VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Kalenderåret 2018

Svenska Burmakommitténs ordförande Matilda Hald deltar i ett samtal om Burma tillsammans med f.d. vice
generalsekreterare i FN Jan Eliasson och Måns Molander, chef för Human Rights Watch i Sverige och Danmark.
Seminariet hölls på Medelhavsmuseet i Stockholm i januari 2018. /Foto: Svenska Burmakommittén
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Om Svenska Burmakommittén
Svenska Burmakommittén är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation som verkar för
demokrati och mänskliga rättigheter i Burma. Vår verksamhet vilar på två ben: direkt stöd till
gräsrotsaktivister runtom i Burma och informations- och påverkansarbete i Sverige. Våra projekt i Burma
stödjer aktivister som på olika sätt kämpar för fred och demokratisering. I Sverige arbetar vi med att
förmedla information om situationen i Burma och med påverkansarbete mot makthavare. Vårt fokus ligger
på att lyfta fram röster från Burmas civilsamhälle.
Svenska Burmakommittén grundades som en solidaritetsorganisation år 2000, bland annat till stöd för de
tusentals samvetsfångar som då satt frihetsberövade i Burma. Tack vare vårt långvariga engagemang har vi
god kännedom om utvecklingen i Burma och förtroendefulla relationer med de demokratiaktivister och
gräsrotsföreningar vi samarbetar med. Vår verksamhet genomförs med hjälp av projektanslag och bidrag
från organisationer och medlemmar.
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Situationen i Burma
Inledning

2018 var ännu ett dramatiskt år i Burma.
Utvecklingen i norra Rakhine fortsatte att
dominera den internationella mediebevakningen
samtidigt som andra oroshärdar i landet
hamnade i dess skugga. Rohingyer fortsatte
under året att fly över gränsen till Bangladesh om
än i långt mindre utsträckning än hösten 2017 då
militärens offensiv pågick som kraftigast. Den
tänkta repatrieringen av rohingyer från lägren i
Bangladesh kom inte igång som planerat även om
vissa ansträngningar gjordes från både Burma
och Bangladesh. Det står klart att situationen i
norra Rakhine fortfarande inte är sådan att ett
återvändande kan genomföras i närtid.
Säkerheten kan inte garanteras, människor
förefaller inte ha rätt att återvända till sina
tidigare hembyar, som i flera fall dessutom bränts
ned och jämnats med marken, och inga tydliga
åtgärder har vidtagits från de burmesiska
myndigheternas sida för att upphäva den
systematiska diskrimineringen mot rohingyer
som bland annat rör rätten till medborgarskap,
utbildning och rörelsefrihet. Dessutom blossade
stridigheter upp i norra Rakhine i slutet av året
mellan den väpnade gruppen Arakan Army och
den burmesiska militären som tvingade tusentals
människor på flykt.
Inom det internationella samfundet lyftes frågan
om ansvarsutkrävande för folkrättsbrott i Burma
av alltfler länder. FN:s säkerhetsråd, där Sverige
ingick som icke-permanent medlem fram till
årsskiftet, besökte Burma och Bangladesh på
våren och håll ett flertal möten om Burma under
året. I september meddelade den Internationella
brottmålsdomstolen (ICC) att en preliminär
utredning skulle inledas för brottet deportation i
fallet med rohingyer som tvångsförflyttats från
Burma till Bangladesh.
Den i flera fall svepande och repressiva
lagstiftningen, som till stora delar är ett arv från
kolonialtiden och diktaturens år, reformerades
inte nämnvärt under året. Trots påtryckningar
från både FN och människorättsgrupper och trots
att Aung San Suu Kyi själv nämnt yttrandefrihet
som en prioriterad fråga fortsatte burmesiska
myndigheter att åtala och fälla journalister och
människorättsförsvarare.
Det
mest

