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Azja i Pacyfik

„Już czas ludu Chin! Już czas.

Chiny należą do wszystkich.

Sam zdecyduj.

Już czas wybrać, jakie będą Chiny.”

Zhu Yufu, chiński dysydent

Widząc falę politycznych przemian, która napłynęła z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, 

niektóre rządy regionu Azji i Pacyfiku zwiększyły starania, by utrzymać władzę, represjonując 

wszelką walkę o prawa człowieka i ludzką godność. Jednak sukces powstań w Tunezji i Egipcie 

zainspirował również obrońców praw człowieka, aktywistów i dziennikarzy w Azji. Zaczęli sami 

zabierać głos w sprawie nieprzestrzegania ich praw, używając w tym celu zarówno nowych 

technologii, jak i tradycyjnego aktywizmu.

Autor  powyższego  wiersza,  Zhu  Yufu,  został  aresztowany  w  marcu  przez  chińskie  władze. 

Prokurator użył jego wiersz, jako dowód „zachęcania do obalenia rządu”. Zhu Yufu za walkę o 

większą swobodę polityczną odsiedział już 9 lat w więzieniu. Jest on jednak tylko jednym z 

wielu krytyków, aktywistów i dysydentów przetrzymywanych i prześladowanych przez chińskie 

władze po wydarzeniach z lutego, które były najgorszą polityczną rozprawą od czasu protestów 

na placu Tiananmen w 1989 roku. Na długiej liście zatrzymanych i osadzonych w aresztach 

domowych oraz „zmuszonych do zniknięcia” obok Zhu Yufu znalazła się także żona noblisty 

Liu Xiaobo, Liu Xia, prawnik Gao Zhisheng i uznany na całym świecie artysta,  Ai  Weiwei.  

Chiński rząd torturował aresztowanych, by wymusić od nich „zeznania” i przyrzeczenia, iż w 

przyszłości  będą unikali  współpracy z  mediami i  rozmów z dziennikarzami na temat złego 

traktowania. 

To jak ostra była wspomniana rozprawa wskazuje na to, jak bardzo chiński rząd przejął się 

sprawą  anonimowych  „jaśminowych”  apeli,  które  zaczęły  krążyć  w  lutym  w  Internecie. 

Nawoływały zmęczonych korupcją, słabymi rządami i politycznymi represjami Chińczyków do 



spokojnego  zebrania  się  i  po  prostu  chodzenia  wspólnie  w  wyznaczonych  miejscach,  w 

wybranych miastach.  Choć były  one bardzo niewinne,  chiński  rząd zablokował  takie hasła 

internetowe jak ”jaśmin” i  „Egipt”.  Mimo tych zakazów  dziesiątki  tysięcy demonstracji  z 

udziałem  Chińczyków  pragnących  bronić  swoich  praw:  obywatelskich,  politycznych, 

ekonomicznych, społecznych i kulturowych, miało miejsce w różnych częściach Chin. 

Z dynamizmem działań obywateli  Chin na rzecz ich praw wyraźnie kontrastowała sytuacja 

sąsiedniej Korei Północnej. Nie zanosiło się tam również na poprawę tragicznej sytuacji praw 

człowieka,  po  tym  jak  17  grudnia,  dwudziestokilkuletni  Kim  Dzong  Un  przejął  absolutną 

władzę po swoim ojcu. Wręcz przeciwnie, władze aresztowały urzędników, którzy potencjalne 

mogli sprzeciwić się lub poddać w wątpliwość bezproblemowe przejęcie władzy. Istniały też 

obawy,  że  aresztanci  dołączą  do  setek  tysięcy  ludzi,  których  osadzono  w  arbitralnych 

aresztach,  poddano  przymusowym  robotom,  publicznym  egzekucjom,  torturom  i  innym 

poważnym nadużyciom w licznych politycznych obozach dla więźniów w kraju.

Represjonowanie odmiennych poglądów

W niewielu krajach regionu Azji i Pacyfiku represjonowano obywateli tak brutalnie jak w Korei 

Północnej.  Na  porządku  dziennym było   łamanie  prawa  do  swobodnego  wyrażania  opinii, 

ponadto niektóre rządy tłumiły buntownicze poglądy. W Korei Północnej ci, którzy odeszli od 

oficjalnej ideologii mogli trafić na resztę życia do zimnych i odległych obozów. W Wietnamie i 

Birmie  zdelegalizowano  wolność  wyrażania  opinii  niezgodnych  z  oficjalną  ideologią  i 

zaangażowano specjalne agencje wywiadowcze do zastraszania i uciszania krytyków.

