
Är du intresserad av 
Burmautskottet eller 
Burma?

Vill du vara en del av 
vårt arbete eller åka som 
volontär till Mae Sot?
Kontakta oss gärna! 

S-Studenters Burmautskott samarbetar 
tätt med Burmas demokratirörelse genom 
att stötta initiativ i kampen för en demo-
kratisk, fredlig och jämställd utveckling i 
landet både genom vårt projekt i Mae Sot 
och påverkansarbetet i Sverige. Vi kräver 
att Burmas alla etniska grupper erkänns 
och att mänskliga rättigheter respekteras, 
skyddas och tillgodoses. Vi tror på inter- 
nationell solidaritet i socialdemokratisk anda.

Vårt arbete i Sverige
Burmautskottet är ett nätverk inom Socialdemokratiska 
Studentförbundet. Burmautskottets arbete genomsyras 
av den demokratiska socialismens och feminismens 
grundläggande värderingar. 
Sedan 1996 har utskottet aktivt stöttat Burmas demokrati-
rörelse. Arbetet består dels av att driva ett utbildnings-
projekt vid den thai-burmesiska gränsen, dels av att vara 
en opionionsbildare på hemmaplan. 

I Sverige bedriver utskottet verksamhet för att påverka 
såväl den allmänna opinionen som riksdagen och det egna 
partiet. Genom att skriva artiklar, anordna filmvisningar 
och föreläsningar försöker utskottet föra upp Burmafrågan 
på den politiska agendan och bidra till att en mer nyans-
erad bild av situationen i landet förmedlas. 
Även om den nuvarande regimen i Burma har inlett ett 
reformarbete tar det tid att förändra ett land som under 
årtionden varit en militärdiktatur. Många områden 
kvarstår att förändra, inte minst gällande diskriminering 
av etniska grupper, den odemokratiska konstitutionen och 
det bristfälliga utbildningsväsendet. 

Följ oss på Twitter! 
“Burmautskott1”

Gilla oss på Facebook!  
S-studenters Burmautskott

www.s-studenter/burma/
burma@s-studenter.se
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Vårt projekt i Mae Sot
I samarbete med Olof Palmes Internationella Center 
stödjer Burmautskottet SYCB (Students and Youth 
Congress of Burma), en paraplyorganistion för ung- 
doms- och studentorganisationer från Burma, som 
har kontor i Mae Sot vid den thai-burmesiska gränsen. 
Sedan år 2006 har S-Studenters Burmautskott årligen 
skickat två till tre volontärer till Mae Sot för att under-
visa på SYCB:s utbildningsprogram för unga kvinnor 
från olika etniska grupper. Volontären undervisar på 
engelska och bor under sin vistelse i Mae Sot,  till- 
sammans med deltagarna i projektet, på SYCB:s kontor. 
Det nuvarande projekt går under namnet LMP och 
startade år 2011, med syfte att ge deltagarna ökad 
kunskap kring demokrati, jämställdhet, mänskliga 
rättigheter, ledarskap och projektledning, och har 
som mål att skapa förutsättningar för fler kvinnor att 
ta plats i politiken och i Burmas civilsamhälle. Flera av 
tidigare års studenter har nu ledande positioner inom 
Burmas demokratirörelse. 

 

På vår hemsida kan du läsa mer om vårt arbete och 
även följa volontärernas arbete genom deras blogg.

Kort om Burma
1948: Burma blir självständigt från britterna. 
1962: En militärkupp genomförs och Burma tas över 
av en militärjunta som förstatligar alla företag och kör 
ekonomin i botten. 
1988: Fattigdom och desperation driver miljontals 
människor till att demonstrera mot regimen. Militären 
svarar med våld och över 3 000 människor skjuts till döds. 
1990: Militärjuntan utlyser det första demokratiska 
parlamentsvalet någonsin. Valet vinns av Aung San 
Suu Kyis parti, National League for Democracy (NLD). 
De förvägras att tillträda makten och Aung San Suu 
Kyi sätts i husarrest, där hon sedan spenderar totalt 
15 år, dock med vissa perioder i frihet. 
2007: Buddhistmunkar inleder en fredlig demon- 
stration, tillsammans med hundratusentals andra 
civila, mot militärjuntan. Demonstrationen slås  
brutalt ned av regimen. 
2008: Burma drabbas av cyklonen Nargis, som 
skördar 140 000 människoliv och som lämnar cirka två 
miljoner människor utan hem. 
2010: Aung San Suu Kyi släpps ur sin husarrest. Ett år 
senare anordnar regimen ett fyllnadsval, där hon väljs 
in i parlamentet.
2012: I respons till regeringens påbörjade reform-
arbete för att öppna upp landet mot omvärlden 
suspenderar USA och EU sina sanktioner mot landet. 

To view the opposition as dangerous is to 
misunderstand the basic concepts of democracy. 
To oppress the opposition is to assault the very 

foundation of democracy.

Aung San Suu Kyi, frontfigur för Burmas demokrati-
rörelse och 1991 års vinnare av Nobels Fredspris
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För fred, demokrati och mänskliga rättigheter för alla Burmas folk • Stärker morgondagens ledare • Solidaritet - inte välgörenhet

Den etniska splittringen i landet cementerades under 
kolonialtiden. Sedan Burma blev självständigt har 
motsättningar trappats upp på flera håll p.g.a. den 
förföljelse som de etniska minoriteterna utsatts för 
från militären. Genom strategiska allianser har juntan 
också orsakat slittringar mellan och inom olika grupper. 
De etniska grupperna har genom åren organiserat 
sig i såväl civilsamhällesorganisationer som i politiska 
partier och väpnade grupper. Många har gått med i 
större nätverk för att skapa en enighet inom rörelsen 
som ett led i kampen för demokrati och en federal stat.


