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Glädjande resultat efter Burmas val – en delseger på väg mot något större!
S-studenters Burmautskott gratulerar National Leauge for Democracy (NLD) och Aung San
Suu Kyi till segern med uppskattningsvis 70 % av rösterna efter söndagens historiska val.
Omröstningen är ett stort steg fram för demokratin i ett land som Burma som länge varit ett av
världens strängaste militärdiktaturer. Sittande regering som haft täta band med militären
erkände sig under morgonen besegrade trots att sluträkningen inte väntas förrän på tisdagen.
Hur glädjande detta än är bör valet ses i ljuset av att 25 % av parlamentsplatserna fortfarande
är vigda åt militären, flera minoriteter – däribland den extremt utsatta muslimska minoriteten
rohingyas – har ej tillåtits rösta och sittande ordförande för det vinnande partiet har på grund
av den odemokratiska grundlagen idag ingen möjlighet att inta presidentposten. Burmautskottet hoppas att Aung San Suu Kyi ska bli stärkt av resultatet och i sin ledarroll också aktivt
arbeta för att även inkludera minoriteterna i det viktiga demokratiseringsarbete som länge fått
stå tillbaka.
Burma har en lång väg att gå till att vara en fullvärdig demokrati, mänskliga rättigheter kränks
dagligen och tillgång till sjukvård och utbildning är fortfarande begränsad för många.
S-studenter och Burmautskottet firar idag, vinsten för NLD och för Aung San Suu Kyi är stor
och kommer förhoppningsvis ingjuta hopp och fortsatt kampanda i alla de demokratiaktivister
vi har haft och har glädjen att arbeta med i landet. Kampen fortsätter!

FAKTA OM VALET
VALDELTAGANDE:

80%

TOTALT ANTAL PARTIER SOM STÄLLDE UPP: 91
STÖRSTA PARTIER: NLD, USDP
PRESIDENTKANDIDATER: TIN MYO WIN, TIN OO
NYA REGERINGEN TILLTRÄDER: VÅREN 2016

KÄLLOR: HTTP://WWW.BBC.COM/NEWS/WORLD-ASIA-33547036, HTTP://WWW.WIWO.DE/POLITIK/AUSLAND/
WAHL-IN-MYANMAR-JUBELSTIMMUNG-UND-HOHE-WAHLBETEILIGUNG/12557618.HTML, HTTP://WWW.BURMAKOMMITTEN.ORG/KAMPANJ/BURMAS-VAL-2015/EFTERVALSANALYS/

KRÖNIKA
ANGELIKA KAHLOS, EN UTSKOTTARE JUST NU AKTIV PÅ PLATS I BURMA, SKRIVER OM SINA
TANKAR OCH ERFARENHETER EFTER VALETS RESULTAT.

ETT STEG FRAMÅT MOT ÖKAD DEMOKRATI
– MEN FORTFARANDE EN LÅNG VÄG ATT GÅ
I en intervju för några år sedan sade Aung San Suu Kyi, frihetskämpen General Aung Sans
dotter och ledare för oppositionspartiet National League for Democracy, att Burma ”närmar
sig 1" på en 10-gradig skala för demokrati. Hon sade detta kort efter att hon själv släppts fri
efter år spenderade i husarrest, på grund av sitt motstånd mot militärstyret.
Den 8 november vann hennes NLD stor majoritet av folkets röster, i vad som kallas "Burmas
friaste nationella val på årtionden".
Valresultatet har firats runtom i världen och det har sagts att detta kan vara det ultimata beviset att Burma äntligen demokratiserats.

Samtidigt – runtom i Burma är människor fortsatt försiktiga att visa sin glädje över resultatet.
De vet, att vägen mot demokrati är fortsatt lång att gå. För det första kommer det att ta ytterligare nästan ett halvår innan den nya regeringen tillträder i parlamentet i Naypyitaw. Tiden innan dess riskerar att bli skakig och osäker.
Innan valet inkom rapporter om att anonyma personer köpt upp stora lager av NLD-tröjor och
andra NLD-märkta accessoarer – utan att vara NLD-supportrar. Nu spekuleras det kring vad
dessa personer kommer att göra för att smutskasta NLD:s namn. Vissa kommentatorer gissar
att dessa anonyma personer kommer att mobilisera stora skaror ligister, klädda som NLDsupportrar, och uppmana dessa att skapa kaos. Våldet som bryter ut kommer därmed att tillskrivas NLD, vilket möjligen kan sätta militärpartiet Union Solidarity and Development Party
i bättre dager, och samtidigt legitimera att undantagstillstånd utropas, vilket möjliggör för ett
militärt övertagande av makten.

