာများပါဝင်ေသာ
ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်ပွဲများ၏ အချိန်၊ေနရာ"7င ့် လ%ပ်ေဆာင်ချက်များအေပVတွင ်

Bကိ2တင်ြပင်ဆင်"င
ိ% မ
် ည့်အေြခအေနများအတွ က် ပွငလ
့် င်းြမင်သာမDW7ိTပီး
ချက်ချင်းေဆာင်ရွက်"င
ိ% ေ
် သာ လ%ပ်ငန်းစ\များြဖင့် အစားထိ%းပါ။

အာဏာပိ%ငမ
် ျား အေနြဖင့် ဆ"#ြပပွဲစီစ\သQများအား ၄င်း တိ% ့အစီအစ\၏

Remove all reference to issuing or denying of
permission. Replace it with a transparent and
prompt process for placing prior conditions on the
time, place or manner of a protest, which include
clear justifications and options for appeal. Add a
clear prohibition on the authorities pressuring
protest organisers to change any other element of
their plans.

အြခားအစိတ်အပိ%ငး် များကိ% ေြပာင်း လဲရန်ဖိ အားေပးြခင်း အေပV
W7ငး် လင်းတိ ကျေသာ တားြမစ်ချက်တစ်ခ% ထည့် သွငး် ပါ။
၅

စည်းမျ\းအားလံ%းကိ%ဖ ယ်W7ားTပီး ြပစ်မD ဆိ%ငရ
် ာဥပေဒကိ% ထင်ဟပ်ေစေသာ

Chapter 5

အSကမ်းဖက်မDကိ%လDံLေဆာ် ြခင်းအတွ က် တားြမစ်ချက် တစ်ခ%သာ ထည့် သွငး် ပါ။

၆

“ ဆ"#ြပမDများကိ% အဆင်ေြပေချာေမွLေ အာင် ပံ့ပိ%းကQ ညီရန် တာဝန်ဝ တÅရားများ”

Chapter 6

ဟQသည့် အခန်းအသစ်တစ်ခ% ြဖင့် အစားထိ%းပါ။

တာဝန်များကိ% ထပ်မံထ ည့်သွငး် ရာတွင-် (၁) ဆ"#ြပ
ပွဲအားဦးေဆာင်စီစ\သQများကိ%အေSကာင်းSကားရန်၊ ၂)
ညqိ"င
Dိ း် ြခင်း"7ငရ
့် င်းရင်း"7းီ "7းီ ေြပာဆိ%ဆက်ဆံြခင်းြဖင့်

Remove all rules and add only one prohibition for
inciting violence which reflects the Penal Code.
Replace with a new chapter “Duties to facilitate
protests”. Add duties to: i) inform protest
organisers; ii) de-escalate protests using negotiation
and communication; iii) to use dispersal as an
exceptional measure only in response to imminent
incitement to violence.

ဆ"#ြပမDများကိ%ေလျာ့ပ ါးေစရန်၊ (၃) a% တ်တရတ်ချက်ချင်း ြဖစ်ေပVလာေစမည့်
အSကမ်းဖက်မDကိ% လDံLေ ဆာ်သည့် လDံLေ ဆာ်မDများကိ% တံြပန်
% ့ သည့် အချိနမ
် 7သာ
Üခင်းချက်အေနြဖင့် လQစ%ခွဲြခင်းနည်းလမ်းကိ% အသံ%းြပ2ရန်
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ြပစ်မ@ဆင
<ိ ရ
် ာဥပေဒ၊ ရာဇသတ်Vကီး Penal Code
၁၄၁-၁၄၃
Articles 141143

"ဥပေဒ"7ငမ
့် ညီေသာစ%ေဝးြခင်း" ဟQေသာ ကိ%းကားချက်အားလံ%းကိ% ဖယ်W7ားပါ။
စ%ေဝးြခင်းအားလံ%းသည် ဥပေဒ"7ငအ
့် ညီြဖစ်သည် ၊

သတ်သတ်မ7 တ်မ7တ်ြဖစ်ေသာ အြပ2အမQများကသာ ဥပေဒ"7ငမ
့် ညီ

Remove all references to “unlawful assemblies”. All
assemblies are lawful, only specific acts should be
unlawful.

ြဖစ်သင့သ
် ည်။
၁၄၄ ၁၄၆

ဆ"#ြပမDတစ်ခ% လံ%းအား စ%ေပါင်းအြပစ် တင်မD အားလံ%း ကိ% ဖယ်W7ားပါ။

၁၄၇ ၁၄၉

သတ်မ7 တ်ထားေသာအြပ2အမQကိ% ကျ`းလွ နသ
် ည့် လQ တစ်ဦးချင်း တွငသ
် ာ

Articles 144,
146, 147, and
149

Remove all collective culpability. All culpability
must be individual.

အြပစ်အတွ က် တာဝန်W7ိသည်။

၁၄၁-၁၅၈

အSကမ်းဖက်မDြဖစ်ေပVလာေစရန်လDံေ ဆာ်ြခင်း၊ အSကမ်း ဖက်မDေြမာက်ေသာ

Articles 141158

Tခိမ်းေြခာက်ြခင်း "7ငအ
့် Sကမ်းဖက်မDလ%ပ် ရပ်များအတွက်သာ

တိကျW7ငး် လင်းေသာရာဇဝတ်မDများအား ေဖာ်ြပြခင်းြဖင့် အားလံ%း ကိ%
အစားထိ%းပါ။ အြခားအလားအလာW7ိေသာ

Replace all with clear crimes of incitement to
violence, threat of violence, and acts of violence
only. All other potentially criminal acts are already
covered under other parts of the Penal Code.

ရာဇဝတ်မDဆိ%ငရ
် ာလ%ပ်ရပ်များအားလံ%းကိ%
ြပစ်မDဆိ%ငရ
် ာကျင့်ထံ%းဥပေဒေအာက် တွင ် ေဖာ်ြပTပီးြဖစ်သည်။
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နိဒါန်း
Introduction
“ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်မDများသည် ပိ%မိ% တရားမPတTပီး တာဝန်ခံမDW7ိေ သာ
လQအဖွ
့ ဲLအစည်း တိ%းတက်ေရးတွင ် အြပ2သေဘာေဆာင်ေသာ လQမDေရး"7င ့်
"ိင
% င
် ေ
ံ ရးဆိ%ငရ
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“Protests have historically played a constructive social
and political role in the development of more just and
accountable societies, and such protests can continue to
make a positive contribution to human development.”
- UN HRC Resolution 38/11
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2020 marks the hundred-year anniversary of the first
major protests in Myanmar’s modern history. Exercising
the right to protest has been fundamental to Myanmar’s
struggle for democracy since the independence protests
in 1920. It was media freedom protests in 1936 that
launched independence leader, Aung San. The “8-8-88”
protests led to the creation of the National League for
Democracy (NLD), the emergence of Aung San Suu Kyi
as a political leader, and the 1990 general elections. The
“Saffron revolution” protests in 2007 were followed by a
new constitution in 2008, and general elections in 2010.
It is hardly surprising therefore that Myanmar’s
authoritarian governments have historically regarded
protests as an existential threat to their authority and
responded with disproportionate, repressive, and often
violent consequences.
After the military gave up absolute power in 2010, the
quasi-civilian government granted a limited right to
protest.3 This has not however resulted in proper respect
or protection of the right to protest. The media has
reported regular harassment, intimidation, and
illegitimate convictions of protesters.
But what is the actual problem? How is the legal
framework used or misused? What is the role and
response of the police? Where are there gaps in
awareness, undemocratic attitudes, or problematic
behaviour?
To mark Myanmar’s hundred-year anniversary, this
report has answered these questions through the most indepth, technical, and qualitative survey of protesters ever
conducted in Myanmar. Based on clear, concise, and
verifiable analysis of the weaknesses, it proposes
substantial reforms that are necessary to truly guarantee
the right to protest.
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Methodology
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FEM identified 229 individuals who had been charged
between October 2016 and November 2019 for exercising
their right to protest.4 FEM chose 50 individuals to
participate in this research, ensuring that any findings are
representative and generalisable across all protesters.
FEM ensured appropriate representation of different
genders, ethnicities, urban and rural locations,
educational standards, and protest issues.
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FEM conducted 47 face-to-face interviews with due
regard to ethical guidelines. Each participant was
surveyed on 99 questions. 24 questions were open and 75
were closed, with 400 potential answers. Each of the
questions was designed to measure a particular protestrelated international standard. For example, one question
measured the international standard on the visibility of a
police officer’s individual identification number.

