
 
   

Nyhetsbrev september, 2015 

VAD HÄNDER I BURMAUTSKOTTET? 

ABF & S-studenters Burmautskott  
Tisdagen den 8 september höll S-studenters Burmautskott, i samband med ABF Malmö, en 
föreläsning om Burmas politiska utveckling – en kamp för demokrati och jämlikhet. 
Det kom cirka 12 deltagare och det blev flera bra diskussioner.  Framförallt diskuterades 
situationen för den muslimska minoriteten Rohingyas som numera av FN betecknas som en av 
världens mest utsatta och förföljda folkgrupper.   

Flera oberoende källor rapporterar om grovt våld, trakasserier och förföljelse av rohingyas. Just 
nu lever gruppen under apartheid-liknande förhållande då de inte erkänns som en del av 
landets befolkning och inte heller har varken rösträtt eller andra rättigheter. Läs mer om detta 
längre ned i nyhetsbrevet. 



 

ÅRSMÖTE STOCKHOLM 19-20/9 
 

  

Under helgen den 19-20/9 höll utskottet årsmöte. Med två nya medlemmar och ett kommande val var 
det som upplagt för spännande diskussioner och många tankar om vårt fortsatta projekt i Burma.  

”Nya” ansvarsposter 
Koordinatorer: Charlotte Malmborg & Roaa Hamsis 
Ekonomiskt ansvarig: Emelie Svensson 

Tillägg i Burmapolicyn 
Omvärldens ansvar  
Internationella samfund måste öka pressen på de länder som idag berörs av flyktingströmmen från 
Burma att efterleva internationella konventioner och respektera mänskliga rättigheter. Detta ska 
självklart gälla såväl dokumenterade som icke-dokumenterade flyktingar.  
Thailand som stor mottagare av Burmas flyktingar måste ratificera flyktingkonventionen för att 
garantera en rättvis och rättssäker situation. Återvändande till Burma måste ske frivilligt och med 
hänsyn till de särskilda omständigheter som råder för olika grupper av flyktingar.  

PLANERING 
SEPTEMBER 

⎯ 19-20/9 Årsmöte S-studenters Burmautskott, Stockholm 
⎯ 30/9 Seminarie (Palmecentret, S-studenter, Tidens tankesmedja, ABF)  

Läs mer här http://abfstockholm.se/event/2015/09/burma-infor-valet/  

OKTOBER  

NOVEMBER 
-      8/11 Val i Burma, följer uppdatering i kommande nyhetsbrev  

http://abfstockholm.se/event/2015/09/burma-infor-valet/


 

UTSKOTTSRESA AUGUSTI 2015 

Emelie, utskottets ekonomiskt ansvariga, åkte i månadsskiftet aug/sep på utskottsresa för att 
besöka SYCB i Mae Sot. Syftet var att tillsammans med SYCB arbeta på ansökan för 
programperioden 2016-2019.  

SYCB´s nya hus i Mae Sot & Emelie Svensson på plats.  

! !  

”Rapporten handlar om de arbete som jag gjorde tillsammans med SYCB och den situation och 
utmaningar som organisationen står inför just nu. Jag var hos organisationen och jobbade under 
7 dagar och detta utbyte var mycket givande och vi fick ut både bra samtal och mycket arbete. Jag 
tror också att besöken var väldigt uppskattat från SYCBs sida. 
SYCB har flyttat till grannhuset, syfabriken, som vi tidigare i princip verkat vägg i vägg med. 
Huset fungerar bra och har en bra arbetsyta på bottenvåning tillsammans med ett utomhus/
under tak kök som har samma stil som de förra köket. På övervåningen finns de toalett och 
dusch och iordning gjort fyra avskilda sovdelar som personalen delar. Förutom att man kan slå i 
sit huvud på flertalet ställen på bottenvåningen skulle jag säga att huset är mycket funktionellt 
både som boende och som kontor för organisationen. Huset är betydligt mindre än de tidigare 
och det finns inga möjligheter att husera workshops eller elever i detta kontor. I trädgården finns 
det ett antal fruktträd och ingefärsrötter, jag fick möjlighet att äta söt stjärnfrukt under mitt 
besök!” 



