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Inledning 

Under 2015 ökade intoleransen mot religiösa och etniska minoritetsgrupper i Burma, inte minst muslimer. 

Nationalistiska buddhister tilläts av regeringen att utöva våld och diskriminering och deras inflytande i 

samhället växte sig starkare.  Situationen för folkgruppen rohingya försvårades ytterligare. Under början 

av 2015 stramade regeringen åt flera fri- och rättigheter; därtill fortsatte de väpnade konflikterna på flera 

håll i landet och tusentals människor tvingades på flykt. I november genomfördes parlamentsval, där 

National League for Democracy (NLD) tog hem en jordskredsseger. 

Det var länge oklart när valet skulle äga rum, men den åttonde november gick Burmas befolkning till 

valurnorna. NLD fick över 80 procent av rösterna och därmed en klar majoritet av de valbara platserna i 

såväl det nationella parlamentets båda kamrar som i flertalet delstats- och regionparlament. 

Valet rapporterades som fritt och transparant. Viktigt är dock att komma ihåg att militären behåller 25 

procent av platserna i parlamentet. De har därmed vetorätt mot förändringar av den odemokratiska 

grundlagen som bland annat omöjliggör för Aung San Suu Kyi att bli president, trots att hon leder partiet 

som vann valet. Flera grupper uteslöts dessutom helt från att rösta, däribland folkgruppen rohingya som 

fortsatt nekas medborgarskap. Därtill ställdes valet in i sju valkretsar till den ena kammaren i parlamentet 

på grund av säkerhetsläget.  

Burma står nu inför en ny fas där landet kommer styras av folkvalda ledare samtidigt som militären 

fortsätter ha stort politiskt inflytande. NLD vann parlamentsvalet och är det parti som bildar regering. Men 

trots att regeringen är folkvald, kommer den ha begränsat inflytande på en rad områden. Bland annat 

kommer landets inrikes- och försvarsdepartement fortsatt kontrolleras av militären, och därmed viktiga 

samhällsfunktioner som polis, domstolar och lokal administration. 

Under 2015 har Burmakommittén fortsatt stödja demokratiskt inriktade aktivister inom Burmas 

civilsamhälle. En treårig Sida-finansierad projektfas avslutades i början av året och en ny fas inleddes från 

och med juni. Denna projektfas innebär en ordentlig utökning av verksamheten. Vid årets slut utvecklades 

demokratiprogrammet ytterligare då en programhandläggare placerad i Rangoon rekryterades.  

 

Svenska Burmakommittén genomförde också kampanjen ”Burmas val 2015”. Vi nådde ut till fler personer 

(politiker, tjänstemän, journalister och övriga Burmaintresserade) än förväntat. Svenska Burmakommittén 

fick stort utrymme i media genom pressmeddelanden, debattartiklar och intervjuer i radio, TV och 

tidningar. Vi hade också stor uppslutning vid årets seminarier. Därtill publicerade vi kortare 

informationsmaterial om valet och kvinnors möjlighet till deltagande i landets reformprocess. 
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1. Informationsarbetet  

1.1 Kampanjen Burmas val 2015  

Kampanjen Burmas val 2015 genomförs under 2015 och 2016 

för att ge Burmarelaterade aktörer och allmänheten i Sverige 

kunskap om möjligheterna och farhågorna kring Burmas 

parlamentsval 2015 och för att ett kritiskt förhållningssätt till utvecklingen i landet ska bibehållas. 

Informationsinsatsen finansieras till 90 % av Forum Syd och genomförs genom seminarier, mediearbete 

och publicerat material. Aktiviteterna inom kampanjen beskrivs under rubrik 1.2–1.6 nedan och i Bilaga 

1.  