Limitations
Participants were identified on the basis that they were
charged with a crime for protesting. Protesters who were
not charged have therefore not been included. However,
as will be highlighted below, charges are often laid against
individuals chosen on an arbitrary basis, not on the basis
of their individual acts. Because of this arbitrariness, the
findings are generalisable for protesters.
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FEM’s methodology included asking technical and often
complex questions which in many cases required
building the human rights awareness and analytical
capacity of the participant so that they were capable of
providing an informed and reliable answer. In several
cases, targeted individuals decided not to participate due
to perceived repercussions on their lives particularly
relating to employment.

Report structure
This report is formed of three sections: introduction,
findings, and conclusion. The findings have been broken
down into findings relevant to before the protest took
place, during the protest, and following the protest. This
has enabled a better understanding of the notification
system, the authorities’ management of protests, and any
court processes afterwards. Recommendations are
included in the executive summary.

Definitions
“Government”: Myanmar's Constitution puts several
government functions, including the police, under the
authority of the military, rather than under the authority
of elected civilian representatives. In effect, this creates
two parallel governments. References to the
"government" in this report should be understood to
include one or both parties depending on the context.
“Authorities” and “police”: The command structures and
decision-making policies and processes of the police and
the authorities are often unclear (the authorities meaning
the broader spectrum of decision-makers including
government, local government, elected and unelected
officials). The choice of which of these terms to use is
based on the best information available. However, there
may be occasions where the report places responsibility
with the police when it should be with the authorities
more broadly. There may also be occasions where the
report uses “police” whereas those involved are actually
from other parts of Myanmar’s complex and secretive
security apparatus.
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“Everyone has the right to freedom of opinion and
expression; this right includes freedom to hold opinions
without interference and to seek, receive and impart
information and ideas through any media and regardless
of frontiers.”
- Article 19, UDHR
“Everyone has the right to freedom of peaceful assembly
and association.”
- Article 20(1), UDHR
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The right to protest is essential to democracy because it
enables people to engage in public life in a way that is
more direct and timelier than other participatory
processes such as elections. Protests are also beneficial for
governments as “early warning systems” enabling the
correction of public grievances that could if ignored grow
into larger issues more difficult to solve.5
International law does not refer to a specific right to
protest. Instead the right to protest is derived from a
combination of two main human rights: the right to
freedom of expression and the right to freedom of
assembly and association.6 Other human rights relevant
to protest include the right to strike,7 and the rights to
participate in political affairs8 and cultural life.9
International law places a responsibility upon all States to
respect, protect, and fulfil these rights. “Respect” means
States must refrain from interfering with or curtailing
protests. “Protect” means States must protect protesters.
“Fulfil” means States must take positive action to
facilitate protests.
The UN and other international bodies have developed
international standards to provide a benchmark for what
States should do in order to fulfil their obligations.
International standards are clear: protesters do not need
permission, protests should always be allowed, and
protests should only be stopped if there is significant
violence or a real and immediate threat of significant
violence.
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International standards define protest as:
• Both individual or collective acts conducted
anywhere and targeting any audience.
• Organised with leaders, or spontaneous without
leaders. This includes protests without any clear form
or duration.
• Involving stationary (sit-ins), moving (processions),
or more complex acts such as Gandhi’s “civil
disobedience” campaign. They can also be more
contemporary acts such as “flash mobs” and “virtual
sit-ins”.
• Containing verbal words, banners, pamphlets, or
other forms of communication on any issue or cause.
• Potentially shocking or annoying to some people, or
temporarily disturbing, disruptive, or obstructive to
some people.
• Non-violent. The UDHR says “peaceful assembly”
but this has since been defined as non-violent
because the term “peaceful” is fairly vague and
protests involve shouting and physical action.
International standards are particularly concerned with
States’ responsibilities in two areas. The first is the
freedom to protest. International standards stipulate that
protesters can choose the issue, cause, form, manner, and
location of their protests, and they do not need
permission in law or in practice to do so. Any
notification system must be simple and voluntary.
The second is the proper management of protests.
International standards say that the State’s primary
responsibility is to facilitate – not control – protests. Any
policing of protests should be based in law, and be
necessary and proportionate.10 Dispersal orders should be
exceptional, only made when there is an imminent threat
of violence, and never justified by non-conformity to
notification requirements. If there are isolated acts of
violence, the State’s responsibility is to disperse the
individual not the group, and any use of force should be
only of last resort.
“Isolated acts of violence committed by others in the
course of a protest do not deprive peaceful individuals of
their rights to freedom of peaceful assembly, of
expression and of association.”
- UN HRC Resolution 38/11
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ံ စိ%းရများ၏ တာဝန်မ7ာ တစ်ဦးချင်းစီကိ% ခွဲထ%တ်ရန်ြဖစ်Tပီး
လQအ%ပ်စ% ကိ% ခွဲထ%တ်ရန် မဟ%တ်ပါ၊ အင်အားသံ%းေြဖW7ငး် မDသည်
ေနာက်ဆံ%းအေနအြဖစ် မတတ် သာသည့် အခါမျိ2 `းမ7သာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
်
ရာတွင ် အြခားသQများက ကျ`းလွ နသ
် ည့်
“ဆ"#ထ%တ်ေ ဖာ်မD တစ်ခ% လ%ပေဆာင်
အSကမ်းဖက်မDသက်သက် အြပ2အမQများသည် တစ်ေ ယာက်ချင်းစီ၏
Tငိမ်းချမ်းေသာနည်းြဖင့် လွတ်လပ်စွာ စ%ေဝးခွင၊့်

ထ%တ်ေဖာ်ေြပာဆိ%ေ ရးသားခွင"
7 ့် အသင်းဖွဲLစည်းခွငဆ
် ာ ၄င်းတိ၏
%့
့် င
့် ိ%ငရ
အခွငအ
် ွင ့် မW7ိ။”
့် ေရးများကိ% တားဆီးပိ%ငခ

- က%လသမဂt လQအခွ
့ ငအ
့် ေရးေကာင်စီ ဆံ%းြဖတ်ချက်အမ7တ် ၃၈/၁၁

ြမန်မာ"ိင
< င
် တ
ံ င
ွ ် လွတလ
် ပ်စွာ ဆ":ထတ
< ေ
် ဖာ်ခွင့်

Right to protest in Myanmar
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All UN Member States including Myanmar have
committed to uphold the human rights that the right to
protest derives from. Myanmar in particular is
committed to these rights because it was involved in the
creation of the Universal Declaration of Human Rights.
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့် ိ% ပံ့ပိ%းေပးရမည် ြဖစ်ေသာေSကာင့် လွ တ်လပ် ြခင်းသည်

"ိင
% င
် ေ
ံ တာ်၏ အေြခခံမQတစ်ခ%အေနအြဖစ် ပါဝင်မDသည် အေရးBကီးသည်။
မဟ%တ်ခဲ့ေသာ် ၎င်းတိသည်
%့
အေြခခံဥပေဒ"7င ့် မကိ%က်ညီလာ"ိင
% ပ
် ါ။

ဒီမိ%ကေရစီဝါဒတွင ် တရားaံ%း၏ ြဖစ်တည် မDတွင ် "ိင
% င
် ေ
ံ တာ် ၏ ဥပေဒများ၊
မQဝါဒများ"7င ့် လ%ပ်ေဆာင်ချက်များသည် အေြခခံဥပေဒ"7င ့်

မကိ%က်ညီသည်များကိ% စစ်ေဆးရန် တစ်စိ တ်တစ်ပိ%ငး် ပါဝင်ပါသည်။ ဥပမာ-

The right to protest is protected in the Myanmar
Constitution under Articles 6 and 354. Article 6
references "liberty", a concept with profound global
political origins consisting of the social, political, and
economic freedoms to which everyone is entitled - the
historical basis for the more recent concept of "human
rights".11
“The Union’s consistent objectives are: (e) enhancing the
eternal principles of justice, liberty and equality in the
Union.”
- Article 6 of the Myanmar Constitution
Including liberty as a basic principle of the State is
important because it means that all Myanmar's laws,
policies, and actions must enhance freedom. If they do
not, then they are "unconstitutional". In a democracy,
courts exist partly to check whether the State’s laws,
policies, and actions are unconstitutional. For example, if
a law violates the right to freedom of expression, a judge
should declare it unconstitutional on the basis that it
contradicts the constitutional principle of liberty.
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ဥပေဒတစ်ခ%သည် လွတ်လပ်စွာ ထ%တ်ေဖာ်ေရးသားေြပာဆိ%ခွင ့်ကိ%

ချိ2းေဖာက်ပါက တရားသQBကီးတစ်ဦးသည် ၎င်းကိ% အေြခခံဥပေဒပါ
လွတ်လပ်ြခင်းမQကိ% ဆနက
် ့ ျင်သည် ဟ% ယQဆTပီး အေြခခံဥပေဒ"7င ့် မကိ%က်ညီဟ%
ေSကညာရပါမည်။

ြမန်မာ"ိင
% င
် ၏
ံ အေြခခံဥပေဒ ပ%ဒမ
် ၃၅၄ သည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ေြပာဆိ%ခွင"
7 ့်
့် င

အထQး သက်ဆိ%ငမ
် D W7ိသည်။ အေြခခံဥပေဒ ပ%ဒမ
် ၃၅၄ (က) သည် လွတ်လပ်စွာ
ထ%တ်ေဖာ်ခွင"
7 ့် ေရးသားထ% တ်ေဝခွငက
့် င
့် ိ% ခွငြ့် ပ2ထားသည်။ အေြခခံဥပေဒ

Article 354 of the Myanmar Constitution is more
specifically concerned with protest. Article 354(a)
provides for the liberty to express and publish. Article
354(b) provides for the liberty to assemble and hold
processions. However, both are weakened by vague
references to "security", "national solidarity", and
"tranquillity".

