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1. Inledning 

Den demokratiska oppositionens valseger 2015 var en milstolpe i Burmas demokratiseringsprocess. 

Efter årtionden av militärstyre och förtryck fick folket äntligen bestämma vilka de ville skulle leda 

landet. Aung San Suu Kyi och National League for Democracy fick folkets stöd och kunde under 2016 

bilda regering, vilket var ett historiskt skifte i Burma.  

Men genom den odemokratiska grundlagen håller sig militären fast vid makten. De kan fortfarande 

agera självständigt utan inflytande från regering och parlament. Till skillnad från ett demokratiskt 

system så är det inte regeringen som bestämmer över militären. Grundlagen ger istället militären 

möjligheter att kontrollera regeringen. Om militären är missnöjd med den politiska utvecklingen kan 

de med konstitutionella medel lägga in veton och i värsta fall återta makten. Militären innehar 25 

procent av platserna i parlamentet och kontroll över tre viktiga ministerposter, vilket ger dem politisk 

makt ända ned på lokal nivå.  Burma är med andra ord ännu inte en fullständig demokrati, snarare 

handlar det om ett hybrid-system där makten delas mellan regeringen och militären.  

Förväntningarna på den nya regeringen har varit skyhöga och svåra att leva upp till. Men det första 

året med den NLD-ledda regeringen har också varit en stor besvikelse i många avseenden.  

I Kachin- och Shan-staterna har eskalerade konflikter resulterat i att tusentals internflyktingar tvingats 

på flykt igen. Humanitärt bistånd har begränsats mer av den nuvarande än den tidigare regeringen, 

och FN och lokala grupper har varnat för en humanitär kris. Vissa bedömare menar att militärens 

insatser är ett sätt att tvinga etniska väpnade grupper att skriva på det nationella avtalet om 

eldupphör.  

Under året har också situationen i delstaten Rakhine kraftigt försämrats. Polis och militär har utsatt 

civila ur folkgruppen rohingya för urskillningslöst våld i sökandet efter de gärningsmän som 

attackerade gränspolisposteringar i oktober 2016. Sedan dess har tiotusentals flytt till grannlandet 

Bangladesh och humanitära hjälporganisationers tillträde till drabbade områden har kraftigt 

begränsats. FNs MR-kommissionär varnade i en rapport i början av februari 2017 för att det som sker 

kan ses som brott mot mänskligheten. 

Aung San Suu Kyi har fått mycket kritik för sin ovilja eller oförmåga att hantera de pågående 

konflikterna, för att hon försvarat militärens agerande och för att hon tillbakavisat dokumenterade 

anklagelser om människorättsbrott i Rakhine. Därtill kritiseras hennes fortsatta arbete med 

fredsprocessen, som inte har hanterat de etniska minoriteternas krav och exkluderat kvinnor så väl 

som civilsamhället från deltagande.  

När den NLD-ledda regeringen tillträdde fanns stora förhoppningar om att civilsamhället skulle 

inkluderas och få större inflytande i politiska processer. Men civilsamhällsorganisationer vittnar om 

motsatt utveckling, det vill säga minskat utrymme för att delta. Regeringen har dessutom gjort flera 

uttalanden om att civilsamhället inte ska lägga sig i politiken vilket vittnar om att de inte förstår 

civilsamhällets roll i en demokrati. Regeringens inställning till oberoende media pekar i samma riktning. 

Samtidigt har viktiga positiva förändringar skett, så som att den mycket kontroversiella jade-

utvinningen i Kachin har stoppats, och att vissa ekonomiska reformer tagit form. Även om regeringen 

fortfarande har ett mycket starkt stöd i hos stora delar av befolkningen, har stödet börjat svikta hos 

många etniskt baserade organisationer och människorättsaktivister.  Det är detta förtroende som 

regeringen behöver vinna tillbaka för att kunna påbörja övergången till genuin demokrati och fred.   
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2. Informations- och påverkansarbete  

Svenska Burmakommittén bedriver informations- och påverkansarbete på flera olika sätt i syfte att 

informera om situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Burma; lyfta fram ett kritiskt 

förhållningssätt till utvecklingen, bevaka att svensk (och europeisk) verksamhet med koppling till 

Burma inte undergräver mänskliga rättigheter, demokratisering eller fredsbyggande och aktivt lyfta 

fram lokala röster från det burmesiska civilsamhället.  

En stor del av informationsarbetet 2016 finansierades av Forum Syd, genom informationsinsatsen 

Burmas Val som har genomförts genom seminarier, mediearbete och informationsmaterial.  

2.1 Publicerat material 

Frilansjournalisten Axel Kronholm fick i uppdrag av Burmakommittén att 

skriva ”Skadeskjuten Fred – upptrappade strider undergräver 

fredsprocessen i Burma” som publicerades i november 2016. 