 

 

1.2 Publicerat material 

Svenska Burmakommittén publicerade tre rapporter under 2015: 

 Peace for Whom? The Institutionalization of Gender Inequality in Burma’s Reform Processes av 

Jenny Hedström (maj) 

 Valanalysen Burmas val: demokratiskt genombrott, politisk teater eller något däremellan? av Karin 

Valtersson (oktober) 

 Eftervalsanalysen Valen 2015 – en nystart för Burma/Myanmar av Jörgen Schönning (december) 

Peace for Whom? betonar att kvinnor i Burma aktivt måste inkluderas i landets reformprocesser. Om 

kvinnors erfarenheter av konflikt och utanförskap att inte beaktas försvåras försoningsprocesserna och 

ojämlikheten mellan könen cementeras. Publikationen har med säkerhet nått minst 300 personer. Den är 

på engelska och har även distribuerats via internationella mejllistor där SBK inte har möjlighet att mäta 

statistik, och citerats i Transnational Institute’s No Women, No Peace (2016). 

I Burmas val lyfter vi fram hur militären kommer fortsätta sitta på betydande makt oavsett valutgång. 

Internationella aktörer bör därför inte se valet i Burma som ett slutmål, utan som en början på något som 

kan utvecklas till genuina reformer. Svensk och europeisk verksamhet i Burma bör ha mänskliga rättigheter 

som ledord, och vara aktsam så att det inte underminerar demokratisering och fred. Skriften nådde minst 

300 personer direkt och hade genomslag i media.  

Den svenska journalisten Bertil Lintner, som är en 
av världens främsta Burmaexperter, lyfte fram 
etniska gruppers kamp för lika rättigheter i 
seminariet Burmas val 2015: vad står på spel för 
etniska minoriteter? 

http://www.burmakommitten.org/kampanj/burmas-val-2015/ny-rapport-peace-for-whom/
http://www.burmakommitten.org/kampanj/burmas-val-2015/rapport-burmas-val/
http://www.burmakommitten.org/kampanj/burmas-val-2015/eftervalsanalys/
https://www.tni.org/en/publication/no-women-no-peace-gender-equality-conflict-and-peace-in-myanmar
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Eftervalsanalysen redogör för resultaten från Burmas historiska val och vägen framåt. En 

grundförutsättning för långsiktig fred och demokrati i Burma är att överbrygga motsättningar mellan de så 

kallade etniska nationaliteterna och majoritetsbefolkningen, och skapa en federal stat med starkare lokalt 

självstyre och lika rättigheter för alla. Att arbeta i den riktningen blir ett viktigt uppdrag för NLD-regeringen. 

Skriften har nått minst 374 personer och har bidragit till att formulera SBK:s hållning i ett nytt skede i 

Burmas historia. 

Även regelbundna nyhetsblad har producerats och distribuerats under året.  

1.3 Påverkansarbete 

Med anledning av de våldsamma polistillslagen mot 

studentdemonstranter i Burma i mars skrev SBK ett öppet brev till 

svenska UD. Vi skrev även under ett uttalande med ett hundratal 

internationella organisationer som krävde att fängslade studenter 

skulle friges och tillåtas delta i Burmas utbildningsreformer. ”EU måste 

kräva att trakasserier mot människor som organiserar sig fredligt 

upphör”, skrev vi i ett pressmeddelande. Då EU stött Burmas polis med 

utbildning och utrustning betonade vi EU:s ansvar att fördöma 

polisens övervåld.  

Hösten 2015 skrev vi ett öppet brev till Volvo med anledning av deras 

försäljning av maskiner till jadegruvor i Hpakant i norra Burma. Vi bad 

företaget redogöra för hur det säkerställer att verksamheten i Burma 

inte inbegriper korruption eller bidrar till konflikt och för hur de 

utvärderar kundrisker. Enligt en omfattande rapport från Global Witness är Burmas jadesektor 

genomkorrumperad. Initiativet följs upp under 2016.     

Inför granskningen av situationen för mänskliga rättigheter i Burma samarrangerade vi ett 

Riksdagsseminarium med Roger Haddad (L), Pernilla Stålhammar (MP), Diakonia och Civil Rights 

Defenders, med Aung Myo Min och Min Zin som talare. SBK skrev även under gemensamma uttalanden 

med andra internationella organisationer om humanitärt tillträde till delstaterna Rakhine och Kachin (se 

bilaga 1, Övrigt). 

