Voorstel voor een motie om de titel van ereburger van de gemeente Sint-LambrechtsWoluwe van mevrouw Aung San Suu Kyi op te schorten
DE RAAD,
Overwegende de beslissing van de gemeenteraad van 12/11/2007 waarbij Aung San Suu
Kyi werd benoemd tot ereburger van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe als eerbetoon
voor de strijd om de democratische rechten te verdedigen, die ze destijds symboliseerde;
Overwegende dat Aung San Suu Kyi op 06/04/2016 benoemd werd tot minister van
buitenlandse zaken, speciale staatsadviseur en woordvoerder van het Voorzitterschap; dat
ze de facto de plaats van leider van de Birmaanse regering inneemt;
Overwegende de situatie van de Rohingya's, een etnische minderheid met islamitische
geloofsovertuiging die in de staat Arakan te westen van Birma woont;
Overwegende dat de Rohingya's in 1982 werden beroofd van hun Birmaanse nationaliteit,
waardoor ze de facto staatlozen werden;
Overwegende de systematische vervolgingen die de Rohingya's ondergaan;
Overwegende de gewelddaden sinds 2017 van het Birmaanse leger en extremistische
Boeddhistische milities tegen de dorpen van de Rohingya's om inwoners te dwingen te
vluchten en hun terugkeer te verhinderen door hun woningen te vernielen;
Overwegende de internationale onafhankelijke missie opgezet door de Commissie van de
mensenrechten van de UNO om de gewelddaden gepleegd door het Birmaanse leger tegen
de Rohingya's te onderzoeken;
Overwegende dat de Birmaanse regering de onderzoekers van de UNO niet heeft
gemachtigd om zich ter plaatse te begeven;
Overwegende dat volgens de gegevens verzameld door de Commissie voor de
Mensenrechten van de UNO meer dan 300.000 burgers werden genoodzaakt naar
Bangladesh te vluchten als gevolg van dorpsbranden en buitengerechtelijke executies
gepleegd door het Birmaanse leger;
Overwegende dat de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten,
Zeid Ra'ad al Hussein, de onderdrukking door het Birmaanse leger beschouwt als een
'klassiek voorbeeld van etnische zuivering';
Overwegende dat Aung San Suu Kyi lange tijd gezwegen heeft over het lot van de
Rohingya's en de gewelddaden van het Birmaanse leger tegen hen;
Overwegende dat Aung San Suu Kyi, ondanks vaststellingen van de Commissie voor de
Mensenrechten van de UNO, het georganiseerde bloedbad en de uittocht van de Rohingya's
blijft negeren, en ze die laatste beschouwt als 'terroristische activisten';
Overwegende de passiviteit van Aung San Suu Kyi, Leider van de Birmaanse regering,
tegenover de etnische zuivering waarvan de Rohingya's het slachtoffer zijn;
Overwegende dat deze passiviteit geïnterpreteerd kan worden als stilzwijgende steun aan de
Birmaanse gewapende troepen;

Overwegende de systematische discriminaties waarvan de Rohingyas het slachtoffer zijn,
discriminaties die gebeuren door de Birmaanse regering;
Overwegende dat gezien de hiervoor genoemde omstandigheden Aung San Suu Kyi zich
niet meer kan beroepen op het verdedigen van de democratische rechten van de
onderdrukten; dat ze niet langer het symbool is van geweldloos verzet;
Overwegende dat op dit ogenblik niet meer wordt voldaan aan de motieven die hebben
geleid tot de benoeming van Aung San Suu Kyi als ereburger van de gemeente SintLambrechts-Woluwe;
BESLIST:
- de titel van ereburger van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe van mw. Aung San Suu
Kyi op te schorten.