Det kan tyckas svårt att bedöma sannolikheten för detta scenario, givet att en solklar majoritet
av folket – till och med soldater, poliser och andra statsanställda – röstade på NLD. Men den
sittande regimen har ett trumfkort på sin hand – religionen.
För innan valet ägde också andra suspekta händelser rum. Ma Ba Tha, en av Burmas främsta
– eller, kanske mer korrekt beskrivet, värsta – buddhistiska extremiströrelser, lyckades mobilisera ett tillräckligt stort folkligt stöd för fyra rasistiska lagar att antas i parlamentet. Dessa
lagar innebär allvarliga restriktioner av människors rätt att fritt välja sin äktenskapspartner, att
fritt bestämma över när och hur de vill skaffa barn, att fritt anta en eller byta sin religion, samt
förbjuder den i islam sedvanligt tillåtna rätten till polygami. Efter att lagarna antagits anordnade Ma Ba Tha massmöten runtom i Burma, för att fira lagarna. Tusentals och åter tusentals
munkar och vanliga människor från de platser där mötena ägde rum deltog i firandet.

I ungefär samma veva politiserades Ma Ba Tha på ett sätt som aldrig tidigare skådats: plötsligt började ledare inom Ma Ba Tha att prata gott om president Thein Sein och hans parti
USDP i intervjuer och i sociala medier. Thein Sein och USDP porträtterades som "beskyddare" av den buddhistiska tron, som sades vara "under attack" av muslimer och av islam.
Parallelt med detta har NLD utsatts för ett flertal smutskastningskampanjer, inklusive baserat
på anklagelsen att partiet står den muslimska befolkningen "alldeles för nära" (trots att inte en
enda av NLD:s kandidater i valet den 8 november var av muslimsk bakgrund).
Hemlighetsstämplade dokument inifrån regimpartiet och militären har också läckt ut, vilka
visar att det finns en plan att mobilisera muslimer att själva starta oroligheter.
Det är inte särskilt svårt att sätta pusselbitarna samman för att se ett väldigt dystert scenario
äga rum i Burma: risken är hög att våldsamheter bryter ut innan den nya regeringen tillträder
nästa år – och såväl NLD som den muslimska befolkningen kommer att anklagas för att vara
bakom våldet. Samtidigt kommer Ma Ba Tha att kunna mobilisera samma munkar och lokalbefolkningar som tidigare deltagit i deras massmöten – fast denna gång med syftet att explicit
stötta ett maktövertagande av militären och/eller USDP. Detta skulle betyda, att det officiella
valresultatet inte spelar någon roll i slutändan. Makten kommer förbli i händerna på regimen.
Ett andra oroande hot mot en demokratisk överföring av makten är att omvärlden har valt att
blunda för vad som sker i Burma. Ekonomiska intressen i landets rika naturresurser och intressen i att distansera Burma från Kinas grepp har prioriterats över ett genuint och villkorslöst försvar av mänskliga rättigheter för Burmas befolkning.
Det språk som använts av internationella ledare och kommentatorer i media och från akademiskt håll är väldigt talande för denna förminskning av allvaret i människorättsbrotten som
fortsatt kommer att ske i Burma.
Frisläppandet av Aung San Suu Kyi från hennes husarrest, parallellt med frisläppandet av tusentals politiska fångar från fängelser landet runt, har sagts vara ett tecken på att Burma demokratiserats. Tillsammans med den slopade förhandscensuren har denna utveckling tagits
som ett tecken på att yttrandefrihet nu råder i Burma och att oppositionen slutligen kan verka
ostört och fritt i landet.
I själva verket föreligger här en förödande språkförvirring: ökade friheter och rättigheter är
inte detsamma som ökad, eller absolut, demokrati. Dessutom bör det ifrågasättas om folkets
friheter och rättigheter verkligen stärkts under president Thein Seins styre.
För samtidigt som politiska fångar har släppts fria, har andra aktivister och politiker från oppositionen gripits och fängslats. Orättfärdiga lagar används systematiskt mot kritiker som ses
som hot mot regimen och komplicerade juridiska processer håller dessa kritiker gisslan i ett
politiskt spel. I mars i år slogs en studentprotest för ökade friheter inom utbildningssystemet
våldsamt ned i Letpadan. Studentledare och deltagare i protesten har sedan dess ställts inför
domstol för sin medverkan i protesterna. Mellan domstolsförhören befinner de sig i förvar i
ett fängelse ökänt för sin undermåliga levnadsstandard.