Również inne kraje próbowały założyć kagańce krytykom, ale powstrzymały się do tak jawnie 

brutalnych środków jak Korea. Singapur utrzymując, że jest wyjątkiem od międzynarodowych 

standardów ochrony  wolności  słowa,  1  czerwca  na  krótko  uwięził  76-letniego  brytyjskiego 

autora  Alana  Shadrake’a.  Oskarżono  go  o  obrazę  sądu  po  tym,  jak  skrytykował  go  za 

narzucenie kary śmierci.

Rząd Indii, które szczycą się dumną historią wolności słowa i żywotnymi mediami próbował 

narzucić nowe ograniczenia na media społeczne, w tym komunikatory internetowe. W Malezji 

internetowe środki przekazu również znalazły się po presją, jednak trochę mniejszą niż surowo 

ocenzurowane radio i telewizja oraz druk.

W Tajlandii  świeżo  powołany  rząd  Yingluck  Shinawatry  (siostry  byłego  premiera  Thaksina 

Shinawatry) nie powstrzymał weścia w życie kontrowersyjnego prawa crimen laesae maiestatis, 



które  zakazuje  jakiejkolwiek  krytyki  rodziny  królewskiej.  Wielu  z  tych,  którzy  zostali  jego 

ofiarami umieściło w Internecie materiał, który prokuratorzy uznali za niedopuszczalny. Były 

też przypadki podobne do sytuacji 61-letniego Ampon Tangnoppakul, który to miał rzekomo 

wysłać bardzo obraźliwe SMS-y, za co dostał wyrok 20 lat pozbawienia wolności.

Władze Korei  Południowej  coraz częściej  zaczęły  powoływać się na Prawo Bezpieczeństwa 

Narodowego by prześladować ludzi, którzy mogliby sprzeciwiać się polityce państwa względem 

Korei Północnej. Niejednokrotnie doprowadzało to do absurdalnych zastosowań tego prawa, jak 

na  przykład  w  przypadku  Parka  Jeonggeun,  którego  aresztowano  i  postawiono  w  stan 

oskarżenia   za  umieszczenie  w  Internecie  satyrycznych  fragmentów  północnokoreańskiej 

propagandy.

Inni  krytycy  w  regionie  żądający  przestrzegania  praw  człowieka  i  poszanowania  ludzkiej 

godności narażali się na odwet surowszą odpowiedź i niejednokrotnie płacili najwyższą cenę za 

zabranie  głosu.  Przykładowo,  pomimo  ostrego  sprzeciwu  rządu,  partii  politycznych  oraz 

Talibów, pakistańscy dziennikarze stali się najbardziej aktywnymi działaczami na rzecz praw 

człowieka w kraju.  Z tego powodu w ciągu roku zabito ich co najmniej  9,  w tym Salima 

Shahzada,  dziennikarza internetowego,  który  otwarcie skrytykował  potężne krajowe agencje 

wojskowe  i  wywiadowcze.  Inni  dziennikarze  donieśli  Amnesty  International,  że  zostali 

poważnie  zastraszeni  przez  agencje  wywiadowcze,  siły  bezpieczeństwa,  partie  polityczne  i 

grupy zbrojne.

Nie tylko dziennikarze  w Pakistanie narażeni  byli  i  na  różnego rodzaju ataki.  Wśród ofiar 

reżimu  znalazło  się  między  innymi  dwóch  wysoko  postawionych  polityków,  którzy 

kwestionowali   stosowanie  kontrowersyjnych  praw  dotyczących  bluźnierstwa.  Byli  to: 

gubernator Pendżabu Salman Taseer i Minister Mniejszości (i jedyny chrześcijanin w rządzie) 

Shahbaz Bhatti.

Mniejszości

Podobnie  jak w innych krajach Azji  i  Pacyfiku,  także  w Pakistanie  miała  miejsce ciągła 

dyskryminacja  mniejszości  religijnych  i  etnicznych.  Członkowie  tych  grup  byli  często 

marginalizowani  i  wielokrotnie  padali  ofiarami  bezpośredniego  nękania  przez  rząd. 

