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Dear Minister,

Journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo were sentenced to seven years in prison on 3 
September 2018 after being found guilty of breaching Myanmar’s Official Secrets Act.

I call on you to immediately and unconditionally release them, as they have been 
convicted solely in connection with their peaceful journalistic activities. Their arrest 
and conviction appear to be aimed at preventing them from independently reporting on 
the situation in Rakhine State. Please ensure that while in detention they are protected 
from torture and other ill-treatment.

Yours sincerely,

De journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo onderzochten voor persbureau 
Reuters het optreden van Myanmarese militairen tegen de Rohingya, een 
moslimminderheid. Door het meedogenloze militaire geweld ontvluchtten meer 
dan 700.000 mensen Myanmar. De journalisten werden opgepakt omdat ze 
‘vertrouwelijke informatie’ naar buiten wilden brengen. Maar ze deden alleen 
maar hun werk. De twee kregen na een showproces zeven jaar gevangenisstraf. 
Roep de minister van Binnenlandse Zaken van Myanmar op de journalisten 
onmiddellijk vrij te laten.

Als je meedoet aan Amnesty’s spoedacties ontvang je maximaal twee keer per maand een 
e-mail wanneer iemand direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je de 
actieoproep. Afmelden kan in elke e-mail. We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens 
om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy
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To Minister of Home Affairs, Lt. Gen. Kyaw Swe

Dear Minister,

I wish to express my concern about Wa Lone and Kyaw Soe Oo, two Reuters journalists who were sentenced to seven years in 
prison on 3 September 2018 after being found guilty of breaching Myanmar’s Official Secrets Act. Their arrest and conviction 
appear to be aimed at preventing them from independently reporting on the situation in Rakhine State. There have been 
worrying concerns about due process and the independence of the judiciary.

I therefore call on you to immediately and unconditionally release Wa Lone and Kyaw Soe Oo, as they have been convicted 
solely in connection with their peaceful journalistic activities. Please ensure that while in detention they are protected from 
torture and other ill-treatment and ensure humane conditions of detention, including medical care. 

Lastly, I call on you to repeal and amend all laws which criminalize or impose arbitrary or sweeping restrictions on the human 
right to freedom of expression, and to bring Myanmar’s legislation into line with international human rights law and standards. 

Thank you for your time and attention.

Yours sincerely,

Het is in Myanmar slecht gesteld met de persvrijheid. Met name journalisten 
die over gevoelige onderwerpen berichten, zoals over de Rohingya, worden 
lastiggevallen, geïntimideerd en soms gevangengezet. De Rohingya zijn een 
islamitische minderheid in het westen van het land. Zij worden zwaar onderdrukt. 
Toen militairen in 2017 zeer gewelddadig tegen hen optraden, ontvluchtten meer 
dan 700.000 Rohingya het land. 

 SHOWPROCES    

Wa Lone en Kyaw Soe Oo, twee journalisten van het internationale persbureau 
Reuters, onderzochten het militaire geweld. Op 12 december 2017 gingen ze in 
op een uitnodiging van een politieagent voor een etentje. Later verklaarde die 
agent dat hij hen in de val moest lokken. De agent overhandigde hen officiële 
documenten. Kort daarna werden de journalisten gearresteerd omdat ze 
‘vertrouwelijke overheidsdocumenten’ zouden willen delen met een buitenlands 
persbureau. Tijdens de verhoren werden de twee gemarteld.

Wa Lone en Kyaw Soe Oo hebben niets misdaan. Toch kregen ze op 3 september   
zeven jaar gevangenisstraf opgelegd.

 

  PROTESTEER HIERTEGEN EN ROEP DE  
  MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN  
  VAN MYANMAR OP DE JOURNALISTEN  
  ONMIDDELLIJK VRIJ TE LATEN.  

Stuur de petitie vóór 31 december 2018 naar:
Amnesty International 
Servicecenter 
Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam 
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