 

1.4 Media 

Svenska Burmakommittén hade mycket bra mediegenomslag under 2015. Kommittén intervjuades av eller 

bidrog med information till fler än 40 medieinslag. Vi försåg journalister med tips på andra 

intervjupersoner och förmedlade kontakter, både i Burma och Sverige, och sökte ordna 

mediaframträdanden åt gästtalare och aktivister på besök. Vid ett tillfälle föreläste vi för svenska 

journalister på väg till Burma på ett Sidautbyte och både SVT:s och TV4:s reportrar deltog i våra seminarier 

inför valbevakningen.  

Vi medverkade i tre morgonsoffor och fyra radiointervjuer under året, i TV4, SVT och Sveriges Radio. Fem 

debattartiklar publicerades, i bl.a. Sydsvenskan, OmVärlden och ETC, och utöver detta skickade vi ut fyra 

pressmeddelanden (se bilaga 1).   

– Jag och andra munkar 
tågade,marscherade, 

demonstrerade (VGV) med 
studentrörelsen för att visa vårt 

stöd. Vi och ett femtiotal ungdomar 
greps vid ett kloster. Jag 

släpptes efter att ha tvingats skriva 
under papper om att aldrig delta i 

en protest igen. Men det är vår 
rättighet att verka fredligt.  

/U Jotiparla, från SBK:s 
partnerorganisation i Burma, efter 

polisens tillslag mot demonstranter. 
Från SBK:s pressmeddelande 

12.03.2015 

 

http://www.burmakommitten.org/prm-attack-mot-burmas-studenter-eu/
http://www.burmakommitten.org/prm-volvo-maste-visa-att-de-inte-bidrar-till-korruption-burma/
http://www.burmakommitten.org/prm-attack-mot-burmas-studenter-eu/
http://www.burmakommitten.org/prm-attack-mot-burmas-studenter-eu/
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1.5 Evenemang  

Under 2015 anordnade vi seminarier (se bilaga 1) med flera 

framstående Burmakännare, däribland författaren och 

Burmaexperten Bertil Lintner, statsvetaren Min Zin och 

människorättsförsvararna Aung Myo Min och Mae Sabe Phyu. En 

yngre generation aktivister fick komma till tals genom Moe Thway 

(Generation Wave), Ko Thet (National Youth Congress) och Joseph 

Wah (Burma Partnership). De fyra deltagarna i SBK:s 

studieprogram (se sektion 3) höll presentationer inför det 

Europeiska Burmanätverket. 

Totalt anordnade SBK åtta arrangemang tillsammans med andra 

organisationer såsom Diakonia, LSU, ABF, MR-fonden, Svenska 

Freds och Civil Rights Defenders, CONCORD och Kvinna till Kvinna. 

Vi talade också vid ett seminarium som Schyst resande 

arrangerade. Sammanlagt drog dessa tillställningar omrking 300 

personer. Flera gästtalares besök samordnades likt tidigare år med 

den Norska Burmakommittén.   

2015 stod SBK värd för det Europeiska Burmanätverkets årliga 

möte, där likasinnade organisationer i Europa och representanter 

från Burmas demokratirörelse samlas och tar fram gemensamma kampanjprioriteringar.  

1.6 Hemsida och sociala medier 

Burmakommitten.org uppgraderades vid årsskiftet för att 

göra förstasidan mer lättöverskådlig och används fortsatt till 

att kommunicera SBK:s verksamhet. Hemsidan hade i 

genomsnitt 309 besök dagligen. Via 

facebook.com/burmakommitten och 

twitter.com/burmakommitten nyhetsbevakade vi läget i 

Burma. I slutet 

av året hade 

SBK cirka 1070 

följare på 

Facebook och 

crika 495 

följare på 

Twitter. 