Rapporten tar sitt avstamp i de intensifierade striderna som ägt rum i 

norra Burma under hösten 2016. Den beskriver de utmaningar som finns 

för Burmas nya regering att skapa en inkluderande fredsprocess och 

lyfter perspektiv från civilsamhället kring vad som behövs för att skapa 

en långsiktigt hållbar fred.  

Rapporten lanserades i samband med MR-dagarna och fick därigenom 

god spridning. Den nådde sammanlagt minst 400 personer och delades 

aktivt via sociala medier.   

Regelbundna nyhetsbrev har producerats och distribuerats till medlemmar och intressenter under 

året. Därtill har vi även producerat reportage om våra partners och andra civilsamhällesorganisationer 

i samband med resor till Burma. 

2.2 Påverkansarbete 

Inom påverkansarbetet 2016 har stort fokus 

legat på riktade brev och personliga möten 

med beslutsfattare och tjänstemän. Det 

övergripande syftet med vårt 

påverkansarbete handlade om att få 

beslutsfattare och tjänstemän att förstå hur 

militärens fortsatta politiska inflytande 

påverkar demokratiserings- och 

fredsprocessen samt vikten av fortsatt stöd 

till civilsamhället. 

I maj 2016 reste Sveriges minister för 

internationellt utvecklingssamarbete, 

Isabella Lövin, till Burma. I samband med 

hennes besök skrev Burmakommittén ett 

antal rekommendationer där vi uppmanade ministern att ”besöka och lyssna på förändringsaktörer 

från civilsamhället för att förstå vikten av civilsamhällets deltagande och roll i landets 

Civilsamhällesrepresentanter från Burma träffade Statssekreterare 
Ulrika Modéer, september 2016 

http://www.burmakommitten.org/wp-content/uploads/2016/11/Skadeskjuten-Fred.-Rapport-2016.pdf
http://www.burmakommitten.org/wp-content/uploads/2016/11/Skadeskjuten-Fred.-Rapport-2016.pdf
http://www.burmakommitten.org/prm-sverige-maste-sta-upp-for-manskliga-rattigheter-i-myanmarburma/


 
Verksamhetsberättelse 2016 

3 
 

demokratiseringsprocess, och att ställa krav på den NLD-ledda regeringen att ta de beslut som krävs 

för att diskrimineringen av folkgruppen rohingya ska upphöra.” Rekommendationerna mottogs väl och 

kommenterades av ministerns stab.  

 

Under hösten hade vi genom studieprogrammet (läs mer om det nedan under punkt 4) besök av sex 

aktivister från Burma. I samband med deras vistelse i Sverige arrangerade vi ett möte på UD med bland 

andra Statssekreterare Ulrika Modéer. Deltagarna presenterade vilka områden de ser som de största 

utmaningarna framöver och hur Sverige kan stötta Burma i den nya situation som landet nu befinner 

sig i. Några av de områden som togs upp som särskilt stora utmaningar var de pågående konflikterna i 

västra och norra Burma, motsättningar mellan folkgrupper och kvinnors möjlighet till politiskt 

deltagande.  

Genom ett brev till utrikesminister Margot Wallström i september uttryckte vi vår oro kring att EU inte 

valt att gå vidare med en resolution om situationen för mänskliga rättigheter i Burma. ”Beslutet att 

inte gå vidare med en resolution underminerar den senaste tidens försök att förbättra situationen för 

mänskliga rättigheter i landet. Det sänder signaler till militären att det är okej att fortsätta kränka de 

mänskliga rättigheterna, bland annat mot de etniska minoritetsgrupperna”, skrev Burmakommittén i 

det riktade brevet.  

Inom det Europeiska Burmanätverket och ihop med andra internationella MR-organisationer gjorde vi 

flera gemensamma uttalanden under året (se bilaga 1).  

 

2.3 Media 

Burmakommitténs mediearbete 

trappades upp i och med valet 2015 och 

under 2016 hade vi fortsatt bra 

genomslag i media. Vi publicerade tre 

debattartiklar, i bland annat 

Sydsvenskan, medverkade i två 

radiointervjuer och SVT:s morgonsoffa 

samt skrev fem pressmeddelanden (se 

bilaga 1). Verksamhetsansvarig Kristina 

Jelmin deltog i ett längre inslag om den 

eskalerande situationen för folkgruppen rohingya i P1 Morgon i december. Därtill bidrog vi till över 10 

inslag om Burma i svensk media genom att vi antingen blev citerade från pressmeddelanden eller 

nyhetsbrev eller genom att vi arrangerade intervjuer med, eller förmedlade kontakter till, 

representanter från Burmas civilsamhälle.  