Odnotowano  wiele  przypadków  niedopełnienia  przez  władze  obowiązku  ochrony  praw 

mniejszości.  Ta  głęboko  zakorzeniona  dyskryminacja  i  rosnące  ubóstwo  spowolniły  ogólny 

rozwój, a w wielu krajach wywołały agresję. 



W bogatej w surowce pakistańskiej prowincji Beludżystan siły bezpieczeństwa oraz kilka grup 

powstańczych  było  zamieszanych  w  pogwałcenia  praw  człowieka,  w   tym  przymusowe 

zniknięcia, tortury i pozasądowe egzekucje. Rząd nie spełnił obietnicy dotyczącej wieloletnich 

próśb społeczności Beludżów o dystrybucję przychodów z wielkich projektów wydobywczych i 

infrastrukturalnych.  W prowincji  doszło także do kilku brutalnych ataków na pakistańskich 

szyitów, głównie tych z Hazara,  z których wielu jest pochodzenia afgańskiego i mieszka w 

Kwecie, stolicy Beludżystanu. Zbrojne grupy religijne otwarcie nawoływały do agresji względem 

szyitów, jak również dostały pozwolenie na działanie i użycie przemocy. Jeden z przypadków, 

gdy  doszło  do  użycia  siły  miał  miejsce  20  września,  gdy  dokonano  przypominającego 

egzekucję  morderstwa 26 pielgrzymów szyickich.  Pakistańskie  grupy  zbrojne  wzięły  nawet 

odpowiedzialność za  ataki  na  szyitów w Afganistanie,  gdzie  wybuch dwóch bomb zabił  w 

grudniu około 70 szyitów uczestniczących w święcie Aszura w Kabulu i Mazar-i Szarif.

Zamieszkująca głównie Azję grupa religijna Ahmadija, która składa się z wyznawców islamu 

spotykała się z ciągłą dyskryminacją w Pakistanie i Indonezji. W Pakistanie, gdzie zakazano 

członkom Ahmadii deklarowania się jako muzułmanów, doświadczali oni ciągłego nękania ze 

strony urzędników państwowych. Byli też na celowniku zbrojnych grup religijnych. W lutym w 

Indonezji  półtora  tysięczny  tłum  zaatakował  społeczność  Ahmadii  w  dystrykcie  Cikeusik, 

zabijając 3 osoby i raniąc wiele więcej. Rząd zezwolił na lokalne regulacje prawne zakazujące 

działalności  Ahmadii.  Członkowie  grupy  w  innych  muzułmańskich  krajach  takich  jak 

Bangladesz  i  Malezja  także  cierpieli  z  powodu  dyskryminacji  ich  religijnych  przekonań. 

Niektóre szkoły zabroniły przychodzić ich dzieciom, a prawo do swobodnego wyznawania wiary 

zostało znacząco ograniczone.

W Chinach ofiarami dyskryminacji padali również sunnici. Populacja Ujgurów, która jest w 

większości  muzułmańska i  etnicznie wyraźnie różniąca się od reszty,  stale spotykała się z 

represjami  w  autonomicznym  regionie  Sinciang.  Chiński  rząd  powołując  się  na  mgliste 

zagrożenie terroryzmem i powstaniem represjonował obywatelskie i polityczne prawa Ujgurów 

oraz wtrącał się w ich praktyki religijne. W tym samym czasie napływ Chińczyków Han do 

regionu pogorszył sytuację ujgurskich obywateli drugiej kategorii pod względem kulturowym, 

ekonomicznym i społecznym.

Również inne mniejszości etniczne Chin były narażone na prześladowania. Co najmniej 12 

tybetańskich  sióstr  i  mnichów  lub  byłych  mnichów  podpaliło  się  w  proteście  przeciw 

ograniczeniom nałożonym na ich praktyki religijne i kulturowe, co zwiększyło ich poczucie 

wyobcowania i  pogłębiło żal.  Mówi  się,  że 6 z  nich zmarło.  Etniczne napięcie było także 



bardzo wyraźne w Mongolii Wewnętrznej. W całym regionie doszło do wybuchu wielu protestów 

po tym jak chiński kierowca ciężarówki rzekomo zamordował mongolskiego pasterza.

Konflikty zbrojne i powstania

Etniczna i religijna dyskryminacja oraz wynikający z niej polityczny żal, były powodem wielu 

konfliktów zbrojnych i długotrwałych powstań, które dotknęły setki tysięcy ludzi w regionie Azji  

i Pacyfiku.