 

  

 
Militären är ute efter att fortsätta 

dominera en lång tid framöver. Det 
internationella samfundet sätter 
ribban lågt om det nöjer sig med 

detta, för vi som kämpat för 
demokrati i Burma vill ha sann 

demokratisering.  
/Min Zin, statsvetare och 

gästföreläsare 2015 

 

http://www.burmakommitten.org/
http://www.facebook.com/burmakommitten
http://www.twitter.com/burmakommitten
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2. Demokratiprogrammet  

Under 2015 har Burmakommittén fortsatt stödja demokratiaktivister och människorättsförsvarare inom 

Burmas civilsamhälle. En treårig Sida-finaniserad projektfas avslutades i början av året och en ny fas 

inleddes från och med juni. Denna projektfas innebär en ordentlig utökning av verksamheten. Den totala 

budgeten utökas med ca 70 % från 3,3 till 5,6 miljoner årligen. Mellan de båda Sida-faserna uppstod ett 

glapp då vi stod utan Sida-finansiering. Då genomförde vi ett Forum Syd-finansierat projekt för att stärka 

den organisatoriska kapaciteten hos vår största samarbetsorganisation. Det har med andra ord varit ett år 

där projektansökningar, förberedande analyser utgjort en stor del av arbetet. Slutrapporteringen av det 

förra treåriga projektet genomfördes även, med gott resultat. Som en del i förberedelserna inför 

uppstarten av den nya programfasen gjordes en extern Systemrevision, där hela organisationens processer 

för både ekonomi och uppföljning av partners genomlystes. Slutsatserna var mestadels positiva. Den 

främsta kritiken handlade om att Burmakommittén trots allt är en liten organisation, och därmed sårbar 

och beroende av sin personal. Därför skulle riskanalyser/sårbarhetsanalyser genomföras oftare.  

 

Samarbetsorganisationer inom demokratiprogrammet 2015 

 

1. Action Committee for Democracy Development, med 16 lokala gräsrotsnätverk i åtta 

delstater/regioner 

2. Center for Youth and Social Harmony (Rangoon)  

3. RAINFALL (Re-socialization And Increased Non-discrimination For All) Gender Study Group 

(Rangoon)  

4. The Future Light Center (Rangoon)  

5. Burma Partnership (Mae Sot, Thailand)  

6. Expert partner: Justice Base (Rangoon)  

Lokal representation 

I och med att programmet utökas får Burmakommittén 

möjlighet att anställa en ny handläggare från och med januari 

2016. Handläggaren kommer att vara baserad i Rangoon för 

att på nära håll följa och stötta våra samarbetsorganisationer. 

 

2.1 Målen för demokratiprogrammet 

 

Målsättningarna för programmet är att bidra till att stärka 

människors möjligheter - framför allt kvinnor och etniska  

och religiösa minoriteter - att delta i och påverka offentligt  

beslutsfattande, att stärka civilsamhällets kapacitet utkräva ansvar från offentliga beslutsfattare, och att 

förändra attityder och värderingar när det gäller diskriminering på grund av bland annat kön, etnisk 

tillhörighet och religion.  Detta gör vi genom att stärka kapaciteten hos våra samarbetsorganisationer inom 

civilsamhället.  

Den nya programfasen bygger till stor del vidare på de erfarenheter som gjorts sedan programmet 

inleddes, 2010.  Efter årtionden av militärdiktatur är civilsamhällets möjligheter att påverka offentligt 

Handläggarna för demokratiprogrammet 

på uppföljningsresa utanför Mandalay 
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beslutsfattande begränsade.  Organisationer som arbetar med rättighetsfrågor får fortfarande utstå 

trakasserier och fängslanden. Vi fortsätter därför att stödja folkbildning, organisering, opinionsbildning och 

arbete för att dokumentera och lyfta fram kränkningar av mänskliga rättigheter på lokal nivå.  Detta arbete 

är centralt för demokratiutvecklingen i Burma, där det fram till nyligen varit förbjudet att uttrycka sig fritt, 

och näst intill omöjligt för människor att ha insyn i eller inflytande över offentligt beslutsfattande.  

Samtidigt utvecklar vi programmet genom att lägga ännu större tonvikt vid att stärka samarbetet mellan 

lokala nätverk och genom en särskild satsning på långsiktiga metoder för påverkansarbete och 

opinionsbildning. Vi vill på så sätt stärka samarbetsorganisationernas genomslag utöver den lokala nivån.  

