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Sammanfattning 

År 2013 fortsatte Svenska Burmakommittén arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i Burma 

genom informationsspridning i Sverige och stöd till burmesiska gräsrotsorganisationer. 

Informationsarbetet ramades in i kampanjen Burma i förändring och sökte nyansera bilden av den 

pågående reformprocessen i landet. Genom bland annat utåtriktade evenemang, informationsmaterial 

och medverkan i media lyfte kommittén perspektiv från det burmesiska civilsamhället. 

Demokratiprogrammet stärkte förmågan hos 15 lokala aktivistnätverk att agera som förändringsaktörer i 

Burmas demokratiseringsprocess, genom utbildning, organisering och politisk påverkan. Under hösten 

stod kommittén värd för två burmesiska praktikanter som genomgick ett skräddarsytt studieprogram i 

Sverige med fokus på demokratiskt beslutsfattande och civilsamhällets roll. 

 

1 Informationsarbetet  

1.1 Informationskampanjen Burma i förändring 

Under 2013 har SBK sökt nyansera bilden av den förändringsprocess som nu sker i Burma. 

Informationskampanjen belyste utvalda områden, som enligt oss, burmeser inom demokratirörelsen och 

våra systerorganisationer i Europa är avgörande för Burmas framtid och som särskilt relaterar till 

omvärldens nyväckta engagemang i landet. Teman som turism, utländska företagsinvesteringar, 

bistånd, samt freds- och försoningsprocesser med etniska minoritetsgrupper lyftes ur ett demokrati- och 

människorättsperspektiv, under den samlande rubriken Burma i förändring. Projektet finansierades av 

Forum Syd och genomfördes med seminarier, filmvisningar och tryckt material. Aktiviteterna inom 

kampanjen finns med under rubrik 1.2–1.6, och kan läsas mer samlade under egen rubrik på hemsidan. 

 

1.2 Evenemang  

SBK anordnade sju evenemang på följande teman: fred och försoning med etniska minoriteter, bistånd, 

turism, utländska investeringar, och den generella utvecklingen i Burma (se bilaga). Dessa drog totalt ca 

370 deltagare och var samarbeten med bland andra Diakonia, Civil Rights Defenders, Svenska Freds- och 

Skiljedomsföreningen, ABF Stockholm och Folkets Bio. Två evenemang hölls i Almedalen och de övriga i 

Stockholm. Därutöver medverkade representanter från SBK vid fem evenemang arrangerade av andra.   

Enligt enkätutvärderingar som gjorts vid tre tillfällen upplever de flesta deltagare att seminarierna gett 

dem en ökad kunskap om förändringarna i Burma. Till de mest välbesökta föredragen hör det av 

journalisten Bertil Lintner, en av världens främsta Burmakännare. Även seminariet med den burmesiska 

aktivisten Bo Bo från EarthRights International blev särskilt uppskattat. Bo Bo pratade om utmaningarna 

och riskerna med utländsk affärsverksamhet och framhöll att svenska företag som vill investera i Burma 

måste konsultera lokalbefolkningen och verka för civilsamhällets organisationsfrihet.  
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Under tidningen OmVärldens studieresa till Burma i november 2013 arrangerade vi ett 
möte med bönder i mellersta delen av landet, där landkonfiskeringar utgör stora skäl 
till oro. Foto: SBK.  

 

 

1.3 Påverkansarbete mot beslutsfattare 

Under året gjorde SBK 12 gemensamma uttalanden med andra svenska och/eller internationella 

civilsamhällsorganisationer (se bilaga). Uttalandena publicerades på vår hemsida och skickades till 

relevanta aktörer inom svenska myndigheter.  

Frågan om svensk närvaro i Burma var ett prioriterat område som kommittén lyfte genom ett öppet brev 

riktat till utrikes- och biståndsministrarna tillsammans med andra svenska organisationer. Vi tog också 

upp situationen i Rakhinestaten med UD:s Asienenhet, dels genom mejl och dels genom ett direkt möte 

tillsammans med Human Rights Watch.  

