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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 2001, 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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2019 var ett utmanande år för burmesiska 
människorättsorganisationer. Fler och fler 
människorättsförsvarare fängslades, däribland 
personer från våra samarbetsorganisationer. 
Samtidigt saknades inte framsteg. Flera viktiga 
internationella processer inleddes, inte minst vid 
den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och 
den Internationella domstolen (ICJ). Då Burmas 
inhemska rättsväsende inte visat sig kunna ställa 
ansvariga för grova människorättskränkningar 
till svars spelar internationella processer en 
viktig roll.

För Svenska Burmakommitténs del 
fanns många ljusglimtar. Vi fick besked 
från Sida om fortsatt finansiering för 
verksamheten i Burma. Vi beviljades 
stöd om totalt 30 miljoner kronor 
under ytterligare fyra år, vilket innebär 
en femtioprocentig budgetökning. För 
första gången översteg organisationens 
intäkter 10 miljoner kr. per år. Vi 
beviljades även fortsatt stöd från 
Forum Syd för informations- och 
påverkansarbetet i Sverige i ytterligare 
tre år. Under andra halvan av året hade 
vi en ytterligare informatör på kansliet i 
Stockholm, vilket var ett välkommet tillskott. 

Under 2019 lade vi ned ett omfattande arbete 
på genusarbete och resultatuppföljning, 
både internt och i samråd med våra 
partnerorganisationer. Vi fortsatte vårt arbete 
med konfliktkänslighet och stärkte även vårt 
säkerhetsarbete. En lokal säkerhetsexpert anlitades 
och gick under året igenom alla partnerorganisationers 
rutiner för säker kommunikation och datahantering. 
Våra partnerorganisationer fortsatte att leverera goda 
resultat trots den utmanande miljön.

Inledning

Karta över Burma. /Grafik: 
Aotearoa, Wikimedia Commons
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Under 2019 fortsatte regeringen, ledd av Aung San 
Suu Kyi och hennes National League for Democracy 
(NLD), att göra många människorättsorganisationer 
besvikna. Repressiv och förlegad lagstiftning 
användes för att tysta kritiker. Trots en egen majoritet 
i parlamentet har NLD valt att inte avskaffa eller 
reformera sådan lagstiftning och utrymmet för 
civilsamhället att verka har krympt de senaste åren. 
I maj frigavs de fängslade Reutersjournalisterna 
Wa Lone och Kyaw Soe Oo i en amnesti men 
journalister och människorättsaktivister fortsatte 
att åtalas och fängslas under året. Studenter greps 
när de genomförde fredliga demonstrationer och 
aktivister greps när de protesterade mot uppförandet 
av kontroversiella statyer. Liksom tidigare år 
användes artikel 66(d) i telekommunikationslagen, 
som kriminaliserar förtal, ofta för att åtala och tysta 
kritiska röster.

NLD:s relationer till partier som representerar de 
etniska minoriteterna försämrades under året, en 
process som pågått sedan NLD kom till makten 2016. 
NLD:s ställning är dock fortsatt stark, framförallt i 
de bamar-dominerade regionerna, men i delstaterna 
kan NLD komma att förlora röster i valet som väntas 
hållas i november 2020. De flesta analytiker verkar 
tro att NLD kommer att bli största parti även i valet 
2020; det återstår att se om de kan behålla sin egna 
majoritet i parlamentet.

Under NLD:s kampanj inför valet 2015 var ett 
av de stora vallöftena att förändra konstitutionen 
som garanterar militärens politiska inflytande över 
landet. I februari 2019 bildades en parlamentarisk 
kommitté med uppgift att se över konstitutionen och 
den arbetade under året med att ta fram förslag till 
förändringar i grundlagen. Det är dock osannolikt att 
några ändringar som syftar till att begränsa militärens 
makt går igenom i närtid.

Utvecklingen i Burma
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Den politiska utvecklingen

Mot slutet av året anklagade Gambia Burma i den 
Internationella domstolen (ICJ) för att bryta mot 
sina förpliktelser under folkmordskonventionen i och 
med det våld och den systematiska diskriminering 

Initiativ för ansvarsutkrävande

Den 11 januari beslutade en 
domstol i Yangon att avslå 
reutersjournalisterna Wa 
Lone och Kyaw Soe Oos 
överklagan av den 7-åriga 
fängelsedomen mot dem.

Beslutet att resa en staty 
av general Aung San 
ledde till protester i 
Kayah. I februari slog 
polisen ned hårt mot 
tusentals demonstranter 
i Loikaw.

12 mars hade det gått två år sedan 
Ko Swe Win åtalades för förtal efter 
att i ett inlägg på Facebook ha 
kritiserat den nationalistiske munken 
U Wirathu. Tillsammans med 77 
andra organisationer uppmanade 
SBK burmesiska myndigheter att 
reformera de lagar som hotar 
yttrandefriheten.