En ytterligare utveckling av programmet är att vi på ett tydligare sätt än tidigare lyfter fram kvinnors 

rättigheter och frågor om ickediskriminering. Dessa prioriteringar visar sig genom att vi har inlett 

samarbeten med rättighetsbaserade kvinnoorganisationer, samt genom att frågor om ickediskriminering 

och mångfald genomgående integreras i alla projekt.   

2.2 Aktiviteter i urval 2015 

1. Lokal nivå 

 

Under 2015 har vi fortsatt 

samarbeta med Action 

Committee for Democracy 

Development (ACDD), som 

är en allians av 16 lokala 

ungdomsföreningar, 

landrättsaktivister och 

andra 

människorättsförsvarare i 

åtta av fjorton 

delstater/regioner. 

Dessutom har ett nytt 

samarbete inletts med en 

progressiv 

ungdomsorganisation som arbetar med utbildningar för ungdomar om aktivt, inkluderande 

medborgarskap och samförstånd över etniska gränser.  

 

 

Aktiviteterna på lokal nivå innefattar bland annat: 

 Folkbildning om mänskliga rättigheter och demokrati på bynivå  

 Folkbildning om ickediskriminering och inkluderande medborgarskap  

 Organisering av människorättsförsvarare på lokal nivå   

Lokala munknätverket håller planeringsträff i Mawlamyaine, juli 2015 

2015 
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 Facilitering av dialog mellan 

bybor och lokala beslutsfattare 

för att lyfta fram och ta i tu med 

landkonfiskeringar och 

människorättskränkningar  

 Information och utbildning till 

väljare genom dörrknackning 

och bymöten  

 

2. Gemensamt påverkansarbete 

Vi har även stöttat gemensamt 

kampanjarbete för lokal 

demokrati, vilket bland annat 

innebar lansering av en väljarundersökning (med 1500 respondenter) där det framgick att 

människor inte är nöjda med dagens semi-demokratiska procedur för hur beslutsfattare på den 

lägsta administrativa nivån utses (ward and village tract administration law). Detta är en mycket 

viktig kampanj inom ett ämne som är väsentligt för demokratin men hamnat i medieskugga. 

 

3. Kvinnors rättigheter 

 

Inom detta område har Burmakommittén inlett ett samarbete med den feministiska 

organisationen Rainfall. Samarbetet kom igång först i november och har hittills omfattat att 

organisationen tagit fram en utbildningsmanual för sina lokala nätverk, och att man påbörjat ett 

projekt som handlar om att ta fram publikationer om kvinnors situation och rättigheter på 

burmesiska.  

 

4. Återupprättelse och integrering för före detta politiska fångar  

 

Samarbetet med Future Light Center, som 

inleddes redan 2012 har fortsatt under 

året. Organisationen, som både består av 

och vänder sig till före detta politiska 

fångar har bland annat arrangerat 

hälsoundersökningar på landbygden för 

ett hundratal före detta politiska fångar 

och finansierat hälsovård för ett tiotal.  

 

 

 

 

 

 

SBK träffade lokala bönder i Mandalay-regionen, december 2015 

Future Light Center har möte på sitt kontor, oktober 2015 
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5. Kapacitetsutveckling inom ickediskriminering och genus och annan organisationsutveckling av 

partners 

 

Detta är ett område som vi satsat extra mycket på under 2015, bland annat då vi har genomfört 

ett särskilt organisationsutvecklingsprojekt genom Forum Syd. Vi har även påbörjat ett icke-

diskrimineringsprogram som innebär att alla partners utbildas och coachas på området lika 

rättigheter/likabehandling.    

 

Projekten har tillsammans nått ut till ca 300 medlemmar och volontärer inom våra 

samarbetsorganisationer, som genomgått utbildningar av olika slag, och ca 2000 personer som 

deltagit i kortare workshops, eller nåtts genom dörrknackning eller kortare och väljarutbildningar, 

informationsinsatser mm.   

 

3. Studieprogram för aktivister 
 
SBK:s utbyte för civilsamhällsaktörer från Burma introducerades 2013. Syftet är att ge dem med begränsad 

internationell erfarenhet möjlighet att lära sig hur beslutsfattande och konfliktlösning fungerar i ett fredligt 

land som Sverige och om det svenska civilsamhällets metoder. 

