Nyhetsbrev maj, 2015
VAD HÄNDER I BURMAUTSKOTTET?
BU PÅ S-STUDENTERS VÅRKONFERENS
Den 25/04 hade S-studenter vårkonferens på Runö under temat "feministisk utrikespolitik"!
Självklart fick utskottet möjlighet att presentera Burmas politiska utveckling – en kamp för
demokrati och jämställdhet. Helgen resulterade i mer än tio nya s-studenter till vår maillista och
flera som troligen dyker upp inför kommande volontäransökningar!
Nedan, en bild på koordinator Charlotte Malmborg som föredrar den politiska utvecklingen i
Burma för ett grymt gäng S-studenter.

BURMAUTSKOTTET STÖDJER STUDENTERNA I BURMA
Genom vår Facebook-kampanj med ovanstående bild visade vi vårt stöd för studenterna i
Burma: ”Demokratiutvecklingen i Burma har tagit ett stort steg tillbaka. De senaste dagarnas
våld och förtryck av fredliga demokratikämpar visar vilka utmaningar som återstår i Burma.
Studentrörelsen i Burma har sedan i början av året demonstrerat mot National Education Law
som inskränker studenternas och lärarnas akademiska frihet. Vi stödjer våra kamrater som
kämpar för frihet, demokrati och fred. S-studenter och Burmautskottet fördömer våldet och det
förtryck som våra kamrater utsätts för.”

FOKUS VAL 2015
I slutet av året ska Burma få välja. På mötet tog vi upp den tidigare diskussionen om att under
året bevaka förutsättningarna för valet och utgången av valet. Nätverksgruppen ska bestå av
representanter från SSU´s Burmaprojekt, Palmecentret, Svenska Burmakommittén och någon
från förbundsstyrelsen. Det kommer sättas upp målsättningar för arbetet men främsta syftet är att
skapa en levande bevakning av valåret, bland annat är det eventuellt på gång en folkomröstning
kring konstitutionen under våren vilket självklart är en viktig faktor för om och hur valet kan ske
under demokratiska former. Än så länge har Svenska Burmakommittén tackat ja men förslog att
vi skulle vänta med konkreta insats till efter EBN i maj. Burmautskottets Amelie Endruweit är
den som håller i trådarna för projektet!
PLANERING FRAMÅT
Eftersom år 2015 är ett mellanår har en ett-årsansökan gjorts för detta. Därefter kommer en ny
projektperiod som sträcker sig mellan 2016-2019 som Burmautskottet önskar söka medel genom
Palmecentret för. Under maj månad åkte utskottarna Helen Buthoo och Kirke Kyander ner till
Chiang Mai, Thailands andra största stad, för att tillsammans med vår partner SYCB delta på en
nätverksträff anordnad av Palmecentret. Fokus låg på att utveckla mål och mätbara indikatorer
för den kommande programperioden. Tack vare att vi kunde representeras av Helen och Virke
har vi bättre förutsättningar att få in en ansökan som godkänns.
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Bra tillfälle för Burmautskottet att visa upp vår verksamhet och värva fler medlemmar.
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Bild från utskottsmötet i Stockholm,
februari 2015.

NYHETER FRÅN BURMA
STUDENTPROTESTERNA
Under våren har studentprotesterna som påbörjades i början av 2015 led till att 127
demonstranter i Letpadan arresterades (mars 2015). De flesta riskerar att bli dömda tills flera år
fängelse. Polisvåldet blev allt värre mot demonstranterna. Aung Moe Zaw, partiordförande för
oppositionspartiet Democratic Party for a New Society, sa ”Vi kräver att det internationella
samfundet kraftfullt fördömer polisens våldsamma ingripande. Den burmesiska regimen måste
omedelbart och villkorslöst frige samtliga arresterade demonstranter och återuppta dialogen om
den nationella utbildningslagstiftning en med parlamentariker, studenter och
oppositionspolitiker”. (källor: unt.se, Libertas)
EBN DEN 9-10 MAJ STOCKHOLM … MED FOKUS PÅ VALET 2015 & ROHINYGAS UTSATTHET
I år var det Sveriges tur att stå värdar för det årliga nätverksmötet för European Burma Network,
EBN. Sedan förra mötet har det gemensamma fokuset för medlemsorganisationerna legat på det
kommande parlamentsvalet, politiska fångar och situationen för Rohingyas (den utsatta
muslimska minoriteten i landets västra delar).
Det råder fortfarande stor osäkerhet inför det kommande valet som tros hållas någon gång
mellan oktober-november i år. Under mötet presenterade Burma Campaign UK (BCUK) varför
valet omöjligt kan bli ett fritt och rättvist val. Konstitutionen från 2008 är ett utav hindren vilket
garanterar 25% av platserna i parlamentet till militären och förhindrar tidigare politiska fångar att
kandidera. Den sittande regeringen lovade frisläppning av alla politiska fångar, men än idag sitter
många människor fängslade på grund av politiska skäl runt om i Burma. En stor del av
befolkningen exemplevis flyktingar längs gränsområdena, människor i konfliktområden, så som
Kokang, har mycket begränsad möjlighet att rösta och sedan tidigare är religösa ordrar, så som
munkar och präster, fråntagna sin rätt att rösta.
Den muslimska minoritets gruppen Rohingyas har blivit nekad rättigheten att rösta då deras
"White cards", identitetskort, har blivit indragna, ännu en strategi till att begränsa gruppens
medborgarskap och rättigheter i landet. I dagarna nåddes media runt om i världen av fasansfull
inblick i båtflyktingarnas förhållanden utanför Thailands kust, majoriteten Rohingyas. Burmese
Rohingyas Organsation UK (BROUK) menar att om inget görs för att förbättra folkgruppens
livssituation och rättigheter kommer Rohingyas ha försvunnit från deras hemregion Arakan State
inom två till tre år. Ett förödande resultat av extrema nationalisters röster och politikers illvilja att
se till och upprätthålla mänskliga rättigheter.
Vidare har kritik först fram att strukturen för valet inte är transparenta nog. Med bara några
månader kvar har allmänheten eller internationella aktörer inte fått någon information om hur
valet kommer att genomföras. Att registrera en kandidat kostar 280 USD, mer än vad de flesta i
landet har i inkomst per år. Detta försvårar såklart för mindre partier att registrera sig och nå ut