Karta över Burma. /Grafik: Aotearoa, Wikimedia Commons

uppmärksammade fallet rörde de två
Reutersjournalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo
som dömdes till sju års fängelse i september.
Mot slutet av året presenterades dock något som
kan ses som ett viktigt steg framåt i övergången
mot ett mer demokratiskt Burma. Den nationella
administrationsmyndigheten GAD (General
Administration Department) flyttades från det av
militären kontrollerade inrikesministeriet till den
civila regeringen under unionsministeriet. GAD är
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en helt central myndighet som ansvarar för den
generella administrationen i landet med
förgreningar på alla nivåer i samhället. Vad denna
omstrukturering leder till i praktiken är dock svårt
att sia om i dagsläget. Majoriteten av
personalstyrkan och ledningen har fortfarande
starka band till militären

Den politiska utvecklingen

I efterspelet till militärens våldsamma kampanj i
norra Rakhine som inleddes i augusti 2017 och
som drev över 700 000 människor på flykt till
Bangladesh och den efterföljande humanitära
krisen har Burmas internationella anseende dalat.
Omvärldens kritik mot både landets militär och
den civila regeringen tilltog under året och
kulminerade i samband med att FN:s
utredningskommission för Burma publicerade sin
slutrapport om människorättsbrott i Burma i
september 2018.
I Burma är dock bilden delvis en annan. Militärens
ställning är fortfarande stark och dess anseende
har delvis förbättrats efter krisen i Rakhine och
omvärldens fördömanden. Militärens hårda tag
mot rohingyerna, som från officiellt håll
framställs som terrorister och som av den breda
allmänheten inte anses ha rätt att leva i Burma på
lika villkor, har förstärkt bilden av den som en
nyckelinstitution, nödvändig för att upprätthålla
säkerheten i landet.
Den civila regeringen med Aung San Suu Kyi i
spetsen åtnjuter fortsatt stort stöd bland
allmänheten trots att den misslyckats med att
infria viktiga vallöften. Även bristen på trovärdiga
politiska alternativ är en viktig del i NLD:s fortsatt
starka stöd. Stödet har dock försvagats sedan
valsegern 2015 och i fyllnadsvalen som varit har
partiet tappat mandat. Stödet är även
fragmenterat och återfinns främst bland den
burmanska majoritetsbefolkningen i de centrala
delarna av landet. Bland minoritetsbefolkningen
har missnöjet mot ej infriade vallöften, fortsatta
konflikter och fortsatt dominans och arrogans
från Nay Pyi Taw lett till ett dalande stöd.
Relationerna till de etniska partierna bedöms ha
försämrats under året.
Under året avgick president Htin Kyaw på grund
av hälsoskäl och han efterträddes av Win Myint i
mars 2018. I praktiken innebar detta dock inga
stora förändringar då det alltjämt är Aung San

Suu Kyi som leder den civila regeringen och
regeringspartiet National League for Democracy
(NLD).
Under året flyttade även Kina fram sina
positioner i Burma. Sedan länge är Kinas
inflytande omfattande, både ekonomiskt och
politiskt. I takt med att kritiken från Väst ökat har
Kina åter kommit att spela en allt större roll. Flera
stora infrastruktursatsningar kan ses som en del
av Kinas så kallade Bält och Väginitiativ (Belt and
Road
Initiative,
BRI)
–
en
enorm
infrastruktursatsning med globala ambitioner.
Sydöstra Kina ligger långt från kuststäder som
Shanghai och Hong Kong och sedan länge har det
funnits ambitioner att koppla samman Yunnan
med Indiska Oceanen. Sedan 2014 finns en
pipeline för råolja från Kyaukpyu i centrala
Rakhine till Kunming i Yunnan men den togs inte
i bruk förrän 2017. I Kyaukpyu planeras även en
djuphavshamn där kinesiska CITIC Group är
huvudentreprenör och där den kinesiska staten
gått in med lånefinansiering. Under 2018
aviserade regeringen att man skalat ned
projekten rejält, från 7,3 miljarder US dollar till
1,3 miljarder. Projektet har fått kritik för att vara
alltför dyrt och riskera att Burma tvingas lämna
över hamnen till Kina om landet inte klarar av att
hantera lånekostnaderna, något som hänt i bland
annat Sri Lanka och Pakistan.

