Myanmar Students’ Union in the United Kingdom & Éire
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Date: 22/04/2021
Statement (7/2021)
Dear Myanmar Students in the UK and Éire,
On the 1st of February 2021, the people of Myanmar were hoping to see their elected
leaders sworn into Parliament when their dreams of a peaceful, democratic, and free Myanmar
were shot down by the military forces who staged a coup d’état. Since then, Myanmar has seen
more than 700 pro-democracy protesters brutally killed, 23+ pro-democratic protesters
sentenced to death, more than 3,000 people abducted, and thousands displaced. The military
has also been cutting off the internet, mobile data, banning news channels and only allowing
the news channels which broadcast their propaganda to indoctrinate Myanmar civilians and
systematically isolate them from the rest of the world.
On the 8th of April 2021, I sent a closed, private and confidential letter as the President
of the Myanmar Students’ Union in the UK and Éire to the Secretary of State of the Home
Office to take action against the State Administration Council (SAC) of Myanmar. The letter
MSU sent to Priti Patel stated “We will wait 3 working days before we initiate a hunger strike”.
Initially, this was planned for 13 April 2021, but as we wished to respect the UK’s national
mourning period of His Royal Highness, the Prince Philip’s passing, we decided to wait until
20th April 2021.
A second letter was sent again on the 21st of April 2021 with an additional request for
protection visas for Myanmar citizens who are unable to return to Myanmar due to the current
political situation, but we have not yet received a reply. If the UK has not declared the Myanmar
State Administration Council a Terrorist Organisation by the 24th of April, I will be doing a
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Hunger Strike from 9:00am on 24th April 2021 to 9:00am on 27th April 2021 for 72 hours in
collaboration with Myanmar citizens in the UK.
The main objectives of this Hunger Strike are:
•

To demand the UK government to declare the Myanmar State Administration Council
as a Terrorist Organisation under Terrorism Act 2000.

•

To request a temporary “protected status” visa for Myanmar civilians in United
Kingdom who are unable to return to Myanmar due to the current political situation.

Sincerely,

Kyaw Min Han
President of the 5th Central Executive Committee of the Myanmar Students’ Union in the
UK and Éire
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