ပ%ဒမ
် ၃၅၄(ခ)သည် လွတ်လပ်စွာ စ%ေဝးခွင"
7 ့် စီတန်းလ7 ည့်လ7ည်ခွငက
့် င
့် ိ%
ခွငြ့် ပ2ထားသည်။ သိရာတွ
%့
င ် ၎င်းတိ"7
% ့ စ်ခ%လံ%းကိ% ေဝဝါးေစေသာ
ကိ%းကားpeနး် ဆိ%မD များြဖစ်ေသာ “လံ%ြခံ2ေရး”၊

“အမျိ2းသားစည်းလံ%းညီ pွတ်ေ ရး”"7င ့် “တည်Tငိမ်ေအးချမ်းေရး” များြဖင့်
အားေပျာ့ေစပါသည်။

ြမန်မာ"ိင
< င
် ၏
ံ ဆ":ထတ
< ေ
် ဖာ်မ@ဆင
ိ< ရ
် ာ ဥပေဒများ

Myanmar’s protest laws

ြမန်မာ"ိင
% င
် တ
ံ ွင ် ဆ"#ထ%တ်ေ ဖာ်မDများကိ% ဆင့ပ
် ွားြဖစ်ေနေသာ၊

In Myanmar, protests are regulated by multiple and often
conflicting laws. The charges laid down against the 229
protesters identified by FEM between October 2016 and
November 2019 fell under 16 different criminal
provisions. These are listed in the below table.

များေသာအားြဖင့် ပဋိပကvြဖစ်ေနေသာ ဥပေဒများ"7င ့် ြပrာန်းထားပါသည်။
ေအာက်တိ%ဘာလ ၂၀၁၆ ခ%"စ
7 ်"င
7 ့် "ိဝ
% င်ဘာ ၂၀၁၉ Sကားတွင ် FEM က
သတ်မ7တ်ေ ဖာ်ထ%တ်ထားေသာ ဆ"#ထ%တ်ေ ဖာ်သQ ၂၂၉ ဦးကိ%

တရားစွဲဆိ%ထားေသာ ြပစ်မDများတွင ် ရာဇဝတ်မDဆိ%ငရ
် ာ ပ%ဒမ
် ေပါင်း ၁၆ မျိ2းမP
ပါဝင်ေနပါသည်။ ၎င်းတိကိ
% ့ % ေအာက်ပါဇယားအတိ%ငး် စာရင်းြပ2စ%ထားပါသည်။

Dငိမ်းချမ်းစွာစ<ေဝးခွင"
# ့်
့် င

Dငိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလ#ည့်လည်ခွင့် ဥပေဒ
၂၀၁၁ ခ%"စ
7 ်တွင ် အရပ်သားတစ်ပိ%ငး် အစိ%းရသည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ပိ%ငခ
် ွငက
့် ိ%
ကျင့သ
် ံ%း"ိင
% ရ
် န် အထQးဥပေဒတစ်ရပ်ကိ% ကျင့သ
် ံ%းခဲ့သည်။

Tငိမ်းချမ်းစွာစ%ေဝးခွင"
7 ့် Tငိမး် ချမ်းစွာ စီတန်းလ7ည့်လည်ခွင ့် ဥပေဒ
့် င

(Tငိမ်းစ%စီဥပေဒ) ြဖစ်ပါသည်။ သိရာတွ
%့
င ် Tငိမ်းစ%စီဥပေဒသည် ၂၀၁၆ ခ%"စ
7 ်တွင ်

များစွာေသာ ေဝဖန်မမ
D ျားေSကာင့် ြပင်ဆင်ခဲ့ေသာ်လည်း ၎င်းသည် "ိင
% င
် တ
ံ ကာ
ဒီမိ%ကေရစီ စံ"န
D း် များအတိ%ငး် ြဖစ်ရန် ပျက်ကွက်ေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။
အထQးသြဖင့-်
• ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မD ကိ% အဆင်ေြပေချာေမွLေအာင် ကQ ညီေပးရန်ထက်
ထိနး် ချ2ပ်ြခင်းကိ% ပိ%မိ% ဦးစားေပးထားြခင်း

Peaceful Assembly and Peaceful Procession
Law
In 2011, the quasi-civilian government adopted a special
law to regulate protest: The Peaceful Assembly and
Peaceful Procession Law (PAPP Law). Although the
PAPP Law was amended in 2016 following significant
criticism, it still fails to conform to international
democratic standards. In particular it:
• Prioritises control over rather than facilitation of
protests.
• Requires protesters to overcome burdensome and
bureaucratic hurdles.
• Effectively makes spontaneous protests unlawful.

• ဆ"#ြပသQများအေပV ဝန်ထ%ပ်ဝန်ပိ%းြဖစ်ေနေစြခင်း"7င ့်

• Overly restricts the content and conduct of protests,
criminalising protesters.

• a%တ်တရက် ြဖစ်ေပVလာေသာ ဆ"#ြပမDများအား ဥပေဒ"7င ့် မညီေသာ

• Gives the police vague powers – including the use of
force – to stop protests based on ambiguous and
merely potential risks.

Bကိ2းနီစနစ်အတားအဆီးများကိ% ေကျာ်လeား"ိင
% ရ
် န် လိ%အပ်ေနြခင်း
စ%ေဝးမD ြဖစ်ေအာင် ထိေရာက်စွာ စီမံထားြခင်း

့ % အလွန်အမင်း
• ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မD ၏ အေSကာင်းအရာ"7င ့် အြပ2အမQတိ%ကိ
ထိနး် ချ2ပ်ထားTပီး၊ ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်သQများအား ရာဇဝတ် ြပစ်ဒဏ်များ
ချမ7တ်ထားြခင်း
ိ% ေ
် ချနည်းေသာ အ"Åရာယ်
• မေသချာေသာ၊ ြဖစ်"င

80% of the charges laid down against the 229 protesters
identified by FEM between October 2016 and November
2019 fell under the PAPP Law.

သက်ေရာက်မDများအေပV အေြခခံTပီး ဆ"#ထ%တ်ေ ဖာ်မDအား ပိတ်ပင်
လQစ%ခွဲရန် အင်အား အသံ%းြပ2"ိင
% ြ် ခင်းအပါအဝင် ရဲများအား
တိကျW7ငး် လင်းမD မW7ိေသာ လ%ပ်ပိ%ငခ
် ွင ့် အာဏာေပးထားြခင်း
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Penal Code

ေအာက်တိ%ဘာ ၂၀၁၆ "7င ့် "ိဝ
% င်ဘာ ၂၀၁၉ Sကား FEM က
သတ်မ7တ်ေ ဖာ်ထ%တ်ခဲ့ေ သာ ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်သQ ၂၂၉ ဦးကိ%

တရားဆွဲဆိ%ထားေသာ အမDများထဲမ7 ၈၀% သည် Tငိမ်းစ%စီ ဥပေဒ"7င ့်
ြဖစ်ပါသည်။

ရာဇသတ်Vကီး
Tငိမ်းစ%စီဥပေဒသည် ၎င်းအပိ%င ် ြပစ်မDဆိ%ငရ
် ာ ြပrာန်းချက်များပါေသာ
အထQးဥပေဒတစ်ခ% ြဖစ်ေသာ်လည်း တရားစွဲဆိ%မDများစွာသည် အြခားေသာ
ြပစ်မDဆိ%ငရ
် ာ ဥပေဒများ"7င ့် ြဖစ်ေနတတ်သည်။ ရာဇသတ်Bကီးကိ%
ဒ%တိယအများဆံ%း သံ%းစွဲထားသည် ကိ% ေတွLရသည်။

