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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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                                                                                                                        န ေ့စ ွဲ - ၂၂/၀၄/၂၀၂၁ 

                                                      ထတု်ပြ န် ြေညာချြ်ေ (၇/၂၀၂၁) 

ဗဗြိတြိ န်ငှေ့အ်ြိုငယ် လ် န် ာြ်ေပြ ြ်ာနြေျာင််းသူနြေျာင််းသာ်းြျာ်းခငဗ်ျာ 

 

၂၀၂၁ ခုနစှ ်နေနော်ဝါ ီလ ၁ ြ်ေန ေ့တ င ်ပြ ြ်ာပြည်သူ ြျာ်း၏လြိုလာ်းချြေ်သည် ြေျွ န်တာ်တြို ေ့ ွဲ ေ့ 

တ ာ်းဝငန်  ်းနြောြ်ေခအံြတ်ြျာ်း လွှတ်နတာ်တြ်ေ၊ အစြို်း ေ ွဲွဲ့ ဗြီ်း၊ လ တ်လြ်ဗြီ်းတ ာ်းြျှတနသာ 

ပြ ြ်ာေ့ဒြီြိုြေန စီအြိြ်ြြ်ေြေြိ ုဆြ်ေလြ်ေနော်နဆာင ် ပ်ေစ်သည်။ သြို ေ့နသာ်လည််း ထြိနုြျှာ်လငေ့ခ်ျြ်ေသည် 

စစ်တြ် ွဲ ေ့ ြတ ာ်းအာဏာသြိြ််းြှုနအာြေတ် င ်ြျြ်ေစီ်းခွဲေ့ ြါသည်။  စစ်တြ်၏ ြတ ာ်း အာဏာသြိြ််း 

ချြိ ြ်ှစ၍ ယန ေ့အချြိ အ်ထြိ အပြစ်ြွဲေ့ပြည်သူ ၇၀၀ နြေျာ်အသတ်ခံခွဲေ့ ြါသည်။ 

 ပြည်သ ူ၂၃နယာြေ်နြေျာ်သည် ြတ ာ်းနသဒဏန်ြ်းခံထာ်း ဗြီ်း ၊ပြည်သ ူ၃၀၀၀ နြေျာသ်ည်လည််း 

အတင််းအဓြမ ေြ်ဆ်ီးခံထာ်းခွဲေ့ ြါသည်။ နထာငန်ြါင််းြျာ်းစ ာနသာ ပြညသ်ူြျာ်းသည်လည််း 

ထ ြေ်နပြ်းတြိြ််းရှာငန်  ြါသည်။ ဒါ ေ့အပြင ်အာဏာသြိြ််း စစ်နြောငစ်သီည် အငတ်ာ ြေ်လြိုင််း 

ေျြ်ေနတာြ်ေပခင််း၊ ေု ််းအငတ်ာ ြ်ေ နငှေ့ ်သတင််းြဒီယီာြျာ်းအာ်း ြြိတ်ြငပ်ခင််းစသည်တြို ေ့ြေြိုြါ 

လုြ်နဆာငန် ဗြီ်း ပြ ြ်ာပြည်ြေြို ြေြဘာကြီေ်း ွဲ ေ့ အဆြေ်အသ ယ်ပေတ်ထာ်းြါသည်။ ပြည်သူနတ ြေြိ ုစစ်တြ်ြြိုင ်

ြီဒယီာ ြျာ်းြှြွဲသတင််း ြေညေ့ရ်ှုခ ငေ့န်ြ်းထာ်းဗြီ်း  ဝါဒြှုြိင််းတြိြုေ်သ င််းလျှြေ်ရှြိြါသည်။ 

ဧဗြီလ ၈ ြ်ေန ေ့တ င ်ြေျွ န်တာေ့်သည် ပြ ြ်ာနြေျာင််းသာ်းသြဂ္ဂ ယူနြေနငှေ့အ်ြိုငယ်ာလ  ်ဥြေက ဌ အန ပေငေ့ ်

စစ်နြောငစ်ီြေြိ ုအန ်းယူနြ်းြါ   ်ယူနြေနြိငုင်၏ံ ပြည်ထွဲန ်းဝ က်ြေီ်း ထသံြို ေ့ အြိတ်ြြိတ ်

နြ်းစာနြ်းြြို ေ့နတာင််းဆြိုခွဲေ့ြါသည်။ ထြိနုြ်းြြို ေ့ခွဲေ့သညေ့် စာထွဲတ င ်၃ ြ်ေတြိတြိနစာငေ့ဆ်ြိုင််းြည် ပေစ်ဗြီ်း 