Fred och Konflikt

Under året förstärktes låsningarna i Burmas
fredsprocess, som alltjämt ifrågasätts av
oberoende bedömare. I början av året slöt sig två
nya parter, New Mon State Party och Lahu
Democratic
Union,
till
det
nationella
eldupphöravtalet (NCA). Men i slutet av året
förklarade två viktiga grupper, Karen National
Union (KNU) och Restoration Council of Shan
State (RCSS), att de beslutat att temporärt dra sig
ur de formella fredssamtalen. Avtalet, som
undertecknades 2015 av åtta väpnade grupper,
regeringen och militären, är en central del av den
haltande fredsprocessen. En uppenbar svaghet
med avtalet är att flera av de starkaste väpnade
grupperna inte skrivit under det, inte minst
United Wa State Army (UWSA) och Kachin
Independence Army (KIA). De två grupper som
anslöt sig under 2018 är båda små och saknar
signifikant militär styrka.

4

Verksamhetsberättelse 2018
Trots att ytterligare två väpnande grupper har
anslutit till avtalet under året kvarstår de faktum
att de största grupperna ännu inte skrivit under.
Det uppskattas att uppemot 80 procent av de
väpnade rebellstyrkorna i Burma tillhör grupper
som inte skrivit under NCA. Fredsprocessen har
kritiserats för att inte behandla de politiska
grundorsakerna till landets konflikter, bland
annat den odemokratiska konstitutionen som
befäster militärens särställning i landet.
Den tredje omgången av fredskonferensen
Panglong hölls den 11–16 juli 2018, konferensen
avslutades utan någon överenskommelse i frågor
rörande säkerhet. Under konferensen lyfte
statskansler Aung San Suu Kyi och
överbefälhavare Min Aung Hlaing vikten av att
alla
väpnade
grupper
skulle
signera
eldupphöravtalet. Av de 700 delegater som
deltog vid konferensen var 17 procent kvinnor, en
ökning från tidigare år men fortfarande långt
ifrån målet med 30 procent kvinnliga
representanter.
Samtidigt har de väpnade konflikterna under
2018 intensifierats och användningen av tunga
vapen ökat. Striderna mellan väpnade grupper i
Burmas minoritetsområden och militären har lett
till tusentals nya internflyktingar och bevis har
presenterats för att grova folkrättsbrott begåtts.
Framförallt pekas militären ut som förövare men
även andra väpnade grupper i landet pekas ut
som skyldiga till bland annat krigsbrott och brott
mot mänskligheten.

Det internationella samfundet

Militärens särställning gör det omöjligt att ställa
ansvariga för folkrättsbrott till svars i Burma.
Processen för ansvarsutkrävande blev under året
en uppmärksammad fråga i FN:s säkerhetsråd.
Rapporten från FN:s utredningskommission för
Burma understryker vikten av ansvarsutkrävande
och
rekommenderar
bland
annat
att
säkerhetsrådet inför ett globalt vapenembargo
mot landet och hänskjuter situationen i Burma till
ICC.
I september inledde ICC en preliminär
undersökning gällande deportation från Burma
till
Bangladesh.
Den
internationella
brottmålsdomstolen fastslog tidigare under året
att den har jurisdiktion att pröva brottet
deportation
med
anledning
av

tvångsförflyttningar av rohingyer, då brottet
påbörjats i Burma men avslutats i Bangladesh.
Bangladesh är part till romstadgan som reglerar
den Internationella brottmålsdomstolen, detta
ger ICC möjlighet att agera självständigt utan ett
hänskjutande från FN:s säkerhetsråd. Utöver
detta har FN:s råd för mänskliga rättigheter
besluta om att instifta en ny mekanism med
uppgift att samla bevis och förbereda för
straffrättsliga åtal. Det insamlade materialet ska
kunna användas som bevis vid framtida åtal i
internationella, regionala eller nationella
domstolar.
Den Europeiska unionen (EU) beslutade i april att
förlänga och utöka sitt vapenembargo mot
Burma. EU beslutade även att införa restriktiva
åtgärder mot enskilda personer inom Burmas
försvarsmakt, som bär ansvar för grova
människorättsbrott.