ပ%ဒမ
် ၁၄၁-၁၄၃ သည် ဥပေဒ"7င ့် ဆနက
် ့ ျင့ေ
် သာ စ%ေဝးမDတွင ် ပါဝင်ြခင်းကိ%
အဓိပ|ါယ်ေဝေဝဝါးဝါး ဖွငဆ
့် ိ%ထားသည့်အြပင် တရားဝင်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDမ ျားပင်လPင် ပါဝင်ေန"ိင
% T် ပီး (ေထာင် ၆ လထိ ချမ7တ်"င
ိ% ေ
် သာ)
ြပစ်မD အြဖစ် သတ်မ7တ်ထားပါသည်။ ပ%ဒမ
် ၁၄၄၊ ၁၄၆၊၁၄၇ "7င ့် ၁၄၉ သည်
အSကမ်းဖက်ေသာ ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်မDများကိ% ရာဇဝတ်မDအြဖစ်

သတ်မ7တ်ထားTပီး ပါဝင်သQများအားလံ%းကိ% ရာဇဝတ်မDေြမာက်ေသာ
အြပ2အမQလ%ပ်သည် ြဖစ်ေစ မလ%ပ်သည်ြဖစ်ေစ (ေထာင် ၂ "7စ်ချ"ိင
% ေ
် သာ)
ရာဇဝတ်မDအြဖစ် သတ်မ7တ်ထားသည်။ ပ%ဒမ
် ၁၄၅ "7င ့် ၁၅၁ သည်

လQစ%ခွဲရန်ြငင်းဆန်ပါက (ေထာင် ၂"7စ်ချ"ိင
% ေ
် သာ) ရာဇဝတ်မDအြဖစ်
သတ်မ7တ်ထားသည်။ ပ%ဒမ
် ၁၄၄"7င ့် ၁၄၈ သည် လက်နက် ကိ%ငေ
် ဆာင်မDကိ%

(ေထာင် ၃ "7စ်ချ"ိင
% ေ
် သာ) ရာဇဝတ်မDအြဖစ် သတ်မ7တ်ထားသည်။ ပ%ဒမ
် ၁၅၀၊
၁၅၇"7င ့် ၁၅၈ သည် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ် သQများကိ% ဌားရမ်းခဲ့လPင် (ေထာင် ၆လ
ချ"ိင
% ေ
် သာ) ရာဇဝတ်မDအြဖစ် သတ်မ7တ်ထားသည်။ ပ%ဒမ
် ၁၅၂ သည်
ြပည်သဝန်
Q ့ ထမ်းတစ်ဦးဦးကိ% ေ"7ာင့ယ
် 7 က်ပါက ရာဇဝတ်မDအြဖစ်
သတ်မ7တ်ထားသည်။ ပ%ဒမ
် ၁၅၃ "7င ့် ၁၅၃ (က) သည်

a%နး် ရင်းဆန်ခတ်ြဖစ်ေအာင် လDံေဆာ်မD ကိ% (ေထာင် ၆လ ချ"ိင
% ေ
် သာ)
ရာဇဝတ်မDအြဖစ် သတ်မ7တ်ထားသည်။ ပ%ဒမ
် ၁၅၄ "7င ့် ၁၅၆ သည်

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDမ ျားကိ% ခွငြ့် ပ2ေသာ ေြမပိ%ငW
် 7ငမ
် ျားကိ% ရာဇဝတ်မDအြဖစ်
သတ်မ7တ်ထားသည်။

ရာဇသတ်Bကီးတွင ် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDမ ျားအတွက် တိ%က်a% က
ိ ်ြပrာန်းချက်များ

Although the PAPP Law is a specialised law with its own
criminal provisions, many prosecutions use other
criminal laws instead. The Penal Code is the second most
commonly used.
Articles 141-143 criminalise participating in an unlawful
assembly (up to 6 months imprisonment), which is
defined broadly and could include legitimate protest
activities. Articles 144, 146, 147, and 149 criminalise
violent protests and place collective culpability on any
participant regardless of whether they conducted a
criminal act (2 years). Articles 145 and 151 criminalise
refusal to disperse (2 years). Articles 144 and 148
criminalise carrying a weapon (3 years). Articles 150, 157,
and 158 criminalise hiring protesters (6 months). Article
152 criminalises disturbing public officials. Articles 153
and 153a criminalise incitement to riot (6 months).
Articles 154 to 156 criminalise land owners for
permitting protests.
Although the Penal Code contains many direct
provisions on protest, it is mostly the indirect provisions
which are used to charge protesters (see the table below).

Local regulations
Public order regulations are used to regulate protests at
the local level. For example, in 2017 the government
banned all protests in 11 of Yangon’s 14 townships on the
grounds that they interrupt commuter traffic, cause a
nuisance to the public, and raise safety concerns. The
blanket ban remains today although it is arbitrarily
applied.

ပါဝင်ေသာ်လည်း ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်သQများကိ% တရားစွဲဆိ%ရာတွင ်
များေသာအားြဖင့် တစ်ဆင့ခ
် ံြပrာန်းချက်များကိ% သံ%းကာ စွဲဆိ%ြခင်း ြဖစ်သည်။
(ေအာက်ဇယားတွင ် Sကည့်ပါ။)

ေဒသအလိက
< ်စည်းမျBးများ
Tမိ2 Lနယ်၊ ေဒသများတွင ် "ိင
% င
် ေ
ံ တာ် တည်Tငိမ်ေရး"7ငသ
် ည့် စည်းမျ\း၊
့် က်ဆိ%ငသ
အမိနမ
် ့ ျားြဖင့် ဆ"#ြပမDများကိ% ထိနး် ချ2ပ်ေလ့ W7ိသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ၂၀၁၇
ခ%"စ
7 ်တွင ် အများြပည်သQသွားေရးလာေရးကိ% ဆ"#ြပမDများက

အေ"7ာင့အ
် ယ7က်ြဖစ်ေစသည်၊ အများြပည် သQကိ% စိ တ်Tငိ2ြငင်ေစသည်၊
လံ%ြခံ2ေရး"7င ့် ပတ်သတ်၍ စိ%းရိမ်မDများကိ% ြမင့တ
် က်ေစသည် ဟQသည့်
အေSကာင်းြပချက်ြဖင့် ရန်က%နT် မိ 2 L ၁၄ Tမိ2 Lနယ်အနက် ၁၁ Tမိ2 Lနယ်တွင ်
ဆ"#ြပမDများကိ% မြပ2လ%ပ်ရန် အစိ%းရမ7တားြမစ်ပိ တ်ပင်ခဲ့သည်။

ယင်းကဲ့သေသာ
ိ% ့
အလံ%းစံ% လeမ်းြခံ2ပိတ်ပင်မDကိ% အေSကာင်းြပချက်မေပးဘဲ

ရံဖန်ရံခါြပ2လ%ပ်ေ သာ်လည်း ယေနအချိ
နထ
် ိ ယင်းအလံ%းစံ%လeမ်းြခံ2ပိတ်ပင်မDကိ%
့
အသံ%းချေနဆဲြဖစ်သည်။
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ြမန်မာ"ိင
< င
် မ
ံ # ဆ":ထ<တေ
် ဖာ်သမ
N ျားကိ< တရားစွဲဆရ
ိ< ာတွင ် အသံး< ြပ(ေနေသာ ရာဇဝတ်မ@ဆင
ိ< ်ရာ ဥပေဒပ<ဒမ
် များ
Criminal laws used against protesters in Myanmar
ဥပေဒ Law

ပ<ဒမ
်

ေဖာ်ြပချက် Description

အေရးယNမ@ Sanction

ြပစ်မDဆိ%ငရ
် ာဥပေဒ၊

၁၁၄

ြပစ်မDကျ`းလွနရ
် ာတွင ် အားေပးကQညီမD

ရာဇသတ်Bကီး

114

Abetment

ေထာင်ဒဏ် ၇ "7စ် အထိ "7ငေ
့် ငွဒဏ်

၃၃၃

ြပည်သဝန်
Q ့ ထမ်းအြဖစ်ြဖင့် တာဝန်ဝ တÅရားေဆာင်ရွက်ေနေသာ

Penal Code

333

Up to 7 years imprisonment + fine.

ြပည်သဝန်
Q ့ ထမ်းြဖစ်သQကိ% တာဝန်ဝတÅရားေဆာင်ရွက်ြခင်းမ7 တားဆီးရန်
မိမိအလိ%အေလျာက် အြပင်းအထန် နာကျင်ေစမD။

ေထာင်ဒဏ် ၁၀ "7စ်အ ထိ "7ငေ
့် ငွဒဏ်
Up to 10 years imprisonment plus a
fine.