  

Ei Mon Phyo från Burmese Women’s Union och Kyaw Thet Naing från 
Kaw Dai Organization blev intervjuade av GöteborgsPosten under deras 
besök i Sverige under september 2016 
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2.4 Evenemang 

Under 2016 arrangerade vi sammanlagt 

fyra seminarier där Burmakommittén 

var huvudarrangör och deltog i sju 

evenemang tillsammans med, eller 

arrangerade av, andra organisationer 

(se bilaga 1). I sammanlagt sex av dessa 

evenemang talade representanter från 

Burmas civilsamhälle, bland annat från 

våra partnerorganisationer inom 

Demokratiprogrammet; Burmese 

Women’s Union, Action Committee for 

Democracy and Development, Future 

Light Center, Center for Youth and Social Harmony och Progressive Voice. Seminarierna var 

uppskattade och välbesökta.  

Under 2016 gjorde Burmakommittén en ”Sverigeturné”. Tillsammans med deltagarna i 

studieprogrammet (se punkt 4 nedan) arrangerade vi seminarier i Göteborg och Örebro. Båda 

handlade om situationen i landet efter valet. 

Att vi arrangerade seminarier i andra svenska 

städer än Stockholm var mycket uppskattat 

av publik och samarrangörer.  

I november deltog kommittén på Mänskliga 

Rättighets-dagarna i Malmö med ett 

informationsbord. Det var mycket lyckat då vi 

hade många samtal med intresserade 

personer och också lyckades värva nya 

medlemmar. 

2.5 Sociala medier och hemsida 

Under 2016 har vi fortsatt att sprida nyheter och information om Burmakommitténs projekt i Burma 

via sociala medier och hemsidan. På Facebook riktar vi oss till en intresserad allmänhet och i slutet av 

året hade vi 1245 följare på Facebook, vilket 

var en ökning med 175 följare från 

föregående år. På Twitter fokuserar vi på att 

nå opinionsbildare, beslutsfattare, 

journalister och 

civilsamhällesorganisationer. Twitterkontot 

hade i slutet av året 547 följare, en ökning 

med 53 följare från 2015. Hemsidan har 

uppdaterats löpande under året. 

Vi startade också upp ett Instagramkonto 

under 2016 där vi främst riktar oss till en 

intresserad allmänhet. Där lägger vi ut bilder 

Seminarium ”Peacebuilding and Change”, Göteborgs Universitet, 
september 2016 

Svenska Burmakommittén på MR-dagarna i Malmö 

Bild från SBKs Instagramkonto, Loikaw december 2016 

http://burmakommitten.org/
https://www.instagram.com/
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från vår verksamhet, till exempel när vi arrangerar seminarier, har besök från Burma eller när vi 

besöker Burma. Vi sprider också bilder från våra partnerorganisationer i Burma och de evenemang 

som de arrangerar eller deltar i.  

3. Demokratiprogrammet 

Under 2016 har Burmakommittén utökat sitt civilsamhällesprogram för demokrati och mänskliga 

rättigheter i Burma. Programmet, som inleddes 2010, har fått ökad Sida-finansiering och större 

personalresurser och har därför kunnat stödja ett större antal lokala organisationer än tidigare.   

 

3.1 Partnerorganisationer 

 

Följande organisationer har fått stöd under året:  

 Action Committee for Development Cooperation (ACDD), partner sedan 2010  

 Kaw Dai Organization (KDO), partner sedan 2014  

 Center for Youth and Social Harmony (CYSH), partner sedan 2014 

 Progressive Voice (PV), partner sedan 2016   

 Rainfall, partner sedan 2014  

 Burmese Women’s Union (BWU), partner sedan 2016  

 Future Light Center (FLC), partner sedan 2012  

 Justice Base (en internationell NGO), expertpartner utbildningar om ickediskriminering  

 

3.2 Mål och målgrupp 

 

Målet för programmet är att stärka samarbetsorganisationernas förmåga att på ett effektivt sätt 

främja mänskliga rättigheter och påverka offentligt beslutsfattande på olika nivåer i samhället. På 

längre sikt syftar programmet till att bidra till att stärka människors möjligheter till demokratiskt 

inflytande och att minska diskriminerande attityder inom civilsamhället vad gäller framför allt kön, 

religion och etnicitet.  

 

Målgruppen utgörs av civilsamhällesorganisationer som på olika sätt arbetar för demokrati och 

mänskliga rättigheter i totalt 11 av landets 14 regioner och delstater. Liksom tidigare programfaser 

ligger tonvikten på att stödja lokalt förankrade gräsrotsaktörer på landsbygden, eftersom den typen 

av organisationer fyller en viktig demokratisk funktion, men samtidigt är underfinansierade.  

