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Ackreditering av Myanmars militärjunta vid ILO:s 109:e internationella 
arbetskonferens 

 

LO, TCO och Saco vill i solidaritet med den demokratiska fackföreningsrörelsen i 

Myanmar uppmana den svenska regeringen att motsätta sig ackreditering av 

representanter för den illegala militärjuntan från Myanmar vid den pågående 109:e 

internationella arbetskonferensen (ILC) och andra relevanta internationella möten. 

Den olagliga kupp som en militärjunta inledde den 1 februari 2021 i Myanmar 

förnekar direkt den demokratiskt valda regeringen och har varit ansvarig för dödandet 

av mer än 800 civila samt godtyckliga gripanden av nästan 5000 personer. 

Militärjuntan har likaså olagligt avskedat tiotusentals arbetstagare, riktat våld och 

repressalier mot fackföreningar genom att bland annat förklara sexton fackföreningar 

och arbetstagarorganisationer olagliga. 

I november 2020 vann National League of Democracy (NLD) valet. Byggt på 

resultatet av valet har NLD tillsammans med breda grupper i samhället bildat en 

samlingsregering kallad The National Unity Government of the Republic of Myanmar 

(NUG). 

Givet denna bakgrund uppmanar LO, TCO och Saco Sveriges regering att erkänna 

NUG som den enda legitima regimen i Myanmar. Som konsekvens av det uppmanar 

LO, TCO och Saco Sveriges regering att inte erkänna juntans representanter vid ILO:s 

109:e arbetskonferens eller vid andra internationella möten och därmed rösta nej till att 

ge dem ackreditering vid konferensen. 

Myanmar ansöker om ackreditering för regeringsrepresentanter genom två olika 

alternativ, juntan och NUG, detta till skillnad mot andra odemokratiska stater. Med det 

som bakgrund är det möjligt att rösta mot den illegala juntans ackreditering. Vid 

WHOs senaste möte beslöts i likhet med LOs önskan inte juntans representanter 

ackreditering. LO, TCO och Saco anser dock att NUG bör ges rätt till representation 

vid ILC. 
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LO, TCO och Saco förutsätter att Sveriges regering delar oron över utvecklingen i 

Myanmar och är villiga att agera utifrån de möjligheter som finns. Ett första steg är att 

markera mot juntan genom att inte erkänna dem vid den nu pågående 

arbetskonferensen vid ILO, och även framöver vid andra framtida internationella 

möten. 

 

Med vänlig hälsning 

    

Susanna Gideonsson Therese Svanström  Göran Arrius 

Ordförande LO Ordförande TCO Ordförande Saco 


