
 

 

 

Nyhetsbrev augusti 2016 
 

VAD HÄNDER I BURMAUTSKOTTET? 

ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR FÖR HÅLLBART ENGAGEMANG 

 
Vid de senaste utskottsmötena har det diskuterats hur vi kan organisera vårt arbete för att fördela 
arbetet bättre mellan oss medlemmar i utskottet och S-studenters förbund. Det har lett till att 
kommunikationen och förståelsen för varandras verksamheter har blivit bättre. Utöver detta har 
det även förts samtal med Palmecentret där utskottet söker sina projektpengar. Vi kommer som 
en följd av detta inte ha samma administrationsarbete som tidigare – det som varit det stora 
problemet för oss ideellt engagerade i utskottet.  
 
Förhoppningsvis kan dessa förändringar leda till att arbetsbördan framförallt för 
koordinatorerna, ekonomiskt ansvariga minskar och att vi på så sätt tar vara på det ideella 
engagemanget och inte riskerar att bränna ut det.  

 
PLANERING FRAMÅT 

SEPTEMBER 

⎯  24 september Årsmöte S-studenters Burmautskott Sveavägen, Stockholm 

 

FORTSATT FÖRTRYCK AV ETNISKA OCH RELIGIÖSA 

MINORITETER I BURMA 

SVENSKA BURMAKOMITTÉN GJORDE FÖLJANDE UTTALANDE 2016-07-05 

Efter de två senaste våldsamma attackerna mot muslimer i Burma uppmanar Svenska 

Burmakommittén, tillsammans med elva organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i 

Burma, landets regering att agera för att skydda de religiösa minoriteterna. 

 Att de skyldiga ställs inför rätta och att polisen arbetar för att förhindra fler attacker 

 Anta de rekommendationer som FN:s specialrapportör för religionsfrihet lämnade 

2012 och 2013 

 Bjuda in FN:s specialrapportör för religionsfrihet att besöka landet snarast möjligast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/191/41/PDF/G1319141.pdf?OpenElement


 

 

 

UTVECKLINGEN I BURMA EFTER VALET 
 

o I AUGUSTI BESÖKTE AUNG SAN SUU KYI, BURMAS UTRIKESMINISTER OCH 

STATSRÅDGIVARE, KINA.  

Detta är första gången sedan 1962 som Burma och Kina kan inleda samtal för att utveckla 
relationer i god tro, med alla alternativ öppna.  
 
I en intervju ger The Irrawaddys grundande, Aung Zaw, sin syn på vad vi kan förvänta oss att 
besöket kan komma att leda till på sikt. ”Det är det viktigaste utrikesbesöket hennes regering 
gjort hittills. Det kommer direkt att påverka framtiden för Burma, särskilt fredprocessen och den 
ekonomiska utvecklingen”, säger Aung Zaw. 
 
Aung Zaw menar att Suu Kyi har den diplomatiska skicklighet som krävs för att skapa en win-
win situation, som samtidigt inte undergräver landets diplomatiska relationer med Väst. 
Att Aung San Suu Kyi besöker Kina först, innan hon besöker Väst, är ett smart drag av den nya 
regeringen, anser Aung Zaw. Ingen annan stormakt har en så direkt inverkan på hennes land. 
 
Suu Kyi's besök i Kina är hennes tredje statsbesök sedan regeringen tillträdde. Tidigare har hon i 
rollen som utrikesminister besökt Laos och Thailand. 
 
Enligt Aung Zaw har Suu Kyi under dessa besök visat betydande diplomatiska skickligheter. Hon 
har hållit en ödmjuk och låg profil och enbart koncentrerat sig på de viktigaste frågorna som 
respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och internationell rättssäkerhet. 
 
Politisk stabilitet i Burma och goda relationer med Kina, skulle även vara ett stort lyft för 
Sydostasiens ekonomiska nätverk Asean, anser Aung Zaw. Burma har med sin nya regering och 
öppenhet en mycket viktig roll att spela för Aseans fortsatta utveckling. 
 
 
  



 

 

 

 
o DEN 31 AUGUSTI STARTADE “21ST CENTURY PANGLONG CONFERENCE” - 

DET SENASTE STEGET I LANDETS LÅNGA FREDSPROCESS.  

Mycket står på spel och många ser konferensen som en möjlighet att på allvar inleda vägen mot 
fred. Yanghee Lee FN: s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Burma, 
skriver i en artikel i Bangkok Post att så länge inte förhandlingarna omfattar alla grupper, som 
såsom kvinnor, ungdomar och representanter för det civila samhället, får de mycket svårt att nå 
framgång. 
 
Bara att få alla etniska väpnade organisationer till förhandlingsbordet är en stor utmaning i sig. I 
synnerhet gäller det de tre grupper som uteslöts i förhandlingarna som ledde till ett avtal om 
eldupphör (Nationwide Ceasefire Agreement, NCA). Att förhandlingen även omfattar dessa 
grupper anses avgörande. Men om och hur dessa deltar i konferensen är fortfarande höjt i 
dunkel.  
 
Även de partier som misslyckades att vinna parlamentsplatser i det senaste valet utesluts från 
förhandlingarna. 
 