 

3.3 Aktiviteter och resultat i urval 

 

Lokalt demokratiarbete  

 

Samarbetsorganisationerna arbetar bland annat med folkbildning, organisering, och påverkansarbete 

gentemot lokala myndigheter och beslutsfattare. Detta arbete är mycket viktigt för att på lång sikt 

stärka civilsamhällets röster, öka myndigheternas ansvarighet inför medborgarna och respekten för 

medborgarnas rättigheter.    
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Under 2016 har vi bland annat startat upp 

ett långsiktigt samarbete med Kaw Dai 

Organisation som genomfört utbildningar i 

mänskliga rättigheter, demokrati, 

organisering och aktivt medborgarskap i ett 

stort antal (även konfliktdrabbade) byar i 

norra och östra Shanstaten. Omkring tusen 

personer, majoriteten kvinnor, deltog i 

utbildningar under 2016. Kaw Dai har också 

fortsatt att aktivt arbeta med 

ungdomsledare från byarna under hela året 

och bland annat hjälpt dem att starta upp 

sina egna lokala organisationer. 

Burmakommittén besökte deras träningscenter i Lashio i maj.  

 

Exempel på resultat:  

 KDO rapporterar om stort genomslag när det gäller människors vilja och förmåga att ställa krav 

på beslutsfattare efter att ha deltagit i Kaw Dais aktiviteter. Ett uppmärksammat resultat av 

Kaw Dais arbete var när bybor och ungdomsgrupper från olika etniska grupper (Shan, Ta'ang 

och Kachin) arrangerade protester mot den burmesiska armén i juli 2016 efter att sju bybor 

mördats av armésoldater. Protesterna uppmärksammades i både nationell och internationell 

media och ledde så småningom till att soldaterna ställdes inför rätta och dömdes för morden. 

Detta får ses som ett unikt händelseförlopp och ett styrkebesked från det lokala civilsamhället.  

 

SBK har även fortsatt att stödja ACDDs lokala arbete under året. ACDD, som är en koalition av 12 lokala 

föreningar från åtta olika delstater/regioner, har i likhet med Kaw Dai arbetat med folkbildning på sina 

respektive hemorter runt om i Burma.  Grupperna har även arbetat aktivt med att organisera och 

mobilisera människor kring olika sakfrågor och koppla dem till mänskliga rättigheter, gruvdrift, 

landrättigheter, missbruk och droghandel. De lokala grupperna har även en viktig roll i att medla 

mellan bybor och myndigheter och att lyfta fram klagomål och MR-kränkningar till myndigheter och 

media. Cirka 250 personer, var av 30 % kvinnor, har deltagit i organisationens utbildningar. Därtill har 

omkring 1 500 personer deltagit i namninsamlingar, protester, och möten med myndigheter under 

året.  SBK deltog i ACDDs planeringsdagar i december i Monstaten.  

 

Exempel på resultat: 

 Ett av ACDDs ungdomsnätverk i Puang i Monstaten fick stor uppmärksamhet efter att ha 

skickat en namninsamling, undertecknad av 700 personer, till Monstatens Chief Minister i 

protest mot gruvdrift som bedrivits utan samråd med de boende. Ministern har sedermera 

avgått efter upprepade anklagelser om jäv och egna affärsintressen.  

 En grupp människorättsförsvarare från Mandalayregionen hjälpte 20 lokala familjer att få 

tillbaka sin mark efter att de tidigare vräkts av lokala myndigheter.  Samma grupp hjälpte bybor 

från 11 byar att ändra tillbaka namnen på sina byar från militärens inrättade namn till de 

traditionella namnen.  

Hseng Zawm är projektledare för KDOs träningscenter i Lashio 

http://rehmonnya.org/archives/3869
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 Ungdomsnätverket i Myitkyina 

deltog tillsammans med flera 

andra civilsamhällsgrupper i 

samråd om jade-utvinning som 

fick till följd att gruvdriften 

stoppades i väntan på bättre 

konsekvensbedömningar.  

 Ungdomsledare från ACDD har 

viktiga roller i att arrangera och 

leda ungdomskonferenser i både 

Kachin- och Monstaten. Se bild.  