Voluntarily causing hurt to deter a public servant from his duty
၃၅၃
353

ြပည်သဝန်
Q ့ ထမ်းြဖစ်သQ တာဝန်ဝ တÅရားထမ်းေဆာင်ေနြခင်းကိ%

အေ"7ာင့အ
် ယ7 က်ြပ2 ဟနတ
် ့ ားရန် ယင်းဝန်ထမ်းအား ေစာ်ကားြခင်း
သိမဟ%
% ့ တ် ရာဇဝတ်မD ကျ`းလွန်ြခင်း။

ေထာင်ဒဏ် ၂ "7စ်အ ထိ "7ငေ
့် ငွဒဏ်

Up to 2 years imprisonment plus a
fine.

Assault or criminal force to deter a public servant from discharge of
his duty
၄၁၉

တပါးသQအေယာင်ေဆာင်၍ လိမ် လည် ြခင်း အတွက် ြပစ်ဒ ဏ်။

419

Punishment for cheating by impersonation

၄၂၀

ပိ%ငဆ
် ိ%ငမ
် Dပစ}ည်းတခ%ခ% လeဲေြပာင်းရာတွင ် လိမ် လည်ြခင်း အပါအဝင်

420

အြခားလိမ် လည်မD"င
7 ့် မaိ%းသားမD။

ေထာင်ဒဏ် ၃ "7စ်အ ထိ "7ငေ
့် ငွဒဏ်

Up to 3 years imprisonment + fine.
ေထာင်ဒဏ် ၇ "7စ်အ ထိ "7ငေ
့် ငွဒဏ်

Cheating and dishonesty inducing delivery of a property

Up to 7 years imprisonment plus a
fine.

၄၂၇

အကျိ2းဖျက်ဆီးမD ကိ% ကျ`းလွနြ် ခင်း အားြဖင့်

427

သQတပါးပျက်ဆီး ထိခိ%က်နစ်နာမDကိ% ြဖစ်ေစြခင်း။

ေထာင်ဒဏ် ၂ "7စ်အ ထိ "7ငေ
့် ငွဒဏ်

၄၃၅
435

Mischief causing damage

Up to 2 years imprisonment plus a
fine.

ထိခိ%က်နစ်နာေစရန်အSကံြဖင့် မီး သိမဟ%
% ့ တ်

ေထာင်ဒဏ် ၇ "7စ်အ ထိ "7ငေ
့် ငွဒဏ်

အြခားေပါက် ကွဲေစတတ်ေသာ ပစ} ည်း တမျိ2းမျိ2းအား အသံ%းြပ2၍
အကျိ2းပျက်စီးေစြခင်း။

Up to 7 years imprisonment plus a
fine.

Mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage
၄၄၇

ရာဇဝတ်မကင်းေသာ ေကျာ်နင်းမD ကိ%ကျ`းလွန် ြခင်း။

447

Punishment for criminal trespass

၄၆၈

လိမ်လည်ရန်အ လိင7
% ့ ာ လိမ်လည်အ တ%ြပ2ထားေသာ

468

စာတမ်းအမ7တ်အသားကိ% သံ%းစွဲေစရန် အSကံြဖင့် လိမ်လည်အ တ%ြပ2မDကိ%

ေထာင်ဒဏ်(၃)လအထိ"င
7 ့် ေငွဒ ဏ်

Up to 3 mnths imprisonment + fine.
ေထာင်ဒဏ် ၃ "7စ်အ ထိ "7ငေ
့် ငွဒဏ်
Up to 3 years imprisonment + fine.

ကျ`းလွနျ် ခင္း ။
Forgery of purpose of cheating
၄၇၁

လိမ်လည်အ တ%ြပ2ထားေသာ စာတမ်းအမ7 တ်အ သားကိ%

471

အစစ်အမ7နအ
် ေန"7င ့် အသံ%းြပ2 ြခင်း။

ေထာင်ဒဏ် ၃ "7စ်အ ထိ "7ငေ
့် ငွဒဏ်

Using as genuine a forged document

Up to 3 years imprisonment plus a
fine.

၅၀၅ ဗ

အများြပည် သQ အSကည် ညိ2ပျက်ေစမD

ေထာင်ဒဏ် ၂ "7စ်အ ထိ "7ငေ
့် ငွဒဏ်

505(b)

Statements conducing to public mischief

"ိင
% င
် သ
ံ ားများ၏

၁၀

တစ်ဦးချင်းစီ၏ ပ%ဂt လိကလံ%ြခံ2ေရးအား ချိ2းေဖာက်ြခင်း၊

ပ%ဂtိ2လ်ဆိ%ငရ
် ာ

10

အသေရဖျက်ြခင်း၊ ခိ%းယQြခင်း ၊ သိမဟ%
% ့ တ် ပိ%ငဆ
် ိ%ငမ
် Dများကိ%

လွတ်လပ်မD "7င ့်

ပျက်စီးေစြခင်း။

Up to 2 years imprisonment + fine.
ေထာင်ဒဏ် ၃ "7စ်အ ထိ "7ငေ
့် ငွဒဏ်
Up to 3 years imprisonment plus a
fine.

Invasion of privacy, defamation, stealing or destroying property

လံ%ြခံ2မDကိ% ကာကွယ်
ေပးေရးဥပေဒ
Privacy Law
ရပ်ကွက်သမဟ%
ိ% ့ တ်

ေကျးရွ ာအ%ပ်စ% အ%ပ်ချ2

၂၁
21

ရပ်ကွက် သိမဟ%
% ့ တ် ေကျးရွ ာအ%ပ်စ% အတွငး် ေနထိ%ငသ
် Qသည်

အခမ်းအနားများ၊ အများြပည်သQ ေဖျာ်ေ ြဖသည့်ပွဲများ၊ ြပပွဲများ၊

ပ်ေရးဥပေဒ

Tပိ2င်ပွဲများ၊ aိ%းရာဓေလ့အရ ြပ2လ%ပ် သည့်ပွဲများကိ% ကျင်းပလိ%ပါက

Ward and Village
Tract
Administration Law

သက်ဆိ%င ်ရာတာဝန်W7ိသQထံ အသိေပးတင်ြပ ခွငြ့် ပ2ချက်ေ တာင်းခံရြခင်း။
Obtaining a permit for holding ceremonies, public entertainment,
exhibitions, tournaments and traditional festivals
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ေထာင်ဒဏ်(၆)လအထိ"င
7 ့် ေငွဒဏ်
Up to 6 months imprisonment plus a
fine.

၂၀၁၀ ခ<"စ
# ်မ# စတင်၍ ြဖစ်ပွားလျက်Hိေ
# သာ ဆ":ြပပွဲများ၏ နယ်ေြမေဒသြပေြမပံ<
Geo-tagged map of protests since 201012

ြမန်မာ"ိင
< င
် တ
ံ င
ွ ်
ဆ":ထတ
< ေ
် ဖာ်မ@များ
ြမန်မာ"ိင
% င
် တ
ံ ွင ် ဆ"#ထ%တ်ေ ဖာ်မDများ "7စ်စ\
ေထာင်"င
7 ့် ချီTပီး ြဖစ်ေပVေနပါသည်။ ၂၀၁၉ ခ%"စ
7 ်

ဇန်နဝါရီလ မ7 ၂၀၂၀ ြပည့်"စ
7 ် ဇန်နဝါရီလ Sကားတွင ်
ြမန်မာ"ိင
% င
် W
ံ 7ိ မီဒယ
ီ ာများသည် ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်မD ၄၅၀
အနက်မ7 အနည်းငယ်ကိ%သာ သတင်းေပV
တင်ခဲ့ပါသည်။ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ဇယားသည်
ေအာက်ပါတိကိ
% ့ % အကျ\းချ2ပ်ေဖာ်ြပ
ေပးထားပါသည်။

FEM သည် ေအာက် တိ%ဘာလ ၂၀၁၆ ခ%"စ
7 ်"င
7 ့်

"ိဝ
% င်ဘာ ၂၀၁၉ Sကားတွင ် ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင ့်ကိ%

ကျင့သ
် ံ%းေသာေSကာင့် တရားဆွဲ ဆိ%ခံရသQ လQ ၂၉၉
ဦးကိ% သတ်မ7တ်ေဖာ် ထ%တ်ခဲ့ သည်။ ၎င်း ၂၉၉ ဦးေသာ
ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်သQများ"7င ့် ယခ%သ%ေ တသနတွင ်
ပါဝင်ရန်ေရွ းချယ်ခံခဲ့ သQများသည်

ေနာက်ေSကာင်းအမျိ2းမျိ2း"7င ့် အေတွLအSကံ2အမျိ2းမျိ2း
Sကံ2ခဲ့Sကပါသည်။ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ဇယားတွင ်
၎င်းတိကိ
% ့ % အကျ\းချ2ပ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