Yanghee Lee poängterar att det även är mycket viktigt att kvinnor tar en aktiv del i 
förhandlingarna. Tidigare studier av kvinnors deltagande i fredsprocesser visar att denna är 
avgörande för framgång. Tyvärr är bara 16 procent kvinnor i de ledande delegationer som sitter 
vid förhandlingsbordet under konferensen, inte 30 procent som regeringen har sagt sig ha som 
ambition. 
 
Väsentligt är också att representanter för det civila samhället- och gräsrotsorganisationer 
involveras, men under tidigare förhandlingar har det visat sig finnas en ovilja mot att låta dessa 
delta. Frågorna som behandlas anses vara "politiska", trots att många av dem har en direkt 
koppling till mänskliga rättigheter.  
 
Tydligt är att inte heller ungdomars intressen beaktas tillräckligt i förhandlingarna, då de frågor 
som tagits upp under ungdomskonferenser nyligen inte kommer att behandlas på konferensen. 
 
I botten ligger årtionden av konflikter kring grundläggande mänskliga rättigheter, diskriminering 
av minoriteters rättigheter, markrättigheter och en mängd andra frågor. 
Att involvera dessa frågor och alla människor de berör, i fredsprocessen, kommer att vara 
avgörande för dess framgång och för möjligheterna att bygga ett nytt Burma, skriver Yanghee 
Lee. 

 

  



 

 

 

VOLONTÄREN HAR ORDET 

Inom arbetarrörelsen pratas det ofta om internationell solidaritet, ibland på ett tämligen frasigt 
och abstrakt sätt, och det kan stundtals verka långt mellan fraserna och rent praktiska 
solidaritetshandlingar. Därför är samarbetsprojekt så som det S-studenter bedriver med SYCB 
(Students and Youth Congress of Burma) oerhört viktigt för att upprätthålla sprängkraften i 
termen ”internationell solidaritet”. Att inte reducera den till kungörelser i principprogram och 
manifest, utan påminna om att i slutändan är solidaritet faktiskt något man kan se, känna och 
uppleva. 
 
Jag hade nöjet att vara volontärlärare på SYCB:s träningsläger för demokratiaktivister, YTC 
(Youth Training Center) den här sommaren. SYCB är en paraplyorganisation som samlar student 
-och ungdomsorganisationer från olika etniska minoritetsgrupper i Burma. De kämpar för fred, 
demokrati och federalism. Från att tidigare ha legat i Mae Sot, Thailand, ligger YTC numera i 
Rangoon/Yangon – den största staden i Burma/Myanmar, då de bedömt att säkerhetsläget 
förbättrats så till den grad att de nu kan bedriva verksamhet inom Burmas gränser. 

  
Mitt uppdrag var att undervisa i engelska och presentationsteknik på YTC. Allt eftersom Burma 
öppnas upp gentemot omvärlden växer betydelsen för individer och organisationer att kunna 
kommunicera på engelska. När jag kom till centret hade de 15 deltagarna redan spenderat fyra 
månader tillsammans. Jag skulle få spendera den sista månaden med dem. Fokus låg på att 
eleverna skulle bli bättre på att tala och förstå engelska samt att utveckla en vokabulär att ha nytta 
av i sitt framtida politiska arbete. Det är en pedagogisk utmaning att lära ut engelska, på engelska, 
till personer som inte riktigt förstår engelska.  
 
Av eleverna krävdes det ambition och vetgirighet för att de skulle utvecklas och av mig som 
lärare sin beskärda del kreativitet och tålamod. Trots en del hinder i undervisningen, i form av 
avsaknad av undervisningsmaterial, dåligt anpassade undervisningslokaler och stora skillnader i 
elevernas engelskkunskaper, hade samtliga elever gjort framsteg vid månadens slut.  
 
 



 

 

 
Men jag tror att den som utvecklades och lärde sig mest under perioden var jag. Inte bara från 
mitt uppdrag som lärare, utan av den burmesiska kulturen, människorna och de levnadsöden jag 
fick ta del av.  
 
För mig blev projektet ett minne för livet som jag är tacksam att jag fick vara en del av. För 
SYCB innebär projektet en välkommen organisatorisk förstärkning. Utbytet våra organisationer 
emellan är dock inte ensidigt. Framförallt kan vi lära av hur de lyckas samla många ungdomar, 
med olika etnisk bakgrund, och kanalisera mycket engagemang trots väldigt begränsade resurser. 
SYCB är en heterogen rörelse, som valt att fokusera och samarbeta kring de politiska frågor som 
där de olika moderorganisationerna har gemensamma intressen. YTC-projektet är ett bra 
exempel på det, där ungdomar från olika kulturer får lära sig att leva tillsammans, bli kamrater 
med olika bakgrund men med samma mål.  
 
De 15 diplomerade deltagarna har nu åkt hem till sina respektive moderorganisationer för att 
praktisera vad de lärt sig under den fem månaderna på YTC. Med nyvunna kunskaper i mänskliga 
rättigheter, genus, organisation, ledarskap och engelska är de väl rustade för att orientera sig i det 
föränderliga sociala och politiska landskap som präglar landet idag. För SYCB fortsätter kampen 
för minoritetsgruppernas rättigheter, fred och den fortsatta demokratiseringen av Burma. 
 
Otto Berglund 

 

 

  



 

 

LÄS MER 
http://www.irrawaddy.com/contributor/peace-talks-must-focus-on-rights.html  

 

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/ 
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