 

Påverkansarbete och opinionsbildning  

 

En viktig utveckling av programmet är att vi stödjer mer opinionsbildning än tidigare år, vilket delvis 

beror på att vi börjat samarbete med mer professionella påverkansaktörer, som Progressive Voice, 

BWU och Rainfall. Men även att våra äldre samarbetsorganisationer har genomfört uppmärksammade 

kampanjer och sökt påverka lagstiftning på nationell nivå, tillsammans med andra 

civilsamhällsorganisationer. Metoderna för påverkan är mer strategiska och planerade än vad vi 

kunnat se under tidigare år. Flertalet samarbetsorganisationer har arbetat systematiskt med att samla 

in fakta, dokumentera kränkningar, artiklar och rapporter som använts i både media och direkt 

påverkan mot nationella och lokala beslutsfattare. Vad som även är positivt är att vi sett många 

samarbeten mellan civilsamhällsorganisationer under 2016.  

ACDD har fortsatt sin gemensamma kampanj för att förändra hur man utser lokala beslutsfattare och 

därmed stärka den lokala demokratin. Detta är en mycket viktig kampanj inom ett ämne som är 

väsentligt för demokratin men som hamnat i medieskugga. Tillsammans med ett antal andra 

civilsamhällsorganisationer har man tagit fram ett nytt lagförslag med vilket man uppvaktat politiker i 

Naypyidaw. Detta resulterade i att det nya förslaget har antagits i parlamentets underhus och utreds 

för vidare behandling i överhuset.  

Sedan 2016 stödjer programmet tankesmedjan Progressive Voice (PV) som är en ombildning av Burma 

Partnership (BP), en av Burmas äldsta och mest kända exilorganisationer. BP och SBK har under många 

år ingått i samma nätverk och samarbetat kring påverkansarbete. 

Sedan 2016 stödjer programmet deras forskning, rapportsläpp, 

organisatoriska utveckling och etablering i Burma. Genom 

samarbetet sammanlänkar vi även PV med de mer rurala 

gräsrotsinriktade aktörerna inom programmet.  

Under 2016 har organisationen bland annat skrivit en artikel om 

Myanmar Human Rights Commission och två fullständiga rapporter 

om klädindustrin respektive internflyktingarnas situation. PV har 

även varit betydelsefull i arbetet kring FN:s så kallade UPR-process 

(Universal Periodic Review) genom att samordnade seminarier i 

Burma och genom påverkansarbete på plats i Geneve. PV fyller en 

samordnande funktion för påverkansgrupper och har bland annat Progressive Voice rapport om 
textilindustrin i Burma 

Ungdomsnätverket i Myitkyina arrangerade Ethnic Youth Conference i 
juli 2016 
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fått stor uppmärksamhet för skrivelser till regeringen om ”fredsprocessen” som undertecknats av flera 

hundra lokala organisationer.  PV har en stor genomslagskraft, bland annat tack vare sina 60 000 följare 

på Twitter. 

Övriga partnerorganisationer har också arbetat aktivt med påverkansarbete som en del av sina 

program, ofta tillsammans med andra civilsamhällsaktörer.  Till exempel har FLC varit delaktig i arbetet 

med att trycka på för en kompensationslag för före detta politiska fångar och BWU har varit drivande 

i arbetet för en lag mot våld mot kvinnor och författat en skuggrapport till FN:s CEDAW-kommitté.  

3.4 Kvinnors rättigheter 

 

Ytterligare en utveckling av programmet är att vi på ett 

tydligare sätt än tidigare stödjer arbete för kvinnors 

rättigheter.  Burmese Women’s Union (BWU), som är en 

av SBKs nya samarbetsorganisationer är en av landets få 

multi-etniska kvinnoorganisationer. Under 2016 har SBK 

bland annat stöttat BWUs arbete med att lyfta fram 

lokala människorättskränkningar mot kvinnor. BWU har 

en egen hemsida, Honest Information, där de lägger upp 

artiklar om kvinnors situation eftersom de ofta saknas i 

mainstreammedia, och de skriver även artiklar till större 

tidningar. Kvinnor, vars fall porträtteras i artiklarna får 

även stöd av BWU genom exempelvis rättsprocesser.  

BWU anordnar också ett långsiktigt utbildningsprogram för kvinnliga ledare och parlamentsledamöter. 

SBK besökte BWU och deras träningscenter som finns i Loikaw, Kayah-staten, i december, se bild.   

 

Burmakommittén har även fortsatt samarbetet med 

den feministiska organisationen Rainfall. De har bland 

annat publicerat feministisk litteratur i 10 000 kopior 

som sålt slut i bokhandlarna. Två titlar publicerades, 

“Women without Borders” skriven av den kända 

författaren Ma Thida och "Women Who Made 

History" skiven Ma Pyo från Rainfall. Dessutom har 

Rainfall tagit fram forskning om snäva könsroller i 

burmesisk kurslitteratur och klassrumssituationer 

genom intervjuer och forskning. Detta arbete 

kommer följas upp under 2017.  