အန ြောင််းအ ာတစ်စံ ုတစ ်ာ အန ြောင််းြပြ  ်ြော်းခွဲေ့လျှင ်အစာအငတ်ခံဆနဒပြြည်ဟု 

ထညေ့်သ င််းန ်းသာ်းခွဲေ့ြါသည်။ 
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ဧဗြီလ ၁၃ ြ်ေန ေ့တ င ်ြေျွ န်တာ် တြို ေ့နစာငေ့ဆ်ြိငု််းခွဲေ့သညေ့် အချြိ  ်ပြညေ့်ခွဲေ့နသာ်လည််း ေြိလစ်ြင််းသာ်းကြေီ်း 

ြေ ယ်လ  ခ်ွဲေ့သညေ့ ်အတ ြ်ေ ယူနြေနြိငုင် ံွဲ ေ့ ဝြ််း ည််းြူနဆ ်းနသာ  ြေသ်တတ ြတ်ြေြိ ုနလ်းစာ်းနသာအာ်းပေငေ့ ်

ဧဗြီလ ၂၀ ြ်ေန ေ့အထြိထြ်ြံနစာငေ့ဆ်ြိုင််းခွဲေ့ြါသည်။ 

ဧဗြီလ ၂၁ ြ်ေန ေ့တ င ်ပြ ြ်ာနြိငုင်၏ံ နြိငုင်နံ ်းအနပခန ြျာ်းန ြောငေ့ ်ပြည်နတာ်ပြ  ်  ်ခြေ်ခွဲန နသာ 

ပြ ြ်ာနြိငုင်သံာ်းြျာ်းအတ ြ်ေ ဗီစာသြ်ေတြ််းတြိ်ုးနြ်းေြို ေ့ ထြ်တြို်းနြတတ ာ ြ်ခံချြ်ေနငှေ့ ်အတူ 

ဒတုြိယစာတစ်နစာငထ်ြ်ြံ နြ်းြြို ေ့ခွဲေ့ြါသည်။ သြို ေ့နသာ်လည််း ယခုအချြိ ထ်ြိ အန ြောင််းပြ  ်ြော်းချြေ် 

တစ်စံုတစ် ာြ ရှြိနသ်းြါ။ ဧဗြီလ ၂၄ ြေ်အထြိြ ှယူနြေအစြို်း သည် စစ်နြောငစ်ြီေြိ ု(Terrorism Act 2000) 

အ  အ ြေြ််းေြေ်အေ ွဲွဲ့အပေစ် ြန ြေညာခွဲေ့လျှင ်ြေျွ န်တာ်ဟာ ယူနြေန ာြ်ေ 

ပြ ြ်ာနြိငုင်သံာ်းြျာ်း၏ြူ်းနြါင််းြှုနငှေ့ ်အတ ူဧဗြီလ ၂၄ ြေ ်ြ ြေ်၉ ာ ီြှ၊ ဧဗြီလ ၂၇ ြေ ်ြ ြေ်၉ ာ အီထြိ၊ 

၇၂ ာ ီတြိတြိ အစာအငတ်ခ ံဆနဒပြသ ာ်းြှာပေစ်န ြောင််းအတြိအလင််းန ြေညာသည်။ 

အစာအငတ်ခံဆနဒပြြ ွဲ၏  ည်  ယ်ချြ်ေ  ည်ြှ ််းချြေ်ြျာ်းြှာ 

- ယူနြေအစြိ်ုး အန နငှေ့ ်အ ြေြ််းေြေ်ဥြနဒ၂၀၀၀ခုနစှ် (Terrorism Act 2000) အ  စစ်နြောငစ်ီြေြို 

အ ြေြ််းေြေ်အေ ွဲွဲ့အပေစ် န ြေညာနြ်း   ်

- နြိငုင်နံ ်းအနပခန ြျာ်းန ြောငေ့ ်တြိုင််းပြည်ပြ  ် ခ်ြ်ေခွဲန နသာပြ ြ်ာနြိငုင်သံာ်းြျာ်းအာ်း ယာယီ 

ြောြေ ယ်န ်းဗီစာအန နငှေ့ ်ဗီစာသြ်ေတြ််းတြို်းနြ်းထာ်းြါ  တ်ြို ေ့ပေစ်ြါသည်။ 

နလ်းစာ်းစ ာပေငေ့ ်

 

နြေျာ်ြင််းဟ  ်

ြဉ္စြအကြေြိြ ်ဗဟြိုအလုြ်ြှုနဆာငြ်ျာ်း၏ ဥြေက ဋ္ဌ 

ပြ ြ်ာနြေျာင််းသာ်းသြဂ္ဂ ယူနြေနငှေ့အ်ြိုငယ်ာလ  ်
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