Press- och yttrandefrihet

Under 2018 arresterades och åtalades flera
journalister
och
människorättsförsvarare,
samtidigt som inga konkreta åtgärder vidtogs för
att reformera Burmas föråldrade och i flera fall
repressiva lagstiftning. I en enkätundersökning
bland journalister som publicerades i maj 2018
ansåg majoriteten av de tillfrågade att
yttrandefriheten hade försämrats jämfört med
föregående år. I Reportrar utan gränsers
sammanställning av pressfrihet världen över
hamnade Burma på plats 137 av 180 år 2018. Det
var en försämring från året innan och ett
trendbrott från att ständigt ha förbättrat sin plats
de fem föregående åren.
I september publicerade kontoret för FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter
(OHCHR) en särskild rapport om rättsprocesser
mot journalister i Burma. Rapporten konstaterar
att den positiva utveckling som inleddes i
samband med avskaffandet av de gamla
censurlagarna och införandet av ny lagstiftning
kommit att avstanna. Flera högprofilerade fall där
journalister åtalats och fällts har bidragit till att
skapa ett klimat av osäkerhet bland journalister
där självcensuren breder ut sig. Rapporten pekar
även på hur rättsväsendet brister i att säkerställa
att fria och oberoende rättsprocesser
upprätthålls.
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Årets mest uppmärksammade fall var de två
Reuters-journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo
som häktades i december 2017 som dömdes till
sju års fängelse i september 2018. De dömdes för
att ha brutit mot landets sekretesslagar. Denna
dom fick starka reaktioner från omvärlden och
ledde till en skarp kritik från en rad länder, FNexperter
och
människorättsorganisationer.
Domen är ett tydligt bevis på ett allt hårdare
klimat för journalister och även FN:s rapportör
för mänskliga rättigheter i Burma konstaterar att
utrymmet för yttrandefrihet har blivit allt mer
begränsat och det ökar risken för självcensur
bland
journalister
men
även
människorättsförsvarare ökar.
Burmas föråldrade lagstiftning används alltjämt
för att tysta kritiker och det har fortfarande inte
skett några väsentliga reformer av landets
repressiva lagar, under året blev ett flertal
journalister och människorättsförsvarare åtalade
och vissa fall även dömda. Den NLD-ledda
regeringen har befogenhet att reformera den
svepande och föråldrade lagstiftning som
möjliggör dessa åtal men trots att regeringen vid
upprepade tillfällen påpekat att yttrandefriheten
är en prioriterad fråga går reformarbetet trögt
och få framsteg har gjorts.

Civilsamhället och människorättsförsvarare

Inte bara journalistkåren har drabbats av att
press- och yttrandefriheten i landet försämrats;
hela civilsamhället har påverkats negativt. Flera
organisationer vittnar om att det blivit svårare att
få tillstånd att demonstrera. Enligt Assistance
Association for Political Prisoners (Burma) (AAPP),
som bevakar situationen för politiska fångar, var
i december 2018 35 personer fängslade och 292
personer, varav 56 häktade, väntade på
rättegång på grund av sin politiska aktivitet. En