3.5 Politiska fångar  

Arbetet för politiska fångars upprättelse har fortsatt 

under året. Vår partnerorganisation Future Light 

Center har bland annat arrangerat utbildningar om övergångsrättvisa, erbjudit hälsoundersökningar 

för och intervjuat ett hundratal före detta politiska fångar om deras umbäranden under fängelsetiden. 

Arbetet för före detta politiska fångar har mer medvind än tidigare år. FLC har numera stöd och 

allierade inom regeringspartiet. 

Release av rapporten om könsroller i burmesisk 
kurslitteratur  

Eh Wah och Zue Zue jobbar för BWU i Loikaw 

http://www.hiburma.net/
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3.6 SBKs roll 

Samarbetsorganisationerna genomför 

sina program självständigt men SBK har 

en viktig roll i att coacha sina partners i 

olika frågor under projektens gång.  SBK 

har en nära relation till 

samarbetsorganisationerna, mycket tack 

vare att vi ser oss som en del av samma 

rörelse och har mycket gemensamt vad 

gäller både mål och metoder. Vi lyfter 

fram partnerorganisationernas 

rapporter etc. i vårt eget 

påverkansarbete och sammanför dem 

med svenska beslutsfattare när tillfälle 

ges. Utöver mötet med Ulrika Modéer (punkt 2.2) har vi sammanfört partners med den svenska 

ambassadören och representanter från Sida.  I och med att 2016 var en startpunkt för flera nya 

samarbeten har SBKs bidrag till programmet fokuserat mycket på strategisk planering och 

organisationsfrågor. Dessutom organiserade vi vår första partnerkonferens i Yangon i november. 

Under denna fick partnerorganisationerna möjlighet till utbildning om bland annat konfliktkänslighet, 

och att dela erfarenheter, metoder och material med varandra. Konferensen samarrangerades med 

Palmecentret och deras partners, vilket var uppskattat.  

 

En annan viktig del av programmet som är värd extra uppmärksamhet är arbetet med att utbilda och 

coacha varje partner om icke-diskriminering och mångfald. I detta arbete har SBK tagit hjälp av lokala 

utbildare från ”Justice Base”. Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att lyfta upp och diskutera 

frågor om diskriminering med tanke på de stora sprickor, den okunskap och den misstänksamhet som 

finns mellan olika grupper i dagens Burma.  

 

Som ett resultat av det här arbetet har vi redan sett att ACDDs nätverk har börjat arrangera 

ickediskrimineringsutbildningar lokalt, vilket får ses som ett stort framsteg.  

Demokratiprogrammet har nu även sin egen sektion på hemsidan, gå gärna in och läs. 

4. Studieprogram för aktivister 

Svenska Burmakommittén startade 2013 ett studieprogram för aktivister från Burmas civilsamhälle 

med syfte att öka kunskapen om demokrati och fredlig konfliktlösning. Med Sverige som exempel får 

deltagarna lära sig om demokratiskt beslutsfattande på olika nivåer och civilsamhällets roll, samverkan 

och påverkansmetoder.  

Deltagare under partnerkonferensen i Yangon, november 2016 

http://www.burmakommitten.org/projekt/
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I studieprogrammet 2016 deltog 

sex personer som alla kom från 

våra partnerorganisationer inom 

Demokratiprogrammet. Under tre 

veckor i Sverige gjordes en rad olika 

studiebesök, bland annat besökte 

de riksdagen och träffade politiker 

och representanter från Sveriges 

civilsamhälle. De hade workshops i 

strategisk kommunikation med 

konsulten Yee-Yin Yap och om icke-

diskriminering och anti-rasism med 

konsulten Marco Helles. Vi besökte 

också Göteborg och Örebro för 

seminarier och studiebesök. 

Deltagarna fick också möjlighet att 

träffa delar av det svensk-burmesiska community som finns i Örebro med omnejd.  

Deltagarna ansåg att 

studieprogrammet var 

mycket givande, vilket det 

också var för 

Burmakommittén då det 

gav oss ytterligare input 

och insikt i den politiska 

situationen i Burma men 

också var 

relationsbyggande med 

viktiga representanter från 

Burmas civilsamhälle. 

Projektet finansieras av Fredsmiljonen via Folke Bernadotte.  

5. Organisation 

5.1 Större budget och mer personal  

Organisationen växte på flera sätt under 2016.  Budgeten växte med 140 % tack vare ökad finansiering 

från Sida för demokratiprojekten.   Personalstyrkan ökade något från två till 2,75 heltidstjänster och 

ett viktigt steg togs i och med att vi rekryterade en utsänd programhandläggare i Yangon. I Stockholm 

utsågs en ny verksamhetsansvarig internt och en ny kommunikatör rekryterades, efter att två tidigare 

medarbetare avslutat sina tjänster.  