I januari tog vi Riksdagsledamöterna Åsa Torstensson (C) och Cristina Husmark Pehrsson (M) till Dawei i 

sydöstra Burma, där ett av Sydostasiens största industriområden byggs med hjälp av utländska 

investeringar. De svenska politikerna träffade bybor som riskerar förlora sina hem och näringar och 

lokala aktivister som hjälper byarna stå upp för sina rättigheter. Vi ordnade även ett möte åt politikerna i 

Rangoon, med ungdoms-, student- och bondeaktivister samt före detta politiska fångar.    

SBK bidrog även till Europaparlamentarikern Åsa Westlunds (S) fråga till EU-kommissionen om hur 

kommissionen tar upp ämnen som konflikterna i Rakhine- och Kachinstaterna och organisationsfrihet 

med burmesiska makthavare.  
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Svenska politiker träffar bybor i Dawei som motsätter sig att myndigheter och företag 
planerar ett megaprojekt i området utan att konsultera lokalbefolkningen. Foto: SBK. 

 

1.4 Media 

Under 2013 skickade kommittén ut 6 pressmeddelanden, medverkade eller omnämndes i minst 8 artiklar 

och ett radioinslag, samt författade debattartikeln EU måste ställa krav på regimen i Burma publicerad 

på SvD Brännpunkt (se bilaga). Debattartikeln skrevs tillsammans med Svenska Amnesty, Svenska Freds- 

och Skiljedomsföreningen, Fonden för mänskliga rättigheter och Olof Palmes internationella center. Två 

av pressmeddelandena gjordes tillsammans med Civil Rights Defenders. 

Det uttalande SBK gjorde tillsammans med EBN om FN:s Burmaresolution i Generalförsamlingen 

omnämndes i den burmesiska tidningen Myanmar Times, ett tecken på den ökade pressfriheten i Burma. 

Jämfört med tidigare år var kommitténs mediearbete något nedprioriterat. Detta på grund av hög 

arbetsbelastning inom övrig verksamhet samt ökad konkurrens om medieutrymme sedan Burma blev 

mer tillgängligt för journalister och utländska aktörer. 

 

1.5 Publicerat material 

Inom ramen för informationskampanjen publicerades informationsmaterial på olika teman.  

I rapporten Where are the Women? Negotiations for Peace in Burma lyfte styrelseledamot Jenny 

Hedström fram burmesiska kvinnorättsaktivisters röster om fredsprocesserna i Burma. Rapporten 

trycktes i 150 exemplar. Jenny skrev också dagboksinlägg från besök i Kachin State som publicerades på 

hemsidan. 

Kortfilmen Statslösa i sitt eget hemland fokuserade på konflikten i Rakhine i västra Burma och gav en 

unik inblick i våld, förföljelse och segregering som främst drabbat minoritetsgruppen Rohingya. Filmen 

gjordes av Kalle Bergbom och Jonas Gratzer och distribueras av SBK tillsammans med Civil Rights 

Defenders. 
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På temat ansvarsfull turism tog SBK fram broschyren Semestra i Burma?! Tio tips för ansvarsfullt resande 

tillsammans med Tourism Transparency. Broschyren trycktes i 500 exemplar.  

Ett enklare informationsblad om ansvarsfullt företagande producerades också.  

 

 

Filmen Statslösa i sitt eget hemland lyfter fram den fortsatt svåra situationen för minoritetsgruppen 
rohingya som nekas rörelsefrihet och andra grundläggande rättigheter. Foto: SBK. 

 

1.6 Hemsida, Facebook och Twitter 

Hemsidan fick under 2013 ett nytt utseende med hjälp av hemsidekonsulten Ola Lidmark. Antalet 

besökare ökade betydligt efter omarbetningen, från 44 besök om dagen i genomsnitt under 2012 till 260 

besök dagligen under 2013.   

www.burmakommitten.org  

 

SBK:s Facebooksida och Twitterkonto uppdaterades regelbundet under året, vanligtvis flera gånger i 

veckan. I slutet av året hade Facebooksidan ca 940 följare och Twitterkontot ca 340.  

www.facebook.com/burmakommitten, www.twitter.com/burmakommitten  

 

 

1.7 Europeiska Burmanätverket (EBN) 

Som en del i informations- och påverkansarbetet deltog SBK liksom tidigare år vid EBN-möten för att 

göra gemensamma prioriteringar med våra europeiska systerorganisationer i samråd med 

representanter från den burmesiska demokratirörelsen. Under 2013 deltog Kristina Jelmin och Shantana 

Shahid vid mötet i London den 23-24/2, och Jenny Hedström och Shantana Shahid vid mötet i Paris den 

21-22/9. 