ökning från januari 2018 då motsvarande siffror
var 45 respektive 184. De här siffrorna får dock
ses som konservativa, då exempelvis ingen från
landets rohingyaminoritet finns representerad i
statistiken trots att ett flertal arresterats och
fängslats på grund av sin politiska aktivitet.
Kvinnliga människorättsförsvarare är särskilt
utsatta. Enligt en studie av organisationen Free
Expression Myanmar (FEM) bidrar traditionella
värderingar, patriarkala strukturer och religiös
extremism till det hårda klimatet. Inte minst
kvinnor som arbetar med frågor som anses
särskilt känsliga eller tabubelagda, såsom
konfliktrelaterat sexuellt våld, HBTQ-rättigheter
och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
utsätts i högre grad än andra för könsrelaterat
våld och hot.
Under 2018 har alltfler organiserat sig för att
demonstrera mot kränkningarna av de mänskliga
rättigheterna och för att synliggöra militärens
agerande men fredliga demonstrationer blir
alltjämt stoppade av landets säkerhetsstyrkor.
Exempelvis anordnades en protest i Myitkyina,
Kachin, för att uppmärksamma och påverka kring
internflyktingars utsatthet. Till en stor del var det
unga aktivister som anordnade protesterna som
startade den 30 april
Under våren hölls en fredsmarsch i Yangon mot
de upptrappande väpnade konflikterna i norra
Burma, de uppmanade militären att skydda
civilbefolkningen och krävde ett stopp på våldet.
Några av de som deltog i marschen menar att de
var inspirerade av protesterna som ägt rum i
Myitkyina några veckor tidigare. Även här var
majoriteten av de närvarande unga och många av
de ledande aktörerna var kvinnor. Ett flertal av
arrangörerna greps.
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Vår verksamhet
Informations- och påverkansarbete i Sverige
Svenska Burmakommittén har under året fortsatt
att bedriva informations- och påverkansarbete i
syfte att informera om de fortsatta utmaningarna
för demokrati och mänskliga rättigheter och
påverka politiker och andra svenska aktörer att
agera för att stärka skyddet för mänskliga
rättigheter i landet. Mot bakgrund av den
fortsatta krisen i Rakhine har stort fokus legat på
att informera och bilda opinion för att Sverige, EU
och FN ska agera i frågan. Konflikterna i norra
Burma och försämringen vad gäller press- och
yttrandefrihet har varit två andra viktiga teman.
En
stor
del
av
informationsoch
påverkansarbetet 2018 finansierades av Forum
Syd och har bestått av seminarieverksamhet,
mediearbete,
produktion
av
informationsmaterial och direkta möten med
politiker och tjänstemän. Nedan följer en
sammanfattning med ett urval av årets aktiviteter.
Under året som gått har vi fortsatt att träffa
beslutsfattare och andra viktiga aktörer för att
driva frågor om hur Sverige ska agera för att
stödja mänskliga rättigheter i Burma framför allt
vad gäller fördrivningen av rohingyer. Detta har
skett genom möten med företrädare för
exempelvis regeringen, Utrikesdepartementet
och Sida i Sverige och Burma, och genom publika
initiativ såsom uttalanden och öppna brev. Inom
det Europeiska Burmanätverket och ihop med
andra internationella MR-organisationer gjorde
vi flera gemensamma uttalanden under året.
Det finns fog att tro att årets aktiviteter
sammantaget bidragit till Sveriges arbete för en
resolution i säkerhetsrådet i enlighet med våra
rekommendationer. Dessutom skedde en
förändring i Sveriges officiella uttalanden under
året. I linje med våra rekommendationer tog
frågan om ansvarsutkrävande allt större plats i
Sveriges uttalanden. Utöver att arbetet mot
beslutsfattare varit framgångsrikt har vi ökat
intresset för vår kommunikation hos allmänheten,
med högt deltagande på seminarier och fler
betalande medlemmar i föreningen jämfört med
2017.