Under 2016 påbörjades ett strategiarbete för framtiden som förväntas utmynna i en ny strategi från 

årsskiftet 2018.  

5.2 Förtroendevalda  

Kommitténs styrelse bestod efter årsmötet den 11 april 2016 av följande ledamöter: 

Kommunikationsworkshop med konsulten Yee-Yin Yap 

På studiebesök i riksdagen. Från vänster: Kyaw Thet Naing, Kaw Dai 
Organization, Zwe Nay Naung, Center for Youth and Social Harmony Kyaw 
Swar Htay, Future Light Center, Ei Mon Phyo, Burmese Women’s Union, Ko Ko 
Naing, Action Committee for Democracy and Development och Lah Eh Doh, 
Progressive Vocie 

http://www.burmakommitten.org/om-oss/vilka-ar-vi/
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Jennifer Vidmo, ordförande och medlem i AU 

Gunilla Odin, medlem i AU 

Andreas Boström, medlem i AU 

Jerker Ekvall  

Eva-Maria Munck 

Marie Månson 

Jörgen Schönning 

Karin Valtersson  

 

Valberedning:  

Ordinarie: Brittis Edman och Matilda Hald 

Suppleanter: Karin Strandås och Susanna Lif 

 

Föreningsrevisor: Martin Nilsson och suppleant Jan Hodann. 

Extern revisor: Johan Andersson (Grant Thornton) och suppleant Josefine Linnea Fors (Grant 

Thornton). 

 

5.3 Personal 

Under året arbetade totalt fyra anställda, motsvarande 2,75 heltidstjänster. Kristina Jelmin, 

verksamhetsansvarig, och Johanna Kvist, kommunikatör, arbetade båda 100 % under hela året. Camilla 

Buzzi arbetade 100 % som utsänd handläggare för demokratiprojektet från januari till maj, varefter 

tjänsten rekryterades på nytt.  Angelika Kahlos vikarierade på 70 % som utsänd handläggare från juli 

till december under det att en ny extern rekryteringsprocess pågick. En ny person tillträdde sedan 

tjänsten i januari 2017, som fast anställd.  

 

5.4 Medlemmar 

I slutet av 2016 hade SBK 164 betalande medlemmar. Styrelsen har tillsatt en medlemsgrupp för att 

utforska hur kommittén kan behålla gamla medlemmar och rekrytera nya för att öka medlemsantalet.  

 

5.5  Finansiering 

Verksamheten har i huvudsak finansierats av Sida (demokratiprogrammet – 6,5 miljoner SEK), Forum 

Syd (informationsinsatsen – 350 000 SEK) och Folke Bernadotteakademin (studieprogram för aktivister 

– 253 590 SEK). Egeninsatsen till Forum Syd-projektet täcktes av sparade egna medel från 

medlemsavgifter och gåvor.  

Övrig inkomst bestod av medlemsavgifter och mindre gåvor från medlemmar, varav ett par är 

regelbundna givare. Vi är mycket tacksamma för denna givmildhet.  
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6. Bilaga 1  

Förteckning över aktiviteter och medieinslag inom informationsarbetet 2016  

Tryckt publikation 

11 november 2016: Skadeskjuten Fred – Upptrappade strider undergräver fredsprocessen i Burma av 

Axel Kronholm 

Seminarier 

15 november 2016 – The human rights situation in Kachin state, seminarium i samarbete Fonden för 

Mänskliga Rättigheter. Talare: frilansjournalisten Axel Kronholm och Moon Nay Li från Kachin 

Women’s Association Thailand 

21 september 2016 – Burma – vad händer nu? Seminarium i Örebro med representanter från Action 

Committee for Democracy and Development, Burma Partnership, Future Light Center och Burmese 

Women’s Union 

19 september 2016 – Peacebuilding and Change in Burma på Göteborgs Universitet med 

representanter från Burmese Women’s Union, Center for Youth and Social Harmony och Kaw Dai 

Organization 

19 maj 2016 – Where are the women in Burma’s path to peace? Med Thandar Oo, kvinnorättsaktivist 

från den konfliktdrabbade delstaten Shan, i samarbete med Kvinna till Kvinna och Svenska Freds- och 

Skiljedomsföreningen 

8 april 2016 – Är rättvis fred i Burma/Myanmar möjligt? Med människorättsaktivisten Harry Myo Lin 

från den Mandalay-baserade organisationen The Seagull: Human Rights, Peace & Development 

Samarrangemang och övriga evenemang  

9-11 november 2016 – Svenska Burmakommittén hade informationsbord på MR-dagarna i Malmö 

1 november 2016 – Den tysta flyktingkrisen i Burma, föreläsning ihop med Swedish Rohingya 