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

SBK bedriver ett Sida-finansierat demokratiprogram i Burma med syfte att stärka aktivistnätverk och 

lokala gräsrotsorganisationer i deras arbete för demokrati och mänskliga rättigheter (MR). 2013 utgjorde 

det andra året i ett pågående treårigt program.  

Våra samarbetspartners utgörs av olika sammanslutningar av ungdomar, studenter, bönder och före 

detta politiska fångar, såväl som etniska och religiösa grupper, i sju av Burmas fjorton delstater. De 

arbetar på olika sätt för politisk förändring och demokratiskt inflytande.  

Genom projektet får lokala aktivister möjlighet till utbildning inom områden som demokrati och 

grundläggande fri- och rättigheter, kampanjarbete, icke-våldsmetoder och strategisk planering. Men 

projektet bidrar inte bara med teoretisk kunskap. Det stärker även föreningarnas praktiska förmåga att 

uttrycka krav och prioriteringar, och engagera och organisera andra människor för att i slutändan kunna 

påverka politiken. Dessutom möjliggör projektet samarbete och alliansbyggande mellan olika 

grupperingar inom det burmesiska civilsamhället.    

Under 2013 har projekten bland annat: 

 Långsiktigt stöttat organisationsutvecklingen av 15 lokala nätverk i Burma och därmed deras förmåga 

att organisera människor samt framföra intressen inom sina respektive verksamhetsområden, 

exempelvis landrättigheter och etablering av studentkårer.  

 

 Fortsatt stödja nätverkens kampanjarbete och ett 50-tal aktioner, så som offentliga möten, 

namninsamlingar och brev till beslutsfattare. Totalt 5 000 personer har under 2013 deltagit i olika 

typer av utåtriktade aktiviteter. I vissa fall har aktionerna bidragit till förbättringar. I Bago 

exempelvis, har småbrukare i ett antal fall fått tillbaka delar av konfiskerad mark efter att så många 

som 60 byar gått samman i gemensamma protester. Nätverken i Rangoon har tillsammans med 

andra civilsamhällsgrupper bidragit till ändringsförslag i organisationslagen på så sätt att 

registreringen av föreningar nu föreslås vara frivillig snarare än obligatorisk.   

 

 Utbildat ett 50-tal aktivister från lokala nätverk i bland annat MR, kampanjarbete och pedagogiska 

färdigheter genom månadslånga avancerade training of trainers-kurser. Dessa färdigutbildade 

utbildare har i sin tur utbildat 330 medlemmar och volontärer från sina respektive organisationer 

runt om i Burma i veckolånga kurser.  

 

 Utbildat ca 200 personer från utomstående NGOs och partier – framför allt lokala NLD-föreningar – 

genom veckolånga grundkurser i demokrati och MR.  

 

 Vi har dessutom stött en mötesplats/informationscenter för stöd och återintegrering av före detta 

politiska fångar och deras familjer som besökts av ca 600 personer.  

Sammantaget har det varit ett innehållsrikt år med flera positiva aspekter. Till följd av en förbättrad 

säkerhetssituation och ett öppnare klimat för civilsamhället har den del av verksamheten som tidigare 

genomfördes i Thailand – det vill säga gemensamma utbildningar och projektsamordning – under året 

flyttat in i Burma. De lokala projektledarna har efter många år i exil kunnat flytta tillbaka till Burma då de 
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inte längre är svartlistade av regeringen. Öppningen i landet har gått snabbare än förväntat, vilket gör 

det möjligt för projektet att stödja individuella nätverk på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.  

Nätverken beskriver att de kan genomföra sina aktiviteter mer öppet än tidigare och de är inte längre 

lika rädda för gripanden, som dock fortfarande förekommer. Förändringarna märks även i reaktionerna 

från allmänheten, som visar mer intresse för att delta i aktiviteter än tidigare. 