 
PLANERINGSMÖTE I CHIANG MAI 12-14 MAJ 

I maj åkte Kirke Kyander och Helen Buhtoo som representanter för Burmautskottet på Olof  
Palme Centrets nätverksträff  och planeringsmöte i Chiang Mai. Syftet med mötet var att 
organisationerna som är delaktiga med olika projekt i OPCs Burmaprogram skulle få en 
möjlighet att träffas och att gemensamt planera inför den kommande programperioden 
2016-2019. På mötet fanns svenska partnerorganisationer, burmesiska organisationer med bas i 
Thailand och burmesiska organisationer som bedriver sin verksamhet inne i Burma. 
Gemensamt är arbetet för ett mer jämlikt, rättvist och demokratiskt Burma. Burmautskottets 
partnerorganisation SYCB närvarade på mötet med två representanter. 

Mötet var fördelat över tre dagar med en härlig blandning av mingel, utvärdering och 
framtidsplanering. Jonas Lövkrona är den som har ansvarat för den externa utvärderingen för 
Burmaprogrammets föregående programperiod. Han var på plats i Chiang Mai för att 
presentera sina slutsatser. Generellt har den föregående programperioden varit framgångsrik 
och uppnått de utsatta målen. Såklart finns det utmaningar och aspekter som kan förbättras, 
något som låg till grund för gemensamma diskussioner och workshops för att ta fram tänkbara 
strategier.  

De tre mötesdagarna var givande och det var väldigt kul att få veta mer om de andra projekten 
inom Burmaprogrammet. Det var flera inspirerande projekt som presenterades under mötet 
och det ska bli kul att se vad den kommande programperioden för med sig. En sak som är 
säker är i alla fall att med så här häftiga organisationer kan den inte bli annat än lyckad. 

!  
Alla mötesdeltagare samlade för den obligatoriska gruppbilden på mötets tredje och sista dag. 
  



 
NYHETER FRÅN BURMA I KORTHET 

INFÖR VALET/POLITISKA SITUATIONEN 
DEMOKRATISKA UTSIKTER? 

Den 8 november 2015 är det val i Burma. Utsikterna för ett demokratiskt val är idag lika med noll, till 
stor del på grund av den direkt odemokratiska konstitutionen.  

Burmas odemokratiska konstitution  
o Reserverar en fjärdedel av alla platser i parlamentet åt militären 
o Skyddar generaler från att ställas inför rätta för begångna människorättsbrott.  
o All lagstiftande, verkställande och juridisk makt övergår till överbefälhavaren vid 

undantagstillstånd.  
o Konstitutionen förhindrar även individer som varit gifta med en utländsk medborgare från 

att bli president, vilket hindrar frihetskämpen Aung San Suu Kyi från att bli vald 

INTERN KUPP Endast tre månader innan valet har ordföranden för Burmas militärstödda 
regeringsparti (USDP) Shwe Mann avsatts, möjligtvis p.g.a. en intern maktkamp, hans stöd till 
Aung San Suu Kyi och/eller att möjliggöra att ett hundratal f.d. generaler kan kandidera för 
USDP. Enligt Svenska Burmakommittén har ”många internationella bedömare [...] förutspått att 
han skulle ha goda chanser att bli landets nästa president. Källa: Svenska Burmakommittén, The 
Economist 

FLYKTINGKRIS I SYDOSTASIEN 
Trots att tiotusentals av den muslimska minoriteten rokingyas flyr med båt från Burma och 
Bangladesh varje år  är det först nu som deras situation har fått uppmärksamhet medialt. Enligt 
FN satt 20 000 flyktingar fast på Andamansjön under sommaren 2015 på väg till Malaysia, 
Indonesien eller Thailand. Dock tog inte de länderna emot flyktingarna. Gruppen flyr ifrån 
religiöst förtryck, systematisk diskriminering och hat i hemlandet. Enligt Jens Orback på OPC ser 
situationen även positiv ut eftersom ”den demokratiska oppositionen i Burma för första gången 
börjat tala om rohingyas rättigheter och möjligheten att erkänna deras medborgarskap i Burma” 
Källor: Olof  Palmes Internationella Center, Aftonbladet 



 
FN STÄLLER KRAV PÅ BURMA ATT AKTIVT ARBETA FÖR ATT STÄRKA ROHINGYAS 
STÄLLNING 

 

! !  