Seminarier
Svenska Burmakommittén har arrangerat och
deltagit i ett flertal seminarier under året. I
januari deltog ordförande Matilda Hald i ett
seminarium om situationen för mänskliga
rättigheter i Burma och världen tillsammans med
f.d. vice generalsekreterare i FN Jan Eliasson och
Måns Molander, chef för Human Rights Watch i
Sverige och Danmark. I samband med årsmötet
2018 den 9 april arrangerade vi ett seminarium
på temat I skuggan av Rakhine – upptrappade
stridigheter i norra Burma med tre inbjudna
talare från Burma.
Då Sverige gjorde sitt andra och sista år som ickepermanent medlem i FN:s säkerhetsråd lade vi
särskild kraft på att lyfta frågan om
ansvarsutkrävande för grova folkrättsbrott i
Burma. Kvinnor, fred och säkerhet är en
prioriterad fråga för Sverige och inför Sveriges
ordförandeskap i säkerhetsrådet i juli
arrangerade vi ett öppet seminarium på
Medelhavsmuseet i Stockholm. Tillsammans med
inbjudna experter från Burma diskuterade vi
vikten av ansvarsutkrävande och kvinnors och
flickors särskilda utsatthet, inte minst vad gäller
konfliktrelaterat sexuellt våld i landets många
krigszoner. I anslutning till detta anordnades
även slutna möten med tjänstemän och
beslutsfattare från Utrikesdepartementet. På
vårt initiativ deltog även tjänstemän från FN.
I oktober anordnade vi tillsammans med
Palmecentret en filmvisning med efterföljande
samtal med religionshistorikern Niklas Foxeus.
Temat
var
den
buddhistiska
extremnationalismen och rörelsen Ma Ba Tha. Vi
visade filmen The Venerable W om munken U
Wirathu som gjort sig känd för att agitera mot
Burmas muslimer. Filmvisningen var mycket
välbesökt och lockade många utomstående som
inte
varit
i
kontakt
med
Svenska
Burmakommittén tidigare.
De flesta av våra aktiviteter under året ägde rum
i Stockholm där föreningen har sitt säte och
huvudkontor men vid fyra tillfällen medverkade
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Svenska Burmakommittén i aktiviteter i andra
delar av Sverige, nämligen i Lund, Sandviken,
Hofors och Luleå.

Medlemsaktiviteter

I maj bjöd vi in till sommarmingel på Svenska
Burmakommitténs kontor i Stockholm. Mötet,
som var helt informellt, gav våra medlemmar
möjlighet att träffa varandra och personalen på
kontoret och diskutera aktuella Burmarelaterade
frågor. Mot slutet av året anordnade vi
adventsfika kombinerat med ett seminarium med
Margita Boström, Sveriges Radios tidigare
utrikeskorrespondent
i
Asien.
Båda
tillställningarna, om än små i skala, var mycket
uppskattade bland deltagarna.

Våra egna kanaler
Under 2018 har vi även fortsatt att sprida nyheter
och information om Svenska 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 1 430 följare
på Facebook, vilket var en ökning med 103 följare
från föregående år. På Twitter fokuserar vi på att
nå opinionsbildare, beslutsfattare, journalister
och civilsamhälles-organisationer. Twitterkontot
hade i slutet av året 644 följare, en ökning med
27 följare från 2017. Hemsidan har uppdaterats
löpande under året.
Under året drog vi även igång en ny satsning i
form av vår egen podcast under namnet Svenska
Burmakommitténs Podcast. Fyra avsnitt släpptes
och responsen vi fick var väldigt positiv.
Podcasten publiceras på vår hemsida och finns
även tillgänglig via Itunes. Avsnitten skiljer sig en
del från varandra men kretsar alltid kring Burma
på olika sätt, till exempel har vi intervjuat Chris
Sidoti
som
är
medlem
i
FN:s
utredningskommission för Burma (Fact-Finding

Mission, FFM) och besökt Karen Summer Camp
för svensk-karener i Hofors.
Under året publicerades nio nyhetsbrev med
uppdateringar om vår verksamhet och läget i
Burma via e-post. För att prenumerera på
nyhetsbrevet anmäler man sig på vår hemsida.
Nyhetsbrevet har 638 prenumeranter.