Samtidigt kan det vara utmanande för nätverk, som tidigare arbetat under jorden, att ställa om och hitta 

sina delvis nya roller under en långdragen övergångsperiod, där förväntningarna är stora. Det har 

naturligtvis varit en stor omställning för projektledningen att flytta tillbaka till Burma efter så många år i 

exil, vilket för projektens del lett till en del omstruktureringar. 

För SBKs del har inflyttningen till Burma inneburit en väsentligt ökad och tidsödande arbetsbörda för att 

säkerställa kvalitetsmässig uppföljning, rapportering och administration. Kansliet har under 2013 gjort 

fem uppföljningsresor till Burma, vilket är fler än normalt.  

 

 

 

Utvecklingen i Burma går åt båda hållen. Storstäder som Rangoon erbjuder nu ett mycket öppnare klimat för 
civilsamhället att verka i. I gränsområden som Kachin och Rakhine har konflikterna förvärrats. Foto: SBK. 
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3. Praktikantprogrammet 

Under 2013 introducerade SBK för första gången ett månadslångt studieprogram för burmesiska 

civilsamhällsaktörer. Syftet var att ge aktivister och samhällsengagerade burmeser, med begränsad 

internationell erfarenhet, möjlighet att se hur demokratiskt beslutsfattande fungerar i praktiken i ett 

fredligt och stabilt land som Sverige och lära sig om det svenska civilsamhällets roll och metoder.  

Årets praktikanter var Sai Phong Khong från Shanstaten och Saw Lu Bwe Doh från Karenstaten. De 

besökte myndigheter såsom DO, fackförening och studentkårer, politiska partier, universitet och 

gymnasieskola, och genomförde en studieresa till Kiruna för att lära sig om minoritetsrättigheter. 

Programmet finansierades av Folke Bernadotteakademin och fortsätter under 2014. 

 

Praktikanterna besökte myndigheter och civilsamhällsorganisationer. Här på 
Riksdagen med riksdagsledamoten Roger Haddad (FP). Foto: Björn Qvarfordt. 

 

4 Organisation 

 

4.1 Förtroendevalda  

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

Jerker Ekvall, ordförande, medlem i AU 

Brittis Edman, medlem i AU 

Eric Olofson (avbröt) 

Jenny Hedström, medlem i AU 

Jörgen Schönning 

Gunilla Odin 

Peter Winai 

Susanna Lif  

 

Valberedning: Therése Wide och Frida Perjus. Suppleant: Kajsa Övergaard 

 

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

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

http://www.burmakommitten.org/om-oss/vilka-ar-vi/
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4.2 Personal 

Kommittén hade under året tre anställda till en omfattning av totalt 180%. Matilda Hald, 

verksamhetsansvarig och programhandläggare, arbetade 50 % januari-februari och var därefter 

föräldraledig. Shantana Shahid var anställd informationsansvarig på 100 % hela året. Kristina Jelmin 

vikarierade för Hald som handläggare för demokratiprogrammet och arbetade 50-100 % under hela året. 

Jelmin och Shahid tog gemensamt ansvar för genomförandet av praktikantprogrammet. 

 

4.3 Medlemmar 

SBK hade i slutet av året 140 betalande medlemmar, en minskning från 151 medlemmar året innan. 

Genom en överenskommelse med resebyrån Läs och res erbjuds samtliga deras Burmaresenärer ett års 

medlemskap i kommittén som en del av informationsinhämtning inför resan.  

 

4.4 Finansiering 

Verksamheten har i huvudsak finansierats av Sida (demokratiprogrammet), Forum Syd 

(informationsinsatsen) och Folke Bernadotteakademin (praktikantprogrammet).  

Under året mottog kommittén också en stor donation på 100 000 kr från Moggliden AB. Då SBK har 

mycket begränsade egna tillgångar var denna gåva av stor betydelse för vår ekonomiska situation. Den 

täcker bland annat upp för egeninsatser i Forum Syd-projekt under 2013 och 2014. 