Protests in Myanmar
There are thousands of protests
happening across Myanmar every year.
Between January 2019 and January
2020, the Myanmar media reported on
just a small proportion of them, 450
protests. The following table
summarises them.
FEM identified 229 individual protesters
who had been charged between October
2016 and November 2019 for exercising
their right to protest.13 The 229
protesters and those chosen to
participate in this research reflected a
range of backgrounds and experiences.14
The following table summarises them.
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General protest statistics in
201915

၂၀၁၉ ခ<"စ
# ်အတွငး် ြဖစ်ပွားခဲ့သည့ ်
အေထွေထွေသာ

ဆ":ြပပွဲများကိန်းဂဏန်းြပဇယားများ
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ဖဲ(မ်)သ<ေတသနတွ င်ပါဝင်ေသာ

ဆ":ြပပွဲများေ0ကာင့် တရားစွဲဆခ
ိ< ံရေသာ
တစ်ဦးချင်းစီအလိ<က် ကိနး် ဂဏန်းများ

Statistics on the individuals
charged for protesting, and
participating in FEM research
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ဆ":ထတ
< ေ
် ဖာ်မ@မတိင
< ခ
် င် ြပဿနာများ
Pre-protest issues
လNထသ
< ည် အာဏာပိ<ငမ
် ျား

အေရးယNေဆာင်ရွက်မ@ ပျက်ကွက်ေသာ0ကာင့်
ဆ":ထတ
< ေ
် ဖာ် 0ကသည်။.
ဆ":ထ <တေ
် ဖာ် သအ
N များစ<သ ည် ၎င်းတိ< ့အာဏာပိ <င"
် င
# ့် စကားေြပာဆိခ
< ွင ့်
ရရန် Vကိ(းစားခဲ့သည့ ် တင
ိ< ် မရH#ိသ ည့ ်အခါမ# ဆ":ထ <တေ
် ဖာ် မ@ကိ<
ြပ(လ<ပ်0ကသည်။ ဆ":ထ <တေ
် ဖာ်မ@သည် ၎င်း တိ၏
< ့ ပထမဆံး<

ေရွ းချယ်စရာလမ်း မဟ< တပ
် ါ။ သိေသာ်
<့
အာဏာပိ <င ်များက နားေထာင်ရန်
သိမဟ<
< ့ တ် ၎င်းတိ၏
< ့ မေကျနပ် ခ ျက်/တိင
< ်တန်းချက်/နစ်နာချက် ကိ<
လ<ပ်ေဆာင်ေြဖH#ငး် ေပးရန် ပျက်ကွက် ေသာအချိန် မ#ာ

ေရွ းစရာမH#ိေသာအေြခအေန၏ ရလဒ်များသာြဖစ်သ ည်။
၆၂ % ေသာ ဆ"#ြပသQများသည် အာဏာပိ%ငမ
် ျား"7င ့်

စကားေြပာဆိ%ခဲ့Tပီးြဖစ်သည်။ (အစိ%းရ"7င ့် လ%ပ်ငန်းအာဏာပိ%ငမ
် ျား
"7စ်မျိ2းစလံ%း ပါဝင်သည်) ၎င်း တိအထဲ
%့
တွင ် ၁၁ % ေသာ

ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်သQများသည် အာဏာပိ%ငမ
် ျားက နားေထာင်ြခင်း သိမဟ%
% ့ တ်
တံြပန်
% ့ ြခင်းမလ%ပ်ဟ% ေြပာSကTပီး ၅၁ % သည် အာဏာပိ%ငမ
် ျားက
နားေထာင်ေသာ်လည်း ဘာမ7မ လ%ပ်ပါဟ% ေြဖဆိ% ထားSကသည်။
ဤဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မD အများစ%သည် အနည်းဆံ%"7စ်ရက်
Bကိ2တင်ြပင်ဆင်ခဲ့Sကြခင်းြဖစ်သည်။

People protest because
authorities fail to act
The majority of people protest after their attempts to
talk with the authorities have failed. Protest is not
their first choice of action, but is the result of
frustration at the authorities’ failure to listen or act on
their grievances.
62% of protesters had already spoken with the authorities
previously. (This includes both government and business
authorities.) Of those, 11% of protesters said that the
authorities neither listened nor responded, and the other
51% said that the authorities listened but did nothing.
Most of these protests were planned at least two days in
advance.
The remaining 38% of protesters had not previously
spoken with the authorities and chose to protest simply
because they were very upset and wanted the authorities,
as well as the media and their community, to know.
Many of these protests were spontaneous.
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Most protesters intend to abide by the legal
framework regulating protest but have limited
awareness of it and are often prevented from doing
so because of the law’s defects.
84% of protesters were aware of some part of Myanmar’s
legal framework. However, less than half were aware of
there being criminal provisions under the Penal Code
(48%).
91% of protesters intended to abide by Myanmar’s legal
framework, provided that they knew what it was. 43% of
protesters were unable to abide by the law either because
their protests were spontaneous (and the PAPP Law
effectively makes spontaneous protests unlawful) or
because there was not enough time to notify the
authorities in advance (1-2 days). A sizeable 7% of protest
organisers were not at all aware of the need to notify the
authorities when holding a protest.
Just 9% of protesters said that they were aware of
Myanmar’s legal framework but chose not to abide by
certain parts of it because they regarded it as violating
their right to protest.
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Police think protests still require
permission
Although the PAPP Law was amended in 2016, most
police still regard notification forms as an application
for permission to protest.
72% of protesters believed that the police treated their
notifications as applications for permission to protest.
Just 28% of protesters believed that the police understood
the amended law and the function of notification.
⚧ Women protesters were more likely than men to have
experienced rude and unprofessional behaviour when
notifying the police.
“We will not inform the authorities in future. We don't
trust the law. It is pointless to try to get permission from
the authorities to criticise their own weaknesses.”
– Anonymous protester

ဒီအာဏာပိ%ငေ
် တွ ဆီက ခွငြ့် ပ2မိန် ့ ယQရမယ်ဆိ%တာ အဓိပ| ါယ်မW7ိ ဘQး။”
- အမည်မေဖာ်လိ%သQ ဆ"#ထ%တ်ေ ဖာ်သQတစ်ဦး

ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်ခွင်မ
့ ြပ2 - No permission to protest - Page 25

ရဲများသည် ဆ":ထတ
< ေ
် ဖာ်မည့ ်

အေ0ကာင်းအရာများ၊ ပံ<စမ
ံ ျား၊ ေနရာများကိ<
ထိန်းချ(ပ်ချင်ေနေသးသည်။
ရဲများသည် ဆ":ထတ
< ်ေဖာ်သ Nအများစ<အေပ]တွင ် "ိင
< င
် တ
ံ ကာ ဒီမိ<ကေရစီ
စံ"န
@ ်းများ"#င ့် ေသွဖယ်ကာ၊ ၎င်း တိဆ":
< ့ ထ <တေ
် ဖာ် မည့ ် အေ0ကာင်းအရာများ၊
ပံ <စံများ"#င ့် ေနရာများကိ< ေြပာင်း လဲရန် ဖိ အားေပးခဲ့သည်။
၂၂% ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေ ဖာ်သQများ၏ အသိေပးစာများကိ%သာ ေပးပိTပီ
% ့ းေနာက်
လက်ခံခဲ့ပါသည်။

၅၆% ေသာ ဆ"#ထ%တ်ေ ဖာ်သQများသည် ၎င်း တိ၏
% ့ အသိေပးစာများကိ%
ြပင်ဆင်ခိ%ငး် ြခင်း သိမဟ%
% ့ တ် ြငင်းဆိ% ြခင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ၃၉% ေသာ

ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်သQများသည် ၎င်း တိ၏
% ့ ေäကးေSကာ်သံ သိမဟ%
% ့ တ် ဆ"#ြပ
ေခါင်းစည်းများ၊ ၃၉% သည် ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်ရာ ေနရာ၊ ၂၂% သည်

ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်သည့် ပံ%စံကိ% ေြပာင်းလဲရန် ရဲများ၏ ေတာင်းဆိ% ြခင်း ခံရသည်။
၁၁% သည် ရဲမ ျား၏ ေတာင်းဆိ%မD ကိ% လက်ခံခဲ့Sကသည်။ ၆% ေသာ

ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်သQများသည် ရဲမ ျား၏ ေတာင်းဆိ%မDများအားလံ%း ကိ% လက်မခံဘဲ
အချိ2 Lကိ%သာ လက်ခံခဲ့Sကသည်။
⚧ ရဲများသည် ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်သQ အမျိ2းသမီးများကိ% အမျိ2းသားများ"7င ့်
ယ7\လPင် ၄င်း တိ၏
% ့ အသိေပးစာများကိ% အေြပာင်းအလဲ လ%ပ်ရန်
ပိ%မိ%ေတာင်းဆိ%တတ်Sကသည်။