Trwające  od  dekad  konflikty  pomiędzy  rządem  Birmy  a  różnorakimi  zbrojnymi  grupami 

etnicznymi   wybuchły  na  nowo  z  wielką  siłą.  Siły  rządowe  walczyły  przeciw  powstaniom 

Karenów, Szanów i Kachinów. Wysiedliły dziesiątki tysięcy cywilów, łamały prawa człowieka i 

międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, co było równoznaczne ze zbrodniami wojennymi i 

przeciwko ludzkości.

Wiele afgańskich grup powstańczych, z Talibami na czele, zaangażowało się w systematyczne i 

powszechne ataki na cywili ludność cywilną, która jak donosi ONZ stanowiła 77% poległych 

podczas konfliktu. Amnesty International ponowiło swój apel do Międzynarodowego Trybunału 

Karnego o zbadanie sytuacji. Jednak siły międzynarodowe towarzyszące afgańskiemu rządowi 

zaczęły  zrzucać  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  na  afgańskie  siły  rządowe.  Wiele 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego  Afganistanu, w szczególności kobiet, wyraziło swój 

niepokój  wobec  faktu,  że  nie  dopuszcza  się  ich  do  negocjacji  z  grupami  powstańczymi, 

pomimo rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325, która pozwala kobietom na posiadanie 

znaczącej i adekwatnej reprezentacji podczas rozmów pokojowych.

Konflikty  o  mniejszej  intensywności  nieprzerwanie  miały  miejsce  na  filipińskiej  wyspie 

Mindanao oraz w południowej części Tajlandii. W przeszłości w obu regionach muzułmańskie 

mniejszości były pozbawione praw obywatelskich i musiały zmagać się ze skutkami niskiego 

poziomu rozwoju gosporadczego. Nadzieja pojawiła się dla nich na Filipinach, gdzie partie 

polityczne zdawały się dążyć do pokoju, pomimo krótkotrwałego wybuchu przemocy. Niestety 

w południowej  Tajlandii  powstańcy wciąż atakowali  cywilów chcąc zastraszyć i  przesiedlić 

lokalną  populację  Buddystów i  innych  mniejszości,  które  zdawały  się  być  lojalne  rządowi 

centralnemu.  Rząd  Tajlandii  nie  wywiązał  się  ze  zobowiązania,  by  pociągnąć  siły 

bezpieczeństwa do odpowiedzialności za liczne nadużycia. Nie odpowiedział także na potrzebę 

większego rozwoju politycznego i gospodarczego w regionie.



Względnie  niski  rozwój  ekonomiczny,  szczególnie  plemiennych  społeczności  Adiwasi,  oraz 

słabe rządy spowodowały bunty w kilku centralnych i wschodnich stanach Indii. Około 250 

osób  zginęło  w  starciach  pomiędzy  zbuntowanymi  maoistami  i  siłami  bezpieczeństwa. 

Powstańcy uciekali się do porwań i masowych ataków w odpowiedzi na stałe łamanie praw 

lokalnych  populacji,  które  rzekomo  mieli  chronić.  Sąd  Najwyższy  Indii  zauważył 

problematyczną  naturę  strategii  rządu  i  zarządził  rozwiązanie  finansowanych  przez  stan 

Chhattisgarh grup paramilitarnych, rzekomo odpowiedzialnych za poważne pogwałcenia praw 

człowieka.  Sąd  Najwyższy  zezwolił  także  na  zwolnienie  za  kaucją  więźnia  sumienia  dr 

Binayaka  Sena,  który  napisał  odwołanie  w  sprawie  nałożonej  na  niego  kary  dożywotniego 

więzienia. W 2010 roku sąd okręgowy w Chhattisgarh skazał go na dożywocie pod zarzutem 

nakłaniania do buntu i kolaboracji z uzbrojonymi maoistami.

Indie zostały ponownie skrytykowane za łamanie praw człowieka w Dżammu i Kaszmirze.  W 

marcu  Amnesty  International  wydała  raport  skupiający  się  na  nadużyciu  aresztów 

administracyjnych w celu ponaglenia władzy stanu do reform zgodnie z Aktem Bezpieczeństwa 

Publicznego. We wrześniu stanowa komisja zajmująca się prawami człowieka zidentyfikowała 

ponad  2700  nieoznakowanych  grobów  i  574  ciała  należące  do  zaginionych  lokalnych 

mieszkańców, zarzucając kłamstwo twierdzeniom sił bezpieczeństwa, jakoby ciała należały do 

bojowników. Zlekceważono jednak żądanie komisji użycia nowoczesnej ekspertyzy sądowej w 

celu identyfikacji pozostałych zwłok.

