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POLITISK SATIRE

Paing Phyo Min, Myanmar



SEND EN SOLIDARITETSMELDING
Fortell Paing Phyo Min at han ikke er alene, at han har 
venner i andre deler av verden og at du støtter ham. Det 
er viktig for ham å vite at andre kjemper for ham. Du kan 
godt nevne hans venner i «Peacock Generation», som han 
deler celle med. Siden han er glad i å tegne og poesi, kan 
du gjerne tegne eller skrive et dikt.

PROTESTER PÅ SOSIALE MEDIER
Regjeringsoverhodet i Myanmar, Aung San Suu Kyi, er 
aktiv på Facebook. Bruk Facebook-siden hennes til å 
kreve at Paing Phyo Min løslates umiddelbart, sammen 
med resten av «Peacock Generation». Facebook-siden er: 
https://www.facebook.com/aungsan.suukyi.5661 Hun kan 
også kontaktes på Twitter: @MyanmarSC. Pass på at 
det du publiserer ikke er fornærmende overfor Myanmar 
eller landets myndigheter. Dette kan få svært negative 
reaksjoner i offentligheten i Myanmar og skade Paing 
Phyo Min og de andre i gruppen hans. Unnlat også 
referanser til overgrep begått av Myanmars militære, 
av de samme årsakene. 

Forslag til melding
“Stay strong!”, “You are not alone”, “I/we stand with you 
and your colleagues”, “I am/we are thinking of you and 
your colleagues”, “You can get through this.”

SKRIV ET BREV I PROTEST
Skriv et brev til Statsrådgiver Aung San Suu Kyi
Henvend deg til: Her Excellency Aung San Suu Kyi

AMNESTY KREVER AT MYNDIGHETENE I MYANMAR:
• Umiddelbart løslater Paing Phyo Min og de øvrige 

medlemmene av «Peacock Generation». 

Les mer og se forslag til brevtekst på:
amnesty.no/aksjon/paingphyomin

Send brevene til: 
Amnesty i Norge, Att: Paing Phyo Min 
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

I MYANMAR STRAFFES FREDELIGE YTRINGER
Syv medlemmer av «Peacock   Generation», en 
satiriskrevyteatergruppe ble arrestert mellom april og mai 
2019 – deriblant Paing Phyo Min. Han er en aktiv student som   
også var president forstudentorganisasjonen ved   Dagon-
universitetet i Myanmars største by, Yangon. 

Medlemmene av gruppen ble arrestert for å ha fremført 
Thangyat, en slags satire-revy blandet med slampoesi. Dette er en 
særegen tradisjon i Myanmar som gjerne fremføres i forbindelse 
med vannfestivalen knyttet til Myanmars nyttårsfeiring på våren.

NEKTET Å LA SEG SENSURERE
Thangyat var forbudt i mange år frem til reglene løsnet opp 
i 2013, men fortsatt må tekstene godkjennes på forhånd av 
myndighetene. Dette nektet «Peacock Generation» å akseptere. 

I revyen, som de fremførte på flere forskjellige steder, gjorde 
Peacock Generation narr av Myanmars væpnede styrker og 
kritiserte den store makten landets militære ledere har. De la 
også ut bilder og en livestream av revyen på internett. Som følge 
av dette ble de arrestert og tiltalt for en rekke forbrytelser. Blant 
annet ble de anklaget for å ha «prøvd å få offiserer til å begå 
mytteri eller forsømme pliktene sine» og for «æreskrenkelse på 
internett». Paing Phyo Min ble dømt til 6 år i fengsel totalt, kun 
for å ha fremført Thangyat og utøvd sin ytringsfrihet. Det var 
han som fikk lengst fengselsstraff av alle. 

Nå sitter han i Insein-fengselet som er sterkt overbefolket og 
der faren for koronasmitte er stor. 

EN KUNSTNERISK SJEL
Paing Phyo Min er veldig kunstnerisk og elsker musikk. Han 
både synger og spiller gitar. I tillegg er han glad i poesi og 
i å tegne. Faren var en tegneseriekunstner og har hatt stor 
innflytelse på sønnens interesse for å tegne. 

Studentaktivisten Paing Phyo Min soner en dom på 
6 års fengsel for å ha fremført en politisk satire hvor 
han gjorde narr av Myanmars militære. Sammen med 
seks andre fra gruppen «Peacock Generation» sitter 
han i et overfylt fengsel, med stor risiko for å bli smittet 
med covid-19, kun for å ha ytret seg på fredelig vis.

Paing Phyo Min 
Myanmar