ညqိ"င
Dိ း် Tပီးေနာက် တွင ် ၁၁ % ေသာ အသိေပးစာများသည် လံ%းဝ
အြငင်းခံရTပီးေနာက် ၎င်း တိ၏
% ့ ဆ"#ထ%တ်ေဖာ်မDများကိ%

လံ%းဝကျင်းပြခင်းမြပ2ရန် တားြမစ်ခံခဲ့ရပါသည်။ အသိေပးစာများကိ%

အြငင်းခံလိ%က်ရေသာ ဆ"#ထ% တေဖာ်
်
သQများအားလံ%းသည် မည်သပင်
ိ% ့ ြဖစ်ေစ
ဆက် လက် ဆ"#ြပခဲ့Sကသည်။

Police want to dictate protest
content, form, and location
The police pressured the majority of protesters to
change the content, form, and location of their
protests, in violation of international democratic
standards.
Just 22% of protesters’ notifications were accepted upon
submission.
56% of protesters were asked to amend their notifications
or be rejected. The police asked: 39% to change their
slogans or placards; 39% to change the location of their
protest; and 22% to change the form of their protest. 11%
of protesters agreed to the police’s requests. 6% of
protesters agreed to some of the police’s requests but not
all.
⚧ The police were more likely to ask women protesters to
change their notifications compared to men protesters.
Following negotiation, 11% of protesters’ notifications
were completely rejected and their protests therefore
effectively banned from taking place at all. All of the
protesters whose notifications were rejected continued
anyway.
“They rejected my notification because it included the
name of Senior General Min Aung Hlaing.”
– Anonymous protester
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် ျား၏ စီမံစည်းaံ%းမD
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% း် များ၊
သံချပ်ကာအကûျများ"7င ့် အကျ\းေထာင်ကားများသယ်ေဆာင်ကာ

အSကမ်းမဖက်ေသာ ဆ"#ထ% တ်ေဖာ်ပွဲများသိ% ေရာက်
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Authorities aim to shut down not
facilitate protests
The authorities’ conduct indicates that their aim is to
intimidate, shut down, and disperse protests rather
than to facilitate them and protect the right to
protest.
84% of protesters saw no evidence of the authorities
facilitating their protests. 38% of protesters said that the
authorities did not communicate with the protesters at all
during the protest, or if they did, only gave incorrect,
inaccurate or incomplete information about their crowd
control measures. 43% of protesters thought that the
authorities were neither polite nor professional towards
the protesters. This did not indicate the authorities’ lack
of organisation: 88% of protesters thought that the
authorities seemed to have a clear command structure.
⚧ Women protesters were more likely than men to have
experienced rude and unprofessional behaviour from the
authorities at protests.
63% of protesters said that the police arrived at the
protests intimidatingly dressed and with equipment
intended to deal with violence. 77% of protesters said that
the police arrived at non-violent protests with batons,
sticks, helmets, shields, body armour, and prison vehicles.
30% of protesters said the police failed to even identify
themselves and did not wear any form of identification.
Although the police were ready to deal with violence, the
11% of protesters who reported violent counterprotesters or seemingly-organised violent and
threatening individuals also said that the police did
nothing to protect the non-violent protesters from the
violence.
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မဟ<တ၊် အချိ(းအစားမÉတသင့ေ
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Police arrangements were
unnecessary and
disproportionate
The police’s protest arrangements are unnecessary,
disproportionate, and therefore extraordinarily
expensive to the tax payer, despite nine years of
experience regulating protests under the PAPP Law.
All protesters reported that the police attended their
protests, even those that involved just a single protester.
41% of protesters said that there were the same number
or more police officers present at their protest than
protesters. A significantly high 5% of protesters said that
there were 10 police officers present for every one
protester.
In addition to the uniformed police presence, 61% of
protesters were absolutely certain that plain-clothes
security officials were among the protesters too. It was
unclear whether these officials were there to monitor the
protests or to act as “agent provocateurs”.
Although protesters’ attendance predictions were
generally accurate (if a little over-optimistic), the police’s
arrangements demonstrated poor intelligence
estimations. For example, 75% of protests involving less
than 10 protesters had more than two police officers for
every one protester. 50% of protests involving 10-100
protesters had more police officers than protesters. At the
opposite end, 80% of large protests involving more than
1,000 protesters were attended by few police officers.
In addition to over-attendance, the police also overinvested in surveillance. 73% of protesters identified
police officers conducting surveillance of protests by
taking photos and videos, including during protests
without any conceivable likelihood of criminal action.
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Police use of force was
unnecessary and
disproportionate
The police used force in almost half of all protests
despite virtually all protests being non-violent.
Protesters witnessed significant use of unlawful crowd
control measures.
98% of protesters said that their protests were entirely nonviolent. 20% of protests were simple and quiet sit-ins. 59%
featured just light-hearted singing and shouting. 20%
featured more forceful shouting. No protesters witnessed
throwing of objects and just 2% witnessed some smashing
or breaking of something.
Despite this, 40% of protesters witnessed the police using
what the protester regarded as disproportionately forceful
crowd control measures against protesters. 5% of witnesses
saw the police using inappropriate verbal abuse or threats
of violence. 47% witnessed the police using excessive and
disproportionate physical abuse (for example, using shields
against peaceful protesters). 47% witnessed the police
allegedly using unlawful physical abuse in which police
officers were allegedly intending to injure protesters (for
example, beating random protesters with sticks).
Protesters witnessed the police use a comparatively narrow
range of forceful crowd control measures. 57% of
protesters who witnessed use of force said police officers
used their hands or feet to punch, slap, or kick the
protesters. 14% of protesters witnessed the police using
batons and sticks. Two protesters witnessed the use of
rubber bullets, although many saw the police carrying guns
and readying live ammunition.16 33% of protesters who
witnessed the police using force believed that the force was
used intentionally randomly without control or direction.
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Police tactics injure protesters
but neglect the injured
The police’s choice of forceful crowd control
measures results in high levels of injuries, but the
police fail in their duty to support the injured.
36% of protesters allegedly witnessed the police injuring
protesters. 24% of protesters witnessed the police injuring
just a few, but 11% witnessed the police injuring many
protesters. In almost all cases, witnesses alleged that the
police appeared to deliberately cause the injuries (94%).
31% of witnesses reported that the injuries were serious
and required immediate professional medical assistance.
However, in 73% of these cases there was no professional
medical assistance available, and in the other 27% the
police did not permit the injured to access any form of
available assistance. No witnesses reported seeing the
police helping the injured. 13% of protesters alleged that
the police actually refused to allow the injured to go to a
clinic or hospital for treatment.
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Police arrest protesters and shut
down protests without reason
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The police often use force to detain protesters, shut
down non-violent protests, and disperse protesters,
without clear reason or justification for doing so.
57% of protesters said that the police did not allow them
to complete their protest but instead were told to shut
down and disperse. Almost all of the protests were nonviolent. 39% of protesters said that the police used force
to disperse the protesters. 50% of protesters said that they
received absolutely no clear reason or warning prior to
the police shutting down the protest and dispersing the
protesters.
48% of protesters said that protesters were detained or
arrested. A large minority of protesters reported that
many protesters were detained or arrested during their
protests (28%). Just 11% of protesters said that detained
and arrested protesters were read their rights. Instead
84% said that they were taken straight to a police station
without knowing their rights. 22% of detained and
arrested protesters alleged that they were treated badly in
the process, with 11% experiencing verbal abuse and 11%
experiencing some form of physical abuse.
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Some police target journalists
Journalists attend most protests but as public
watchdogs are sometimes the targets of violence by
police.
Almost all protesters reported that journalists attended
their protests (93%). Protesters alleged that a minority of
police sometimes appeared to target use of force against
journalists despite knowing that they are journalists.
Some protesters witnessed the police detaining
journalists and forcing them to delete captured photos
and videos of the protests.
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Protesters face surveillance
after protesting
A significantly high number of protesters believe that
after protesting they are subject to surveillance by
authorities.
62% of protesters had reason to believe that they had
been placed under surveillance after protesting. 48% had
identified unknown persons watching or following them
in the street after the protest. 14% had identified signs
that they were under electronic surveillance via their
phones or online presence.
⚧ Women protesters were three times more likely than
men to have identified signs of online surveillance.
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Protesters charged for
exercising democratic rights
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Most charges laid against protesters criminalise the
protesters’ legitimate exercise of fundamental human
rights to freedom of expression and freedom of
assembly.
87% of protesters arrested and charged with a crime were
charged for actions that as described were clearly within
their democratic rights. 62% of defendants were charged
for failing to notify the authorities prior to the protest,
even if their notifications were rejected by the authorities.
15% were charged with doing, saying, or writing
something that was not included in the original
notification. 5% of protesters believed that they were
charged for making allegations against the military. 5%
believed that they were charged simply for participating
in a protest.
“I was charged with a crime because we changed the title
of the protest from the title we used in the notification.”
– Anonymous protester
“I was charged with a crime because we refused to change
the title of the protest to the title that the authorities
wanted.”
– Anonymous protester
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Charges infer unlawful collective
culpability
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Most of the charges brought against protesters
inferred collective culpability, guilt by association, and
collective punishment, contradicting basic rule-of-law
principles and potentially breaching international
law.17
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78% of protesters stated that the charges brought against
them failed to stipulate any act that they were
individually culpable for. 65% of charged protesters said
that the charges merely stated the allegedly criminal acts
that the protest group carried out, and allocated
culpability to the individual protester because they were
present. The remaining 13% of protesters said that their
charges included no clear criminal act at all.
⚧ Women protesters were more likely than men to face
charges based on collective culpability and lacking any
allegations of individual culpability for specific criminal
acts.
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ထိ%ကာလထက် ပိ%မိ% Sကာြမင့စ
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Trials are slow and costly, with
100% conviction rate
Criminal trials are generally slow, often delayed,
expensive (including to the tax payer who is funding
the inefficient system), and have a 100% conviction
rate.
At the time of writing, each charged protester had sat
through 11 trial dates on average. However, those
protesters who had been charged earlier had sat through
far more: 18% had sat through more than 20 trial dates,
10% had sat through over 30, and 3% had sat through
over 40. Some protesters reported that complainants and
witnesses often fail to turn up, and trials often start after
long delays.
44% of charged protesters believed that the trials had
been excessively expensive and time-consuming. 30%
thought that the trials were being handled badly and 9%
believed that the trials were intended to harass, irritate,
and exasperate protesters. 21% of charged protesters
believed that they were in legal limbo because they were
not aware of the status of their trial or what would
happen next.
⚧ Men protesters were more likely than women to find
the trials to be expensive and time-consuming, and more
likely to think that trials were intended to harass, irritate,
and exasperate protesters.
Of the trials that had concluded at the time of writing, all
protesters had been found guilty. No protesters had been
found not guilty – a 100% conviction rate. 41% of
convicted protesters had been sentenced to prison and
59% had been given a fine. 89% of prison sentences were
up to three months in duration, and 11% longer than six
months. 17% of those imprisoned alleged that they were
badly treated in prison with physical abuse.
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Charged protesters lack support
Most protesters lack legal and financial support after
they are charged.
44% of charged protesters said that they do not have
access to a lawyer. An additional 17% have had access to
a lawyer, but only after being charged. A large minority
of charged protesters do not understand the charges that
have been laid against them (20%). 84% of charged
protesters had to wholly or partially pay for their own
legal representation. 34% had to wholly pay because they
could not find any support whatsoever.
⚧ Men protesters were less likely to have access to a
lawyer but more likely to understand their charges than
women protesters. Men protesters were more likely than
women protesters to have to fund their own legal
defence.
At the same time, although 20% of charged protesters
thought that the police used unlawful force when
managing protests, 0% of protesters were aware of any
examples of police facing disciplinary or legal
consequences.
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Unfortunately, despite recent political reforms, this
report shows that the right to protest is still not respected,
protected, or fulfilled in Myanmar. Indeed, people
protesting in 2020 are largely treated as protesters were
one hundred years ago during Myanmar’s first major
protests against the colonial government. People who
bravely or innocently try to exercise their right to protest
face both violence and criminalisation.
This report has demonstrated that the old authoritarian
predisposition to view protests as a threat to public order
is very much alive in today’s Myanmar. This is most
clearly seen in the unnecessary and disproportionate use
of intimidation and violence to shut down and disperse
overwhelmingly non-violent protests.
The legal framework reflects this predisposition. The
“notification” system established in the PAPP Law is in
practice treated as a request for permission and enables
the State to interfere and effectively order protesters to
change the substance of their protests.
Myanmar’s legal framework and its application fall far
short of any international democratic standards. This
report has uncovered practices that are not only antidemocratic in principle, but also potential breaches of
both national and international law. Just as protests
should serve as an early warning signal to correct public
grievances, so too should these findings compel the
government to urgently make reforms to protect the right
to protest.
FEM’s next report will focus on the international
democratic standards that Myanmar must fulfil.
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Paris Principles, 1993 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
See Article 1(f) of the Commission’s Mandate. See duties and powers of the Myanmar National Human Rights Commission,
http://mnhrc.org.mm/en/about/mandate/
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http://freeexpressionmyanmar.org/peaceful-assembly-and-peaceful-procession-law/
FEM wishes to thank the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) which contributed 120 of the 229 cases that FEM identified:
https://aappb.org/2019/02/2019-political-prisoners-list/
5
Decision of the Federal Constitutional Court of Germany (First Senate), 14 May 1985, 1 BvR 233, 341/81.
6
Article 19 and Article 20 of the Universal Declaration of Human Rights.
7
Article 8 of the International Covenant for Economic, Social, and Cultural Rights.
8
Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights.
9
Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights. a27, Article 15(1)(a) of the International Covenant for Economic, Social, and Cultural
Rights.
10
For further information on the international standards on policing, please see the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials.
4