med sin politik. Den mycket begränsade strukturen kring hur man får utföra sitt kampanjarbete
och sprida sina budskap försvårar också arbetet.
Olika scenarion kring slutresultatet av valet diskuteras flitigt, vissa tror att den sittande
presidenten, Thein Sein får förtroendet för ytterligare en mandatperiod, trots att han i nuläget
inte är tydlig kring sin eventuella fortsatta delaktighet. Andra tror att hans största motståndare
Shawe Mann från samma parti Union Solidarity and Development Party, USDP, kommer kamma
vinsten när parlamentet efter valet ska välja en ledare. National Leauge for Democracy, NLD, med
Aung Saan Suu Kyi i spetsen är också ett tungt kort, dock är hon med den rådande
konstitutionen i ryggen ej val bar och hittills har NLD inte presenterat en andra kandidat. Frågan
är om samarbete över blocken är möjlig och om NLD vinner valet kan de då erkänna en exmilitär som president? Fram tills att valet är utfört och det nyvalda parlamentet är klart kan vi nog
vänta oss många överraskningar och kanske till och med eventuella parti splittringar.
Positivt är att restriktionerna för media har släppts till viss del och genom sociala medier har
nyheter kunnat sprida sig lokalt och globalt. Valet kommer uppmärksammas av hela världens
ögon och fler internationella journalister och valobservatörer kommer finnas på plats runt om i
landet. Redan i augusti kommer den EU skicka observatörer för att ha möjlighet att följa och
observera hela processen. Något som också diskuterades på EBN var att trots att parlamentsvalet
just nu känns oplanerat och ostrukturerat så var alla överens om att varje steg med all säkerhet är
beräknat av den sittande regeringen.
Slutligen. En demokrati är så mycket mer än strävan efter ett demokratiskt genomfört val
och Burma har mycket att bevisa - reell demokrati, mänskliga rättigheter och
jämställdhet.

(F.D.) VOLONTÄREN HAR ORDET, BANAFSHE HEJAZI
ETT EGET RUM – EN REFLEKTION ÖVER ALMP, AKTIVISTERS ENGAGEMANG OCH DILEMMAN
En månad går fort men kan inrymma lärdomar, insikter och minnen som räcker ett helt liv. Jag
hade nöjet att undervisa 12 ambitiösa, roliga och nyfika unga kvinnor på ALMP-programmet
(Advanced Leadership and Management Program), i Yangon, Burma. Studenterna kom från olika
regioner i Bur ma och representerade som tidigare år diverse ungdoms- och
studentorganisationer. De bidrog till en intensiv och minnesvärd månad för oss alla.
Under den första dagen berättade studenterna
att de ville fokusera på att lära sig/förbättra
sin engelska, att bli en stark ledare, att prata
offentligt, och att öka självförtroendet,
framför allt när det gäller att prata framför en
publik. Därför reviderade jag mitt tidigare
förberedda program som hade utgått från den
strategiska planen. Jag måste säga att
studenterna var väldigt driftiga, trots att flera
av dem hade väldigt svårt för engelskan. De
jobbade hårt och var väldigt benägna att lära
sig mycket. Att se deras självförtroende öka
på den korta tiden vi hade tillsammans var
särskilt tillfredsställande.
Vi värvade teori och praktik. Från text- bildanalyser,
kritiskt tänkande, ledarskap och representation,
härskartekniker och skillnaden mellan lobbying och
påverkansarbete, till att göra ett gemensamt
nyhetsbrev om dagens lärdomar, och presentera olika
ämnen framför gruppen på engelska och burmesiska.
Vi hade ofta grupp/pararbete om påverkansarbete i
den egna communityn. Studenterna parades ihop för
att bli bättre informerade om andra regioners
utmaningar och förhållanden. Varje student berättade
om sin partners problem och det påverkansarbete
som behövs där. Flera sa att de inte visste att även
andra regioner hade samma problem som de själva.
Det var även lärorikt för mig att känna till
de olika utmaningarna runt om i landet.