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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5. Ekonomisk årsrapport 2013     

       

Belopp i kronor       

       

Resultaträkning             

       

     

2013-01-01 - 

2013-12-31 

2012-01-01 - 

2012-12-31 

RÖRELSENS INTÄKTER      

Rörelseintäkter    Not 1 3,364,813 3,189,797 

Öres- och kronutjämning    2 1 

     3,364,815 3,189,798 

RÖRELSENS KOSTNADER      

Övriga kostnader    Not 2 -2,454,454 -2,471,246 

Personalkostnader    Not 3 -810,547 -709,185 

     -3,265,002 -3,180,431 

       

Rörelseresultat     99,813 9,367 

       

Resultat från finansiella poster      

Ränteintäkt/kostnad     10,734 -37 

Resultat efter finansiella poster    110,547 9,330 

       

ÅRETS RESULTAT     110,547 9,330 

       

       

Balansräkning             

       

     2013-12-31 2012-12-31 

TILLGÅNGAR       

       

Omsättningstillgångar      

       

Kortfristiga fordringar      

Avräkning skatt och sociala avg. (skattekontot)  -166 11 

Förutbetalda försäkringspremier    0 2,228 

       

Kassa och bank    Not 4 706,785 335,892 
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Summa omsättningstillgångar    706,619 338,131 

       

SUMMA TILLGÅNGAR    706,619 338,131 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

       

Eget kapital       

       

Ingående balans     28,026 48,696 

Egeninsats i Informationsprojektet   -37,000 -30,000 

Årets resultat     110,547 9,330 

       

Summa eget kapital     101,573 28,026 

       

Kortfristiga skulder    Not 5   

       

Övriga kortfristiga skulder    41,776 25,020 

Upplupna kostnader, förutbet intäkter   563,270 285,085 

       

Summa kortfristiga skulder    605,046 310,105 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   706,619 338,131 

       

       

Noter             

       

     2013-12-31 2012-12-31 

Not 1 Rörelsens intäkter     

Projektmedel från givare    3,201,663 3,135,247 

SBK:s egeninsats i informationsprojektet   37,000 30,000 

Medlemsavgifter     22,450 18,150 

Gåvor     103,700 5,400 

Intäkter från tröjförsäljning    - 1,000 

     3,364,813 3,189,797 
       

Not 2 Övriga kostnader     

Förmedlat till partnerorganisationer   2,158,728 2,280,000 

Resor, kost och logi     164,123 81,752 

Kontor, kommunikation, administration   73,241 54,052 

Externa tjänster: revision, redovisning   22,375 18,250 

Övrig verksamhet (konferens, seminarier, mässor, trycksaker mm) 35,987 37,192 

     2,454,454 2,471,246 

Not 3 Personalkostnader     
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Antal anställda       

Män       

Kvinnor (i snitt 180% anställning)   1,8 1,3 

       

Löner och andra ersättningar      

Totala löner och arvoden    607,756 493,483 

Sociala avgifter enlig lag    133,622 138,326 

Pensionskostnader     38,472 30,815 

Övriga personalkostn (traktamente, försäkring, friskvård mm) 30,697 46,561 

     810,547 709,185 

       

Not 4 Kassa och bank     

Handkassa     8,503 15,166 

PG 1294407-0 Medlemskonto    317,785 37,421 

PG 514770-7 Forum Syd-projekt    86,055 28,185 

PG 542228-2 Demokratiprogram    103,505 205,120 

Sparkonto     190,937 50,000 

     706,785 335,892 

       

Not 5 Kortfristiga skulder     

Personalens skatter och sociala avgifter december  41,776 25,020 

Sparad semester     10,519 27,238 

Särskild löneskatt på pensionskostnader   13,528 11,307 

Kommande fakturor och obetalda utlägg   15,412 14,066 

Revisions och bokslutskostnader    24,000 22,000 

Kvarvarande medel demokratiprogrammet   307,363 210,474 

Kvarvarande medel i praktikantprojektet   192,449 - 

     605,046 310,105 
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Bilaga: Sammanställning av publicerat material, evenemang, uttalanden och media  

 

Publicerat material 

Where are the Women? Negotiations for Peace in Burma 

En rapport av Jenny Hedström där vi lyfter fram burmesiska kvinnorättsaktivisters perspektiv på 

fredsprocesserna i Burma. 