Odpowiedzialność i sprawiedliwość

Bezkarność za dawne przypadki łamania praw człowieka stanowiła problem w wielu państwach 

regionu Azji i Pacyfiku, szczególnie tych, które zmagają się z długoletnią historią konfliktów. Z 

powodu braku sprawiedliwości próby pojednania jedynie komplikowały wzajemne stosunki, a w 

wielu przypadkach niesprawiedliwość i bezkarność wśród sił bezpieczeństwa stała się normą.

Istniejąca już od wielu dekad tradycja nieudolności specjalnych komisji badających  poważne 

naruszenia praw człowieka na Sri Lance była kontynuowana przez Komisję ds. Doświadczenia i 

Pojednania  (LLRC).  LLRC zakończyła  swoją  działalność raportem,  który  przedstawiał  kilka 

ciekawych sugestii jak poprawić sytuację praw człowieka w kraju, ale nie zbadał do końca roli 

sił rządowych w atakach na tysiące cywili podczas ostatnich etapów konfliktu z Tamilskimi 

Tygrysami. Wnioski komisji w tej sprawie były wynikiem bardzo wadliwego procesu i przeczyły 

temu,  co  odkrył  Panel  Sekretarza  Generalnego  ONZ  Ekspertów  ds.  Odpowiedzialności. 

Stwierdził on bowiem, że istnieją wiarygodne dowody na to, że zbrodnie wojenne i przeciw 



ludzkości były popełniane przez obie strony konfliktu. Panel zarekomendował też wszczęcie 

niezależnego śledztwa w sprawie domniemanych naruszeń przez wszystkie strony konfliktu 

oraz sprawdzenie działań ONZ w trakcie konfliktu na Sri Lance.

Brak sprawiedliwości w kraju sprzyja rozwojowi atmosfery bezkarności, szczególnie w świetle 

kilku  nowych  przypadków  przymusowych  zniknięć  na  północy  i  wschodzie  wyspy  oraz 

zastraszania  i  ataków  na  dziennikarzy,  krytyków  i  aktywistów.  Chociaż  rząd  zniósł  stan 

wyjątkowy,  jednocześnie  zatrzymał  represyjną  Ustawę  o  Przeciwdziałaniu  Terroryzmowi 

dodając nawet nowe regulacje, które zezwalały na więzienie podejrzanych bez stawiania im 

zarzutów i procesu.

W  Kambodży  proces  ustalania  odpowiedzialności  za  zbrodnie  popełnione  podczas  okresu 

panowania  Czerwonych  Khmerów  także  był  zagrożony   ingerencją  rządu.  W  efekcie  jego 

działania  jedna  ze  spraw  została  zamknięta  bez  kompletnego  śledztwa,  a  inna  stanęła  w 

impasie.  Także  w  Afganistanie  osoby,   podejrzewane  o  popełnienie  zbrodni  wojennych  i 

przeciw ludzkości to osoby zajmujące wysokie stanowiska w rządzie.

Podczas gdy oskarżeni o łamanie praw człowieka uniknęli odpowiedzialności, wiele państw 

jako karę  dla rzekomych winowajców zastosowało chłostę,  która  zabroniona jest  w świetle 

międzynarodowego prawa zakazującego okrutnych, nieludzkich i poniżających kar. Singapur i 

Malezja nadal stosowały karę chłosty za wiele różnych przestępstw, w tym nadużycia w kwestii 

emigracji.  W  indonezyjskiej  prowincji  Aceh  karę  chłosty  stosowano  coraz  częściej  za 

przestępstwa takie jak picie alkoholu, hazard i przebywanie sam na sam z osobą przeciwnej 

płci, która nie jest małżonkiem ani krewnym. Również rząd Malediwów, pod presją opozycji, 

zachował karę chłosty.

Migranci i uchodźcy

Niepewność,  klęski  żywiołowe,  bieda  i  brak  perspektyw  popchnęły  setki  tysięcy  ludzi  do 

szukania  lepszego życia  zarówno w regionie,  jak  i  poza nim. Wiele państw regionu Azji  i  

Pacyfiku  zaczęło  opierać  gospodarkę  na  pracy  migrantów,  jednak  wiele  innych  nie 

respektowało praw ludzi szukających pracy lub schronienia.

