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UN Women aligns with the statements made by the UN Secretary-General in strongly condemning
the violent crackdown and the use of lethal force against peaceful protestors over the past month in
Myanmar and expresses its deep concern over the targeted and disproportionate violence against
women being recorded in this situation. This repressive response has already taken the lives of six
women and resulted in the arrest of close to 600 women, including young women, LGBTIQ+ and civil
society activists. In addition, those in detention are also reportedly experiencing sexual harassment
and violence.
Women have long played a celebrated and vital role in the history of Myanmar. They continue to do
so and must not be attacked and punished for the peaceful expression of their views. Myanmar is a
signatory to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women, which states, inter alia, that “the full and complete development of a country, the welfare
of the world and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms
with men in all fields” and guarantees “the exercise and enjoyment of human rights and
fundamental freedoms on a basis of equality with men”. The CEDAW committee has further clearly
established that violence against women is a form of discrimination prohibited under the
Convention.
We call upon Myanmar’s military and police to ensure that the right to peaceful assembly is fully
respected and that demonstrators, including women, are not subjected to reprisals. We further call
on the military and police to respect the human rights of women who have been arrested and are
currently being detained and reiterate the calls for the immediate release of all detainees.
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