Media

Förutom i våra egna kanaler har vi under året
synts och hörts i reguljära medier.
Verksamhetschef Kristina Jelmin intervjuades
den 17 april av Dagens Nyheter, den 29 maj
gjorde Sveriges Radio ett inslag från vårt
seminarium på Medelhavsmuseet, den 19 juli
publicerades vårt öppna brev till Margot
Wallström som debattartikel i tidningen ETC, den
28 september publicerade vi en debattartikel i
OmVärlden i samband med att FN:s råd för
mänskliga rättigheter tillsatte en ny mekanism för
att insamla bevis och förbereda straffrättsliga
åtal för folkrättsbrott i Burma, den 16 oktober
omnämndes vårt gemensamma uttalande i det
Europeiska Burmanätverket i den burmesiska
tidningen The Irrawaddy och den 14 november
publicerades en artikel om rohingyakrisen i finska
YLE där verksamhetschef Kristina Jelmin var
intervjuad.
Vi publicerade även ett antal pressmeddelanden
under året: den 22 januari inför ett möte om
Burma bland EU:s utrikesministrar, den 15 maj
efter att fredliga demonstrationer slagits ned
våldsamt i Yangon, den 29 juni i samband med att
vi publicerade ett öppet brev till utrikesminister
Margot Wallström och den 24 augusti i samband
med årsdagen av den storskaliga fördrivningen av
rohingyer från norra Rakhine.

8

Verksamhetsberättelse 2018

Demokratiprogrammet i Burma
Svenska Burmakommittén har under året utökat
sitt program för demokrati och mänskliga
rättigheter i Burma. 13 partnerorganisationer
med verksamhet runtom i landet har erhållit stöd.
Liksom tidigare år har arbetet till stor del inriktats
mot att stärka organisering, deltagande och
ansvarsutkrävande på lokal nivå. Även opinionsoch påverkansarbete har utgjort en viktig del av
arbetet
hos
våra
partnerorganisationer.
Rapporter har publicerats om bland annat
kvinnors politiska deltagande.

Fortbildning för nyckelpersoner inom det
burmesiska civilsamhället

Under året har vi liksom föregående år, med stöd
från Folke Bernadotteakademin (FBA), bjudit in
nyckelpersoner
från
det
burmesiska
civilsamhället för fortbildning i Sverige. Under
2018 deltog personer som arbetar mot rasism
och diskriminering. Genom erfarenhetsutbyte,
föreläsningar och diskussioner fick deltagarna
tillgång till ny kunskap och verktyg och ny
motivation att fortsätta sitt arbete med dessa
frågor i Burma.

deltagande och representation, korruption,
granskning av makthavare och konstitutionen.
Våra partnerorganisationers internationella
påverkansarbete har bidragit till att hålla frågan
om ansvarsutkrävande för folkrättsbrotten i
Burma högt på den internationella dagordningen.
Ett tecken på dess genomslagskraft är att frågor
som de drivit återfinns i resolutionstexter och
andra förslag. Exempelvis har de konstant krävt
att FN-resolutioner och liknande ska ha ett
inkluderande
perspektiv
och
behandla
folkrättsbrott i Rakhine såväl som i andra delar av
landet. Detta har till stor del uppnåtts. Arbetet
har bidragit till ett antal skarpt formulerade
resolutioner i FN:s råd för mänskliga rättigheter.
Genom öppna brev har flera partners krävt att
säkerhetsrådet hänskjuter situationen i Burma till
den internationella brottmålsdomstolen (ICC). De
har även bildat opinion för ansvarsutkrävande
lokalt inom Burmas civilsamhälle.

I samband med fortbildningen anordnade vi även
seminarier och möten med relevanta
beslutsfattare och tjänstemän. Till exempel
träffade
deltagarna
representanter
från
Utrikesdepartementet och FBA.

Aktiviteter och resultat i urval

Cirka 11 000 personer (varav 37% kvinnor och
63% män) deltog i våra partnerorganisationers
utbildningar och workshops om mänskliga
rättigheter, demokrati, icke-diskriminering och
andra lokalt relevanta frågor. Över 250 lokala
initiativ såsom brevkampanjer, möten och
protester genomfördes av lokala grupper.
Arbetet resulterade bland annat i att ett
miljöfarligt stenbrott tillfälligtvis stoppades och
att konfiskerad mark återfördes till bönder.
Omkring 500 nyhetsartiklar, analyser och
rapporter
producerades
av
våra
partnerorganisationer under året, på både
burmesiska och engelska. Genom medverkan i
och produktion av egna TV-program och sociala
mediekampanjer nådde budskapen ut brett.
Exempel på ämnen som tagits upp är kvinnors