 

Statslösa i sitt eget hemland 

En kortfilm om konflikten i Rakhine i västra Burma som ger en unik inblick i våld, förföljelse och 

segregering som drabbat minoritetsgruppen Rohingya. Filmen är gjord av Kalle Bergbom och Jonas 

Gratzer och distribueras tillsammans med Civil Rights Defenders. 

 

Semestra i Burma?! Tio tips för ansvarsfullt resande 

En broschyr där kommittén tipsar om hur man blir en mer ansvarsfull resenär i Burma. Utgiven 

tillsammans med Tourism Transparency.  

 

Utländska investeringar och konflikt i Burma 

Ett informationsblad om ansvarsfullt företagande.  

 

Dagbok från Kachin 

Unika dagboksinlägg från den konfliktdrabbade delstaten Kachin i norra Burma, där närmare 100 000 

personer tvingats fly undan regeringsarméns attacker sedan 2011.  

 

Evenemang  

29 januari: Burma – på väg mot demokrati? Seminarium samarrangerat med ABF Stockholm och Olof 

Palmes Int. Center.Talare: Jesper Bengtsson, Shantana Shahid, Frida Perjus. Ca 140 deltagare. Stockholm. 

31 januari: Matilda Hald deltog i UF Uppsalas paneldebatt om relationen mellan Burma och Bangladesh. 

Uppsala. 

6 februari: Gränslandet Burma – Burmas etniska konflikter och flyktingarnas situation. Seminarium 

samarrangerat med Diakonia. Gästtalare: Sally Thompson, chef för The Border Consortium. Ca 30 

deltagare. 

16 mars: Shantana Shahid medverkade i S-studenters paneldebatt om Burma. Stockholm. 

21 maj: Burma i förändring – Ett geopolitiskt perspektiv. Seminarium samarrangerat med ABF Stockholm. 

Talare: journalisten och författaren Bertil Lintner. Ca 80 deltagare. Stockholm. 

3 juli: Statslösa i sitt eget hemland: Om konflikten i västra Burma. Filmvisning samarrangerad med 

Folkets Bio och Civil Rights Defenders. Ca 15 deltagare. Almedalen. 

http://www.burmakommitten.org/kampanj/burma-i-forandring/where-are-the-women/
http://www.burmakommitten.org/prm-ny-film-avslojar-manniskorattsbrott-i-vastra-burma/
http://www.burmakommitten.org/kampanj/burma-i-forandring/turismen/broschyr/
http://www.burmakommitten.org/kampanj/burma-i-forandring/foretagkonflikt/
http://www.burmakommitten.org/kampanj/burma-i-forandring/dagbok-fran-kachin/


SVENSKA BURMAKOMMITTÉN 
Verksamhetsberättelse 2013 

 

 

14 

 

4 juli: Semestra i Burma?! Ett seminarium om ansvarsfull turism. Seminarium samarrangerat med Agenda 

PR. Gästtalare: turismkonsulten Nicole Haeusler. Ca 30 deltagare. Almedalen. 

10 november: Visning av kortfilmen Statslösa i sitt eget hemland på Etnografiska museets temadag om 

Burma arrangerad av Etnografiska Museets Vänner och Svenska Orientsällskapet. Stockholm. 

16 november: Shantana Shahid modererade av seminariet Burma – ett konfliktfyllt buddhistiskt land åt 

European Rohingya Council på MR-dagarna. Medverkan även av Ben Rogers (Christian Solidarity 

Worldwide). Ett hundratal deltagare. Stockholm. 

17 november: Jerker Ekvall deltog som talare vid European Rohingya Councils Burmaseminarier på 

Katarina Församlingshus. Stockholm. 

5 december: Business in Burma - A Seminar on Human Rights, Conflict and the Burma/Myanmar Gold 

Rush. Seminarium samarrangerat med Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Gästtalare: Bobo 

(EarthRights International), Erik Jennische (Swedwatch). Ca 40 deltagare. Stockholm.  

5 december: Aktiv i Burma? Om konfliktkänslighet i bistånd. Seminarium samarrangerat med Svenska 

Freds- och skiljedomsföreningen. Gästtalare: Anna Åkerlund (Diakonia), Jens Schorlijen (Stockholm Policy 

Group), Sai Phong Khong (Kaw Dai). Ca 40 deltagare. Stockholm. 