2015 års aktivister på studiebesök var Hel Lay, Nyein Chan, 

Khin Myo Kyi och Brang. Deltagarna hade skilda 

bakgrunder och livserfarenheter. Hel Lay flydde 

Karenstaten i östra Burma och växte upp i flyktingläger 

längs Thailands gräns. Brang kommer från landets 

nordligaste delstat Kachin, där väpnade strider fortsätter 

och heroinmissbruket är omfattande. Khin Myo Kyi är från 

Shan State, men har som barn till tjänstemän levt i olika 

områden, och Nyein Chan från Rangoon, är en f.d. politisk 

fånge som suttit i fängelse för sin fredliga aktivism.  

Under tre veckor i Sverige besökte de Riksdagen och träffade 

politiker och representanter för civilsamhället; lärde sig om 

strategisk kommunikation med konsulten Yee Yin Yap; om 

EU-påverkan med CONCORD; icke-diskriminering och 

kvinnojourer. Utbytet var mycket givande, både för SBK och 

för dem. Programmet finansieras av Fredsmiljonen. 
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4. Organisation 

 

4.1 Förtroendevalda  

Kommitténs styrelse bestod efter årsmötet den 14 april 2015 av följande ledamöter: 

 

Jerker Ekvall, ordförande, ledamot AU 

Gunilla Odin, ledamot AU 

Eva-Maria Munck, ledamot AU 

Jörgen Schönning 

 

 

Peter Winai 

Karin Valtersson 

Andreas Boström 

Jennifer Vidmo

Valberedning: Brittis Edman och Susanna Lif 

 

Revisorer:  Ewa Widén, Martin Nilsson. Suppleanter: Jan Hodann och Håkan Axelsson 

Revision av projekt som finansierats med externa medel utförs av auktoriserad revisor. Johan Anderson 

från Grant Thornton valdes som extern auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2015 vid det extra 

årsmötet den 15 mars 2016.  

4.2 Personal 

Under året arbetade tre deltids anställda till en sammanlagd omfattning av motsvarande drygt två 

heltidstjänster. Matilda Hald, verksamhetsansvarig, arbetade 40%. Shantana Shahid, informationsansvarig 

arbetade 75% och Kristina Jelmin, handläggare för demokratiprojekten, arbetade 95 %.  

 

4.3 Medlemmar 

I slutet av 2015 hade SBK 180 medlemmar, en ökning från 164 året innan. Genom en överenskommelse 

med resebyrån Läs&Res erbjuds deras Burmaresenärer ett års medlemskap i kommittén som en del av 

informationsinhämtning inför resan. Styrelsen har tillsatt en medlemsgrupp för att utforska hur kommittén 

kan behålla gamla medlemmar och rekrytera nya, för att öka medlemsantalet.  

 

4.4 Finansiering 

Verksamheten har i huvudsak finansierats av Sida (demokratiprogrammet – 1,7 miljoner), Forum Syd 

(informationsinsatsen – 450 000 SEK och mindre utvecklingsprojekt – 450 000 SEK) och Folke 

Bernadotteakademin (studieprogram för aktivister – 190 000 SEK). Övrig inkomst bestod av 

medlemsavgifter och mindre gåvor från medlemmar, varav ett par är regelbundna givare. Vi är mycket 

tacksamma för denna givmildhet. Vill du stödja Svenska Burmakommittén gör du det på PG 129 44 07-0. 

  

http://www.burmakommitten.org/om-oss/vilka-ar-vi/
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Bilaga 1: Aktiviteter inom informations- och påverkansarbetet 

Rapporter 

Dec 2015: Eftervalsanalysen Valen 2015 – en nystart för Burma/Myanmar av Jörgen Schönning  

Okt 2015: Valanalysen Burmas val: demokratiskt genombrott, politisk teater eller något däremellan? av Karin 

Valtersson  

Maj 2015: Rapporten Peace for Whom? The Institutionalization of Gender Inequality in Burma’s Reform Processes av 

Jenny Hedström 

 
Seminarier 
21 okt – Visning av filmen This Kind of Love och samtal med människorättsförsvararen Aung Myo Min, på 
Myntkabinettet. Samarrangemang med Diakonia och Civil Rights Defenders, 45 deltagare. 