11

For the conceptual origins of "liberty", see Aristotle's Politics Book No. 6 -- “ လွ တ်လပ် ြခင်း “ ဟQေ သာ သေဘာထားအသိ၏မQ လရင်းြမစ် ကိ%
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(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0058%3Abook%3D6%3Asection%3D1317b), ထိြပင်
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် ည်း aD -- and John Stuart Mill's book "On Liberty", published in 1869 (http://www.bartleby.com/130/1.html)
For information on the location and frequency of protests, see for example ACLED: Raleigh, Clionadh, Andrew Linke, Håvard Hegre and Joakim
Karlsen. (2010). “Introducing ACLED-Armed Conflict Location and Event Data.” Journal of Peace Research 47(5) 651-660. See: "Armed Conflict
Location & Event Data Project” (ACLED); www.acleddata.com
13
FEM wishes to thank the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) which contributed 120 of the 229 cases that FEM identified:
https://aappb.org/2019/02/2019-political-prisoners-list/
14
For information on the location and frequency of protests, see for example ACLED: Raleigh, Clionadh, Andrew Linke, Håvard Hegre and Joakim
Karlsen. (2010). “Introducing ACLED-Armed Conflict Location and Event Data.” Journal of Peace Research 47(5) 651-660. See: "Armed Conflict
Location & Event Data Project” (ACLED); www.acleddata.com
15
For information on the location and frequency of protests, see for example ACLED: Raleigh, Clionadh, Andrew Linke, Håvard Hegre and Joakim
Karlsen. (2010). “Introducing ACLED-Armed Conflict Location and Event Data.” Journal of Peace Research 47(5) 651-660. See: "Armed Conflict
Location & Event Data Project” (ACLED); www.acleddata.com
16
Thankfully the police do not yet use equipment increasingly used by authoritarian governments in other countries, such as: Kinetic Impact
Projectiles (KIPs) - rubber bullets, plastic bullets; Chemical irritants - tear gas, pepper spray; Water cannons; Disorientation devices - flash-bangs, stun
grenades, bright lights/loud noises; Acoustic weapons – speakers; Small arms/light weapons - pistols, rifles, shotguns, light machine guns;
Electroshock equipment - stun guns, shock batons, tasers.
17
For further information, see: Fletcher, George (January 2004). "Collective Guilt and Collective Punishment". Theoretical Inquiries in Law 5, No. 1:
163–178. Edwards, James (2018), "Theories of Criminal Law", in Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 ed.),
Metaphysics Research Lab, Stanford University. One of the earliest provisions of international law was that no person may be punished for acts that
they did not commit. This means that collective punishment for a group of persons for a crime committed by an individual is also forbidden. This is
one of the fundamental guarantees established by the Hague Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex:
Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, Article 50, 18 October 1907, and the 1949 Geneva Conventions and their 1977
Additional Protocols (GCIV Art. 33).
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In-depth analysis of violations of the right to protest
across Myanmar
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2020 marks the hundred-year anniversary of the first major
protests in Myanmar’s modern history. Protests have launched
political leaders, political parties, new constitutions and
elections. As a result, the State has historically viewed protesters
with suspicion and clamped down on the rights to freedom of
expression and assembly at every opportunity. Even today, the
media continues to report regular harassment and intimidation
of protesters. In 2019, almost 100 protesters were charged for
protesting.
To mark the centenary, FEM has conducted one of the most indepth, technical, and qualitative surveys of protesters, analysing
their experiences and measuring Myanmar against international
democratic standards on the right to protest.