 

Pressmeddelanden 

2013-04-15: EU måste upprätthålla trycket på Burma, tillsammans med Civil Rights Defenders. 

2013-07-12: Ny film avslöjar människorättsbrott i västra Burma, tillsammans med Civil Rights Defenders. 

2013-08-08: 25-årsdagen för Burmas 8.8.88-uppror 

2013-09-17: Var är den svenska närvaron i Burma? 

2013-10-15: EU-MYANMAR: Embrace Civil Society! 

2013-10-18: Semestra i Burma?! Ny broschyr om ansvarsfullt resande  

 

Uttalanden, gemensamma uttalanden och öppna brev 

2013-01-19: Urgent Call on ASEAN to help halt intensifying conflict in Kachin state in Burma 

2013-01-21: EBN: On the ongoing attacks by the Burma Army against the Kachin people 

2013-02-20: EBN: Is Germany Siding With Burma To Downplay Human Rights Abuses? 

2013-02-26: Vem är president Thein Sein? 

2013-03-05: Brev till Europaparlamentariker ang. Thein Seins EU-besök 

2013-03-19: EU måste fortsätta suspendera Burmasanktioner 

2013-03-26: EBN: European Union Should Not Lift Sanctions On Burma 

http://www.burmakommitten.org/sbk-och-civil-rights-defenders-eu-maste-uppratthalla-trycket-pa-burma/
http://www.burmakommitten.org/prm-ny-film-avslojar-manniskorattsbrott-i-vastra-burma/
http://www.burmakommitten.org/prm-25-arsdagen-for-burmas-8-8-88-uppror/
http://www.burmakommitten.org/var-ar-den-svenska-narvaron-i-burma/
http://www.burmakommitten.org/press-release-eu-myanmar-embrace-civil-society/
http://www.burmakommitten.org/prm-semestra-i-burma-ny-broschyr-om-ansvarsfullt-resande/
http://www.burmakommitten.org/vem-ar-president-thein-sein/
http://www.burmakommitten.org/brev-till-eu-parlamentariker-ang-thein-seins-besok/
http://www.burmakommitten.org/eu-maste-fortsatta-suspendera-burmasanktioner/
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2013-05-20: Hur ställer sig Sverige till brott mot mänskligheten i Burma?  

2013-06-07: Kachin State: Ethnic People, CSOs and Networks Calling for a Genuine and Just Peace 

2013-06-24: One Year after the Violence Began: Civil Society Organisations Deeply Concerned by the 

Human Rights and Humanitarian Situation of Stateless Rohingya 

2013-10-10: EBN: EU Must Highlight Ongoing Human Rights Abuses in UNGA Burma Resolution 

2013-12-19:  Joint Letter to President Obama on Burma’s Political Prisoners  

 

Medieinslag Svenska Burmakommittén bidragit till eller omnämnts i  

2013-04: Fred är den viktigaste frågan för kvinnorna i Burma av Ewa Hedlund i Morgonbris, nr 2, 2013.  

2013-03-05: Intervju med Shantana Shahid om utvecklingen i Burma i Radio UPF 

2013-03-14: Akut läge för Burmas flyktingar av Johan Apel Röstlund i Arbetaren. 

2013-04-22: Debattartikel: EU måste ställa krav på regimen i Burma i SvD Brännpunkt, tillsammans med 

Svenska Amnesty, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Fonden för mänskliga rättigheter och Olof 

Palmes internationella center.  

2013-04-26: Kritik mot Sveriges hantering av Burma av Malin Rothenborg, i Fria Tidningen. 

2013-07-28: Land av kontraster av Stina Cederholm, i SvD Resor & Mat. 

2013-08-08: Burma 25 år efter 8.8.88 av Sören Sommelius, i Helsingborgs Dagblad. 

2013-10-14: Rights groups urge tough line on new UN resolution av Tim McLaughlin, i Myanmar Times. 

2013-10-16: Sida kallar hem personal från Bangkok av Jesper Bengtsson, i OmVärlden. 

2013-10-16: Suu Kyi heads to Europe amid criticisms of EU Burma policy i Democratic Voice of Burma.  

http://www.burmakommitten.org/hur-staller-sig-sverige-till-brott-mot-manskligheten-i-burma/