21 okt* – Myanmar Elections: Aftermath and Implications for Democratization and Human Rights, med statsvetaren 
Min Zin och människorättsförsvararen Aung Myo Min, på Postmuseum. Samarrangemang med Diakonia och Civil 
Rights Defenders, ca 40 deltagare. 

21 okt – Riksdagsseminarium med Aung Myo Min och Min Zin. Samarbete med Haddad (L), Stålhammar (MP), 
Diakonia och Civil Rights Defenders, ca 12 deltagare. 

9 okt* – Burmas val – Vad står på spel för etniska minoriteter? Med Burmaexperten och författaren Bertil Lintner. På 
Sensus; samarrangemang med MR-fonden, 55 deltagare. 

8 okt* – Valupptrappning med Bertil Lintner! På och med ABF Stockholm, 51 deltagare.  

25 sept – Varför är det en big deal att semestra i Burma? På nätverket Schyst resandes och Fair Actions 
halvdagsseminarium på Finlandshuset, 40 deltagare.  

9-10 maj – Årligt sammanträde med Europeiska Burmanätverket (EBN), inklusive seminarier med Mae Sabe Phyu, de 
fyra deltagarna i SBK:s praktikantprogram, och med CONCORD om EU-lobbying. På Sveavägen 68, ca 25 deltagare.  

24 april* – Samtal om fredlig konflikthantering i Burma med Moe Thway (Generation Wave) och Ko Thet (National 
Youth Congress). Samarrangemang med Svenska Freds och LSU. På Sida, ca 40 deltagare. 

14 april* – Student Protests and Election Year in Burma med Joseph Wah (Burma Partnership). På Tyska kyrkan. 
Samfinansierat av Defenders’ Days, ca 30 deltagare.  

* Finansierats helt eller delvis genom Forum Syds projektstöd och ska därför ingå i rapportering till Forum Syd. 

 

Debattartiklar och pressmeddelanden 

24.11.2015 PRM: Volvo måste visa att de inte bidrar till korruption och konflikt i Burma 

07.11.2015 Debattartikel: Valet i Burma förändrar inte mycket, i Dagens Arena, tillsammans med Palmecentret  

06.11.2015 Debattartikel: Tillsätt FN-utredning för att hjälpa de som förtrycks i skuggan av Burmas val, i Sydsvenskan 

05.11.2015 Debattartikel: Sverige måste stå upp för de utsatta i Burma, i Dagens ETC  

26.10.2015 PRM: Ny valanalys från Svenska Burmakommittén! 

http://www.burmakommitten.org/kampanj/burmas-val-2015/eftervalsanalys/
http://www.burmakommitten.org/kampanj/burmas-val-2015/rapport-burmas-val/
http://www.burmakommitten.org/kampanj/burmas-val-2015/ny-rapport-peace-for-whom/
http://www.burmakommitten.org/prm-volvo-maste-visa-att-de-inte-bidrar-till-korruption-burma/
http://www.dagensarena.se/opinion/valet-i-burma-forandrar-inte-mycket/
http://www.burmakommitten.org/debattartikel-tillsatt-fn-utredning-for-att-hjalpa-de-som-fortrycks-i-skuggan-av-valet/
http://www.etc.se/debatt/sverige-maste-sta-upp-de-utsatta-i-burma
http://www.burmakommitten.org/prm-ny-valanalys-burmasval2015/
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30.09.2015 Debattartikel: Burmas rohingyaminoritet hårt utsatt inför historiskt val, i OmVärlden 

30.09.2015 PRM: Burmas muslimska minoriteter hårt utsatta inför historiskt val 

12.03.2015 PRM: Polisattack mot studenter väcker frågor kring EU-stöd 

17.02.2015 Debattartikel: Sverige och EU – stöd demokrati i Burma, inte diktaturen! I Dagens ETC  

 