Det finns ”oroväckande tecken på att utvecklingen går bakåt för mänskliga rättigheter”, 
menar Lee. Människorättsläget är mycket oroande i landet och måste fortsätta att granskas, sade 
Yangee Lee, FN.s specialrapportör i för Burma, vid en presskonferens i Genève i mars 2015. 
Under sitt besök i Burma i våras blev hon, på grund av att hon talade positivt om 
minoritetsgruppen Rohingya, kallad hora av en munk med kopplingar till den nationalistiska 969 
rörelsen. Källa: http://nyheteridag.se/buddhistmunken-till-utsande-fn-rapportoren-i-vart-land-ar-du-bara-en-
hora/  

Låt Rohingya kalla sig Rohingya (Burma insisterar på Bengali) 
Lika rätt och tillgång till hälso- sjukvård, utbildning. 
Undersök och stävja roten till hatet och våldet. 
Starkare fokus på mänskliga rättigheter. 
FN-kontor  med fokus på ”Human Rights” omgående.

Rohingya, muslimsk 
minoritetsgrupp som lever i västra 
Burma. Se markering.

http://nyheteridag.se/buddhistmunken-till-utsande-fn-rapportoren-i-vart-land-ar-du-bara-en-hora/


 

ÖVERSVÄMNINGAR I BURMA  
Översvämningarna som är de värsta i landet på årtionden har nu drabbat över en miljon 
människor. Översvämningarna som orsakas av ovanligt kraftiga monsunregn har pågått i veckor 
och har orsakat översvämningar och jordskred i den centrala och norra delen av landet under 
sommaren. 1 miljon människor drabbades och behövde flyttas från området, cirka 100 personer 
har dött. 

Fyra delstater har förklarats som katastrofzoner av regeringen. Flera hundra tusen människor har 
tvingats lämna sina hem. Åtskilliga hundra tusen till lever med vattenmassorna runt och med 
oron för nya flodvågor eller jordskred. 
Burma har vädjat om hjälp och dryga tiotalet länder har bidragit med pengar och förnödenheter, 
det har dock varit svårt för räddningsarbetare att nå fram till de isolerade samhällen.. Burmesiska 
privatpersoner har också mobiliserat för att hjälpa sina landsmän, mycket hjälp har kommit från 
frivilliga som ger nudlar, ris och rent vatten till de drabbade. Källa: TT-REUTERS-AFP, DN, 
Huffington Post. 

UNICEF PÅ PLATS  
Tillsammans med andra FN-organ har UNICEF ett nära samarbete med myndigheterna i Burma 
för att bemöta de akuta behoven hos de utsatta barnen och ge stöd. UNICEF har skickat 
vattenreningstabletter och hygienkit till de drabbade områdena. Bland annat har vi skickat 4500 
hygienkit till Sagaing i nordväst, som är ett av de områden med flest drabbade människor. Vi har 
även skickat utvärderingsgrupper till de områden som går att nå för att identifiera behoven hos 
barn och familjer i form av vatten och sanitet, hälsovård och näring. 

Burma ligger i ett riskområde för naturkatastrofer som översvämningar, cykloner och 
jordbävningar. Det finns stora behov av mer resurser för att öka landets katastrofberedskap, och 
för att förbättra samhällets motståndskraft. 
Källa: https://blog.unicef.se/2015/08/05/oversvamningar-i-burma-drabbar-de-mest-utsatta-barnen/  

https://blog.unicef.se/2015/08/05/oversvamningar-i-burma-drabbar-de-mest-utsatta-barnen/


 

LÄS MER 
OM VALET: 
• The Economist skriver om den interna kuppen inom militärpartiet 
• Burmakommittén bevakar utvecklingen inför valet den 8 november 
• Frida Perjus, OPC, skriver om utsikterna för fred och demokrati i Burma  

ANNAT: 
• https://theintercept.com/2015/05/25/myanmar-muslims-arrested-joining-terror-

group-doesnt-exist/ 

HÖR GÄRNA AV ER OM NI ÄR INTRESSERADE AV ATT ENGAGERA  
ER ELLER VILL VETA MER 

Koordinatorer: Charlotte Malmborg& Roaa Hamsis 
Ekonomiskt ansvarig: Emelie Svensson 

!   Hemsida: http://www.s-studenter.se/burmautskottet/ 

! Mail:burma@s-studenter.se 
 
         Facebook: S-studentersBurmautskott 
 
           Twitter: Burmautskott1 

Läs mer om projektet på volontärbloggen: http://www.sstudenter.se/burmautskottet/
category/volontarbloggen/

http://www.economist.com/news/asia/21661803-former-general-purges-ruling-party-aung-san-suu-kyi-jockeys-position-pistols-and-purges
http://www.burmakommitten.org/kampanj/burmas-val-2015/
http://www.palmecenter.se/nyheter/varlden-brinner/
http://www.s-studenter.se/burmautskottet/
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