Association hos Föreningen för Utvecklingsfrågor 

11 oktober 2016 – Är hållbar turism till Burma möjligt? Burmakommittén föreläste om Burma för 

resenärer via resebyrån Gränslösa resor 

1 oktober 2016 – Det politiska läget i Burma/Myanmar. Burmakommittén föreläste hos Färgfabriken 

i samband med deras utställning av burmesiska konstnärer 

29 september 2016 – Seminarium: Burma/Myanmar ett år sedan valet. Arrangörer: Palmecentret och 

Akademikersossarna. Burmakommittén satt i panelen tillsammans med Frida Perjus, Palmecentret 

och Aung Moe Zaw, Democratic Party for a New Society 

3 juni 2016 – Situationen för de mänskliga rättigheterna i Burma/Myanmar. Burmakommittén 

modererade ett seminarium där representanter från Human Rights Defenders and Promoters från 

Burma ingick i panelen  

http://www.burmakommitten.org/wp-content/uploads/2016/11/Skadeskjuten-Fred.-Rapport-2016.pdf
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25 april 2016 – Burma efter valet 2015. Burmakommittén föreläste hos Utrikespolitiska Föreningen i 

Linköping 

Debattartiklar och pressmeddelanden  

20.12.2016 Debattartikel: Våldet mot rohingyas måste stoppas, i ETC 

08.11.2016 PRM: Ett år efter valet – Lång väg kvar till demokrati och fred i Burma 

07.11.2016 Debattartikel: Militären kränker mänskliga rättigheter, i Sydsvenskan 

24.08.2016 PRM: Svenska företag måste garantera att de inte bidrar till människorättskränkningar i 

Burma 

28.06.2016 PRM: Sverige måste stå upp för rohingyafolkets rättigheter 

26.04.2016 Debattartikel: Diskrimineringen av rohingyafolket måste upphöra, i ETC 

28.04.2016 PRM: Sverige måste stå upp för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma 

03.10.2016 PRM: Burma får inte den president som folket valde 

Urval medieinslag som Burmakommittén medverkat i eller bidragit till 

28.12.2016 Kristina Jelmin, Verksamhetsansvarig, intervjuas i P1 Morgon ”Muslimsk minoritet i 

Burma utsatt för militära övergrepp” 

30.11.2016 SBK bidrar till reportaget om två unga aktivister från Burma ”Först och främst behöver vi 

fred” av Martin Spaak, GöteborgsPosten 

ETC Bergslagen gör reportage om Burma och deltagarna i Studieprogrammet 

20.07.2016 Johanna Kvist, Informationsansvarig, intervjuas i Ekot ”Burmesisk militär erkänner mord 

på civila” 

31.03.2016 Johanna Kvist, Informationsansvarig, medverkar i SVT:s morgonsoffa i samband med att 

den nya presidenten tillträdde 

Urval gemensamma uttalanden med internationella Burma- eller MR-grupper 

16.11.2016: Suspend negotiations for an investment protection agreement between the EU and 

Myanmar 

05.07.2016: Burma: NGOs urge government to protect religious minorities  

06.04.2016: NLD led government must act to end Rohingya crisis 

 

 

 

 

 

 

http://www.etc.se/debatt/diskrimineringen-av-rohingyafolket-maste-upphora
http://www.burmakommitten.org/ett-ar-efter-valet-lang-vag-kvar-till-demokrati-och-fred-i-burma/
http://www.sydsvenskan.se/2016-11-07/militaren-i-burma-kranker-manskliga-rattigheter
http://www.burmakommitten.org/uttalande-svenska-foretag-maste-garantera-att-de-inte-bidrar-till-manniskorattskrankningar-i-burma/
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sverige-maaste-staa-upp-foer-rohingyafolkets-raettigheter-1457110
http://www.etc.se/debatt/diskrimineringen-av-rohingyafolket-maste-upphora
http://www.burmakommitten.org/prm-sverige-maste-sta-upp-for-manskliga-rattigheter-i-myanmarburma/
http://www.burmakommitten.org/prm-burma-far-inte-den-president-som-folket-valde/
http://www.sydsvenskan.se/2016-11-07/militaren-i-burma-kranker-manskliga-rattigheter
https://www.pressreader.com/sweden/g%C3%B6teborgs-posten/20160930/281887297800053
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6478827
https://www.tni.org/en/article/suspend-negotiations-for-an-investment-protection-agreement-between-the-eu-and-myanmar
http://www.burmakommitten.org/category/nyheter/page/2/
http://www.burmakommitten.org/uttalande-den-nld-ledda-regeringen-maste-agera-for-att-diskrimineringen-av-rohingyas-ska-upphora/