Urval medieinslag SBK medverkat i 

15.12.2015 SBK bidrar till Hon tar kampen för sitt folk av Anna Karolina Eriksson, TT. Publiceras i bl.a. GP och Metro  

13.11.2015 SBK omnämnd i H&M ser stora möjligheter, om Burmas textilindustri, i Smålandsposten 

09.11.2015 Jerker Ekvall, ordförande, medverkade i TV4 Nyhetsmorgon dagen efter parlamentsvalen 

09.11.2015 Shantana Shahid, informationsansvarig, medverkade i Gomorron Sverige dagen efter parlamentsvalen 

08.11.2015 SBK:s gästtalare Min Zin och Aung Myo Min intervjuas av Kristoffer Törnmalm i DN 

07.11.2015 Jerker Ekvall, ordförande, intervjuas i Historiskt val i Burma av Johannes Waris på YLE 

05.11.2015 Shantana Shahid medverkar i P1 Människor och tro; SBK har även bidragit med information inför 

reportaget i samma inslag om situationen för rohingyas i Burma/Myanmar 

28.10.2015 SBK intervjuas om näringslivets intåg i Burma/Myanmar i Expressens och OmVärldens stora 

Burmareportage I generalernas land av Axel Kronholm 

18.09.2015 SBK intervjuas i och bidrar till Funderar du på att boka semester i en diktatur? Läs detta först. Av Kerstin Sjödén på kit.se 

15.05.2015 Shantana Shahid, informationsansvarig, medverkade i TV4 Nyhetsmorgon och TV4 Nyheterna med 

anledning av båtflyktingkrisen i Sydostasien 

 

Övrigt 

24.11.2015 Öppet brev till Volvo som ber företaget visa att de inte bidrar till korruption, knarkhandel eller 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kachin State, norra Burma/Myanmar 

21.04.2015 #BlueShirt4Burma – för att uppmärksamma fängslade aktivister på årsdagen av U Win Tins bortgång 

06.03.2015 Öppet brev till UD där SBK ber svenska UD och utlandsmyndigheter agera för demokratiska fri- och 

rättigheter i Burma med anledning av ett våldsamt tillslag mot studentdemonstrationer  

Uttalanden med internationella Burma- eller MR-grupper: 

- 09.06.2015: Worldwide Call for an Immediate End to Offensives in Northern Burma/Myanmar and for the 

Provision of Unhindered Humanitarian Assistance to IDPs 

- 20.05.2015: INTERNATIONAL NGOS URGE BAN KI-MOON TO NEGOTIATE AID ACCESS TO RAKHINE STATE 

- 10.03.2015 Burmese government urged to cease the assault and arrest of students protesting in Letpadan 

http://www.burmakommitten.org/debattartikel-burmas-rohingyaminoritet-hart-utsatt-infor-historiskt-val/
http://www.burmakommitten.org/prm-muslimer-utsatta-i-historiskt-val/
http://www.burmakommitten.org/prm-attack-mot-burmas-studenter-eu/
http://www.burmakommitten.org/eu-stod-inte-burmas-diktatur/
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2927678-hon-tar-kampen-for-sitt-folk
http://www.smp.se/inblick/hm-ser-stora-mojligheter/
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3219695
http://www.dn.se/nyheter/varlden/favorittippade-som-vantas-bli-forlorare/
http://svenska.yle.fi/artikel/2015/11/07/historiskt-val-i-burma
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=6293381
http://www.expressen.se/geo/utmanaren-i-generalernas-stolta-land/
https://kit.se/2015/09/18/10472/sa-semestrar-du-i-en-diktatur-med-gott-samvete/?utm_term=all&ksid=232285780510&utm_content=buffer10fdc&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/flyktingkris-i-sydostasien-3180397
http://www.burmakommitten.org/prm-volvo-maste-visa-att-de-inte-bidrar-till-korruption-burma/
http://www.burmakommitten.org/wintinblueshirtday/
http://www.burmakommitten.org/oppet-brev-till-ud-om-vald-mot-demonstranter/
http://www.burmakommitten.org/fyra-ar-av-krig-i-kachin-burma/
http://www.burmakommitten.org/bankimoon-forhandla-tilltrade-till-vastra-burma/
http://www.burmakommitten.org/gripandeavstudenter-maste-sluta/