Co najmniej 300 tysięcy Nepalczyków wyemigrowało za granicę by uniknąć biedy i ciągnących 

się  od  lat  konfliktów.  Wielu  z  nich  oszukano  co  do  warunków  zatrudnienia  i  pracy,  co 

oznaczało  dla  nich  przymusową  pracę.  Choć  nepalski  rząd  uchwalił  kilka  nowych  praw  i 

naprawił system by chronić swoich migrujących pracowników, badania Amnesty International 



wykazały,  że  środki  zaradcze  nie  zostały  odpowiednio  wprowadzone.  Powodem była  niska 

świadomość publiczna oraz słabe monitorowanie i postępowanie względem przestępców.

Malezja stała się głównym krajem przyjmujący migrantów z regionu oraz punktem pośrednim 

dla  poszukujących  azylu  na  drodze  do  Australii.  Migranci  bez  dokumentów  często  byli 

aresztowani i wsadzani do więzień lub chłostani. Niedobre warunki w aresztach doprowadziły, 

w kwietniu, do buntu migrantów więzionych w ośrodku w Lenggeng niedaleko Kuala Lumpur. 

Sąd Najwyższy Australii uznał za nielegalną umowę między Australią i Malezją o „wymianie” 

800 starających się o azyl uchodźców, którzy przypłynęli do Australii w łodziach, razem z 4 

tysiącami,  w  większości,  birmańskich  uchodźców czekających  w Malezji  na  przesiedlenie. 

Powodem zerwania umowy było nie zapewnia migrantom odpowiedniej ochrony przez Malezję. 

Krok naprzód

Pomimo poważnych przeszkód wielu obrońcom praw człowieka i aktywistom w regionie Azji i 

Pacyfiku udało się zyskać większy szacunek dla ich praw, a sukces w jednym z krajów był 

inspiracją i zachętą dla innych.

W Indiach, Adiwasi ze stanu Orisa wygrali w lipcu walkę w obronie swojego stylu życia. Sąd 

Najwyższy w Orisa orzekł bowiem, że planowane przez Vedanta Aluminium poszerzenie swojej 

rafinerii  naruszało  prawa  Adiwasi  do  wody,  zdrowia  i  zdrowego  środowiska,  oraz  że  taka 

ekspansja niosłaby za sobą dalsze nadużycia względem tej społeczności.

We wrześniu premier Malezji ogłosił, iż chce uchylić Ustawę o Bezpieczeństwie Państwa, która 

zezwalała m.in. na aresztowanie bez przedstawienia zarzutów i procesu. Ogłosił również, że 

chce wprowadzić nowe prawa dotyczące bezpieczeństwa. Ruch spotkał się z częściową reakcją 

podczas  inicjatywy  Bersih  2.0,  podczas  której  w  lipcu  tysiące  pokojowo  nastawionych 

demonstrantów  przeszło  ulicami  Kuala  Lumpur.  Policja  pobiła  demonstrantów,  rzucała 

kanistry z gazem łzawiącym prosto w tłum i aresztowała ponad 1600 osób.

W marcu Malezja ogłosiła, że podpisała Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego 

i będzie dążyć do jego ratyfikacji. W listopadzie Statut Rzymski ratyfikowały Filipiny.

Prawdopodobnie najważniejszym krokiem naprzód jeśli  chodzi o sytuację praw człowieka w 

regionie Azji i Pacyfiku była decyzja o wypuszczeniu na wolność 300 więźniów politycznych i  

zezwolenie Aung San Suu Kyi, więzionej za walkę na rzecz demokracji birmańskiej noblistce, 

na udział w wyborach parlamentarnych. Władze nadal prześladowały i aresztowały niektórych 

dysydentów  i  opozycyjnych  aktywistów,  wyrażając  obawy,  jakoby  ci  chcieliby  zmniejszyć 



sankcje nałożone na kraj zamiast przyczyniać się do prawdziwych zmian. Jednak jak pokazały 

wydarzenia  w  Birmie  i  w  innych  krajach,  to  właśnie  dzięki  takim  małym sposobnościom 

aktywiści  polityczni  i  obrońcy praw człowieka mają szansę zabrać głos i  zdecydować jaka 

będzie ich przyszłość.