Verksamhetschef Kristina Jelmin besöker en av
våra samarbetsorganisationer i Burma i december
2018. /Foto: Svenska Burmakommittén

Till följd av fortsatt allvarlig diskriminering och
fördomsfulla eller hetsande omdömen om
muslimer i media och sociala medier, har Svenska
Burmakommittén fortsatt sin satsning mot
diskriminering. Vi arbetar enbart med
organisationer som har ett genuint mandat att
arbeta för alla människors lika värde och
värdighet oavsett etnicitet eller religion.
Utbildningar mot diskriminering sker internt hos
våra
partnerorganisationer.
Våra
partnerorganisationer driver också ett flertal
initiativ för ökad förståelse mellan etniska och
religiösa grupper, såsom utbytesprogram för
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ungdomar från olika delstater/regioner samt
diskussionsgrupper med deltagare från olika
religioner.
Samarbetsorganisationerna
genomför
sina
program
självständigt
men
Svenska
Burmakommittén har en viktig roll i att coacha
partnerorganisationer i olika frågor under
projektens gång. SBK har en nära relation till
partnerorganisationerna, mycket tack vare att vi
ser oss som en del av samma rörelse och har
mycket gemensamt vad gäller både mål och
metoder.
Under 2018 avslutades vårt fyraåriga Sidafinansierade demokratiprogram. En ny ansökan
lämnades in till Sida för en ny programfas 20192022 och den godkändes i början av 2019. Den

nya programfasen innebär en utökad verksamhet
i Burma och vi kommer att stödja fler grupper.
Som nämnts ovan är press- och yttrandefriheten
i Burma satt under press. Civilsamhällets
utrymme att verka begränsas och repressiv
lagstiftning används för att tysta kritiska röster.
Trots det hårda klimatet fortsätter många aktörer
inom civilsamhället att bedriva viktig verksamhet
och granska makthavare. Den nuvarande
regeringens intresse för att ta del av den kunskap
som finns inom civilsamhället har visat sig vara
mycket svagt. På grund av säkerhetsläget i Burma
kommunicerar vi inte längre öppet detaljer om
våra aktiviteter i landet och vilka grupper vi
stödjer.
Verksamheten i Burma finansieras av Sida,
Svenska Postkodstiftelsen och Forum Syd.
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Organisation
Styrelsen

Styrelsen har sedan årsmötet 2018 bestått av åtta
ledamöter och en ordförande. Se nedan för en
komplett lista av föreningens förtroendevalda.
Under 2018 höll styrelsen fem styrelsemöten och
ett konstituerande möte.

Personal

Under året arbetade totalt fyra heltidsanställda i
föreningen, varav två i Stockholm och två i fält.
Under hösten 2018 arbetade även en praktikant
på kontoret i Stockholm.

Medlemmar

I slutet av 2018 hade Svenska Burmakommittén
116 betalande medlemmar. Arbetet med att öka
antalet medlemmar fortgår och i den nuvarande
strategin är målet att nå minst 750 betalande
medlemmar år 2021.

Ekonomi
Verksamhetens intäkter uppgick under året till 9
236 246 kr. och utgifterna summerade till 9 204
353 kr. Resultatet blev 31 893 kr. Sida var under
året den största bidragsgivaren till föreningen,
följt av Forum Syd. För detaljerad information, se
separat årsredovisning.

Förtroendevalda
Styrelse
Svenska Burmakommitténs styrelse bestod efter årsmötet 2018 av följande ledamöter och suppleanter:
Matilda Hald

Ordförande och medlem i arbetsutskottet

Marie Månson
Jörgen Schönning
Gunilla Odin
Andreas Boström
Eva-Maria Munck
Karin Valtersson
Mikael Wiking
Anna Kristiansson

Ledamot och medlem i arbetsutskottet
Ledamot och medlem i arbetsutskottet
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Valberedning
Jerker Ekvall
Helen Bhutoo
Karin Strandås
Shantana Shahid

Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Föreningsrevisor:
Martin Nilsson
Jan Hodann

Ordinarie
Suppleant

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

Ordinarie
Suppleant
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