I en rapport under hösten 2015
varnade Amnesty för att
förtrycket mot etniska minoriteter
kan komma att öka inför de
kommande valen i Burma. De
krävde frisläppandet av samtliga
politiska fångar och reformer för
att stoppa våldet mot rohingyas.
Det har gått över ett halvår nu sedan
protesten slogs ned. Trots detta har inte ens en bråkdel av vittnena från den anklagandes – regimens – sida hörts färdigt i rätten. Om rättegångarna fortsätter framåt i samma takt som hittills kommer en slutplädering inte vara möjlig förrän om flera år framåt i tiden.
Det finns fler än en förklaring till denna segdragna domstolsprocess gentemot studenterna. En
viktig förklaring hittas i Burmas lagtexter. För enligt lag har landets politiska ledare rätt att
utfärda en amnesti – vilket betyder direkt frisläppande – till fängslade individer, eller sänka
deras straff. Denna artikel är dock inte tillämpbar i studenternas fall – eftersom de ännu inte
tilldömts något straff. Så även med NLD vid makten kan studenterna riskera att spendera ytterligare många månader bakom galler, i väntan på en slutgiltig dom. De har dessutom nyligen gjorts sällskap av ännu fler studenter och aktivister från oppositionen, som greps dagarna
innan valet – vilket hindrade dessas röstande i valet och även sände ut ett varningsbudskap till
andra aktivister som uttalat kritik mot regimen.
Samtidigt som oppositionen bekämpas med juridiska medel i en allt större utsträckning kan
individer från regimens sida gå fria trots sin aktiva delaktighet i grava människorättsbrott.

Men trots att Burmas regim fortsätter att undvika internationella
straffrättsliga mekanismer och trots att människorättsbrott fortsätter att
ske, inte minst mot landets minoritetsbefolkningar, så är det internationella
samfundet märkligt tyst kring Burma. FN:s säkerhetsråd har ännu inte
vidtagit några åtgärder enligt deras Responsibility To Protect-mandat för att
stoppa det kartlagda folkmordet på rohingya-befolkningen.
Få FN-representanter tar ens ordet "folkmord" i sin mun.

Grupper som Fortify Rights och the State Crime Initiative vid Londons universitet har nyligen
lagt fram juridiska bevis på att Burmas regim är skyldig till folkmord på en av landets minoritetsgrupper, den muslima rohingya-befolkningen. Tyvärr ger landets konstitution en allmän
amnesti till all militär personal, samtidigt som Burma fortfarande nekar till att erkänna International Criminal Courts mandat att undersöka och hantera storskaliga människorättsbrott
som skett inom landets gränser.
Men trots att Burmas regim fortsätter att undvika internationella straffrättsliga mekanismer
och trots att människorättsbrott fortsätter att ske, inte minst mot landets minoritetsbefolkningar, så är det internationella samfundet märkligt tyst kring Burma. FN:s säkerhetsråd har ännu
inte vidtagit några åtgärder enligt deras Responsibility To Protect-mandat för att stoppa det
kartlagda folkmordet på rohingya-befolkningen. Få FN-representanter tar ens ordet "folkmord" i sin mun.
I denna kritiska stund i Burmas historia är det viktigt att FN och andra internationella aktörer
visar mod och kallar saker vid deras rätta namn. Folkmord är folkmord och varken kan eller
bör förminskas i språk eller i den internationella strafflagstiftningen.
Det är viktigt att det internationella samfundet ser igenom regimens politiska manövrar för att
legitimera sin politik – både de brott de redan begått och det kaos de kan komma att ställa till
för att förhindra ett demokratiskt övertagande av makten. Thein Sein och hans militärer är
kanske mest av allt skickliga strateger – inte genuina reformister.
Vägen mot demokrati är fortsatt lång i Burma.
Författare:
Alma Angelika Kahlos
Boende och arbetandes i Burma sedan ett år tillbaka.
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https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/myanmar/
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