En av de mer minnesvärda och intensiva dagarna var
rollspelsdagen. Vi tillägnade en hel dag till att simulera
en krissituation. Studenterna representerade olika
samhällsaktörer och kommunicerade via pressreleaser,
presskonferenser, foton och sociala medier. Scenariot
var en studentdemonstration som hade resulterat i
våldsamma arresteringar. Temat låg väldigt nära
vardagen under mars-månad. Olika communityaktörer skulle bidra till frisläppning av de arresterade
studenterna via dialog med polis, militär och
regeringsrepresentanter. Studenterna valde även på
egen hand att förhandla med regeringsrepresentanter
om bl.a. den nya kontroversiella utbildningslagen. Det
var fantastiskt roligt att se dem gå in i sina roller och
kreativt bidra till förändring av scenarier och
konflikter.

Vi hann även med ett organisationsbesök hos
UNOPS (United Nations Office for Project
Service) och deras Burma-program, LIFT
(Livelihoods and Food Security Trust Fond).
Det var en uppskattad aktivitet och flera
studenter berättade efteråt vad mötet hade
betytt för dem eftersom presentationen
fokuserade mycket på olika projekt som sker i
studenternas regioner. LIFT välkomnade
ALMP att återvända för fler besök i framtiden.

En av de insikter som påverkade mig mycket
och som jag ser gärna att det diskuteras mer om
handlar om studenternas bakgrund. En av de
”svagaste” studenterna kom från en familj som är starkt allierad med regimen. De visste inte att
hon var på ALMP och vad det innebär. Hon ville inte hem och sa att AMLP hade betytt mycket
för henne. Jag är väldigt glad att hon var där trots hennes närmast obefintliga engelska. Jag vet
inte om SYCB kände till detta under intervjun och om det var därför de valde att ha med henne.
Om ja, så var det ett klokt val. Det var fler studenter som kom från regeringsvänliga familjer och
vars föräldrar inte visste att de deltog i ALMP. Vi hade en särskild, ad hoc session om vad det
innebär att vara aktivist och de utmaningar och överlevnadsstrategier som behövs för att fortsätta
med det arbete som vi starkt tror på, trots oerhörda påfrestningar från familj och samhälle. Jag
fortsätter samtalet med några av studenterna via chatprogram, nu när vi alla har återgått till
vardagen och arbetet. Forum, nätverk och egna rum där man träffar andra likasinnade, utvecklar
”aktivistiska” kompetenser och delar med sig av sina tankar, förhoppningar och rädslor är

oerhört relevanta, i Burma såväl som i Sverige. Det finns en längre rapport som jag har skrivit om
ALMP-månaden som finns hos BU, ifall någon vill läsa mer om ”aktivism-dilemmat”,
programmets innehåll och övriga erfarenheter. Jag hoppas på en långvarig och mer utvecklad
verksamhet för ALMP, och önskar nästa volontärlärare och studenter all lycka.
/Banafshe Hejazi

LÄS MER
BURMAUTSKOTTET I MEDIA
http://www.tidskriftenlibertas.se/studentrorelsen-en-maktfaktor-att-rakna-med-i-burma/
(Burmautskottets Alma på plats i Burma)
http://www.unt.se/asikt/debatt/allt-varre-polisvald-i-burma-3648929.aspx
(Burmautskottet tillsammans med S-studenter, Palmecentret och SSU)
Den internationella Socialdemokraten
http://www.palmecenter.se/wp-content/uploads/2015/04/IntSoc-2015_uppslag.pdf
(Burmautskottets Charlotte Malmborg, Emelie Svensson, Elsa
Crafoord tillsammans med Åsa Odin Ekman)

INBÖRDESKRIG I BURMA
− http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/03/economist-explains-20?
fsrc=scn/fb/wl/ee/whoisfightinginmyanmar
− http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eldupphorsavtal-skrevs-under-i-burma_4451151.svd
LANDDISPYT I BURMA
− http://www.economist.com/news/asia/21642013-new-businesses-are-opening-acrossmyanmar-literally-reshaping-its-landscape-some-wonder-whether?fsrc=scn%2Ffb%2Fwl
%2Fvi%2Ffromploughstoports
SVENSK BISTÅND TILL BURMA
− http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svenskt-bistand-gar-till-burmas-regim_4327237.svd
− http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/omvarlden-bor-inte-lita-pa-burmasregim_4332565.svd
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Läs mer om projektet på volontärbloggen: http://www.sstudenter.se/burmautskottet/category/
volontarbloggen/

