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Myanmar:“La Revolució  Safrà”
El  28  de  setembre  de  2007,  va  començar  una 
revolta,  a  un  país  del  sud-est  asiàtic,  Myanmar, 
l'antiga Birmània. 

La  Junta  Militar  que  governa  Myanmar  ja  havia 
amenaçat amb  "actuar sota la llei vigent" davant 
les cada vegada més multitudinàries manifestacions 
pacífiques  impulsades pels monjos budistes i a les 
que s’havien sumat gran part de la població civil de 
Rangoon.  La  Policia  i  els  efectius  de  l’exèrcit 
usaren gasos lacrimògens, porres i trets a l’aire per 
dispersar les massives concentracions que s’havien 
organitzat  a les pagodes de Shwedagon i Sule.

Líder de la junta militar de Myanmar

La “Revolta del  Safrà" va començar a tenyir-se de 
sang en la antiga capital de Birmània, Rangoon. La 
repressió  que  la  Junta  Militar  que  governa  a 
Myanmar  ha  aplicat  contra  les  manifestacions 
pacífiques de monjos budistes i  població civil, ha 
causat morts i desenes de ferits i molts detinguts i 
arrestats i traslladats a centres militars. Mentre les 
autoritats del país reconeixen únicament una mort 
civil.

La  UE  i  els  Estats  Units  enviaren  un  comunicat 
conjunt  de  repulsa  i  decidiren  l’enviament  de 
representants de Drets Humans a Myanmar. Entre 
ells  hi  haurà  un  espanyol,  que  actuarà  com 
testimoni de la comunitat internacional.

Manifestació dels monjos budistes revolució safrà

Versió oficial
Les autoritats de Myanmar van reconèixer la mort 
d'un civil  en una de les  manifestacions:segons  la 
versió oficial la policia  va obrir foc, després que 
10.000 persones, incloent-hi els monjos, es negaren 
a  dispersar-se.  Sempre  segons  mateixa  font,  els 
agents usaren "la mínima força" . L'únic home mort 
reconegut  per  les  autoritats,  tenia  30  anys,  va 
rebre l’impacte d’una bala perduda, sempre segons 
la versió oficial.

  Versió dels testimonis
Tot  i  això,  les  persones  que  ho  van  presenciar 
expliquen una escena completament diferent a la 
versió  de la  Junta Militar.  Els  testimonis  afirmen 
que el número de morts es força alt i s'incrementa 
considerablement  respecte  l'únic  mort  reconegut 
pels  governants  de  Myanmar.  També  manifesten 
que  la  repressió  policíaca  i  militar  fou  dura  i 
contundent, i que es va realitzar contra els monjos 
i  la  població  civil.  Segons  les  informacions  de 
"Aljazhira",  els  agents,  lluny  d’actuar  amb 
prudència davant la multitud, acudiren armats amb 
armes pesades i gasos  lacrimògens. 