I början av 2019 trappas våldet i 
norra Rakhine återigen upp. 
Militären strider mot Arakan Army, 
en väpnad grupp som kämpar för 
självstyre i Rakhine. Konflikten kom 
att prägla området under hela året 
och är i allra högsta grad 
fortfarande pågående.

19 februari antog parlamentet 
ett förslag från NLD om att 
upprätta en kommitté som 
skulle se över 2008 års 
konstitution. I samband med 
detta publicerades också en 
lång lista med förslag på 
förändringar.

I början av maj frigavs Wa 
Lone och Kyaw Soe Oo. 
Tillsammans med tusentals 
andra fångar sattes de på fri 
fot i den massamnesti som 
utlystes i samband med 
firandet av det burmesiska 
nyåret. 

Efter en resa till Burmas grannländer 
konstaterade FN:s FFM att inga 
framsteg hade gjorts för att lösa 
rohingyakrisen. Kommissionen 
uppmanade omvärlden att isolera 
Burmas och som ett led i att utkräva 
ansvar och för att öka pressen utifrån.



som rohingyier i Burma fått utstå. Aung San Suu 
Kyi reste personligen till Haag för att leda landets 
försvarsdelegation. Gambia uppmanade domstolen 
att utfärda så kallade provisoriska förebyggande 
åtgärder, för att skydda rohingyer från fortsatta 
övergrepp och förhindra att bevis förstörs i väntan på 
beslut om fallet skall tas vidare i ICJ. Den 23 januari 
2020 kom beslutet från ICJ och domstolen valde att 
gå på Gambias linje. Domstolen ansåg att rohingyer 
i Burma lever under hot om folkmord och att 
omedelbara skyddsåtgärder bör vidtas för att skydda 
dem. Detta är det första domslut som kommit när det 
gäller att utkräva ansvar för de grova övergreppen 
mot rohingyer. Det är ett välkommet och positivt steg 
mot upprättelse för de många människor som utsatts 
för övergrepp, även om det i dagsläget är oklart till 
vilken grad Burma avser följa beslutet.

Att Aung San Suu Kyi ledde delegationen fick många 
internationella observatörer att höja på ögonbrynen. 
Hon hade chansen att bättra på sitt skadade 
internationella rykte men valde istället att helt slå 
ifrån sig kritiken. Hon medgav förvisso att krigsbrott 
kunde ha begåtts av enskilda aktörer, inklusive 
militärer, i striderna mot Arakan Rohingya Salvation 
Army (ARSA) men förnekade bestämt att det funnits 
systematik i övergreppen. Om Aung San Suu Kyis 
anseende sjönk i många internationella bedömares 
ögon var reaktionerna på hennes resa till Haag de 
motsatta i hemlandet. På flera håll hölls manifestationer 
till stöd för henne och mot internationell inblandning 
i Burmas interna angelägenheter. Flera menar att hon 
stärkt sin ställning i Burma och att beslutet att själv 
åka kan ses som en del av upptakten till valet 2020.

Under 2019 togs dock flera viktiga steg mot 
ansvarsutkrävande på den internationella arenan. 
Utöver processen i ICJ gav den internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) i Haag i november 
klartecken för att inleda en utredning om bl.a. 
tvångsförflyttning av rohingyer från Rakhine 
till Bangladesh och den internationella 
utredningsmekanismen IIMM påbörjade sitt arbete 
med att samla in bevismaterial för bruk i eventuella 
framtida rättegångar.
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Fortsatta väpnade konflikter

Flera konflikter och sammandrabbningar fortsatte 
att rasa runt om i landet, framförallt i norra Shan och 
norra Rakhine. I slutet av 2018 blossade stridigheter 
upp mellan Arakan Army och militären i norra 

I början av juli lades åtalet mot 
Ko Swe Win ned då vittnen 
upprepade gånger inte infunnit 
sig i rätten. Några månader 
senare kom dock beskedet att 
fallet skulle tas upp igen i en 
högre instans.

I juni beslutade regeringen att 
stänga ned internet i delar av 
norra Rakhine och södra Chin. 
Hundratusentals människor i det 
konfliktdrabbade området blev än 
mer isolerade från omvärlden.

Nyhetsbyrån Myanmar Now 
avslöjade att militären 
använde sig av drönare från 
ett österrikiskt företag 
trots EU:s vapenembargo 
mot Burma.

I november kom nyheten att 
Gambia skulle ta Burma till den 
Internationella domstolen (ICJ). 
Anklagelsen gällde folkmord på 
rohingyer i Rakhine. Senare 
samma vecka lämnade en 
koalition av 
civilsamhällsorganisationer in 
en ansökan om att påbörja en 
rättsprocess mot ansvariga i 
Burma till en domstol i 
Argentina under principen om 
universell juristriktion.

Samma vecka som nyheten 
om ICJ briserade meddelade 
den Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) att 
en förundersökning om bl.a. 
tvångsförflyttning av 
rohingyer skulle inledas.

Den 10 december inleddes de 
inledande förhandlingarna i ICJ. 
Aung San Suu Kyi reste själv till 
Haag för att försvara landet, något 
som skapade stor uppståndelse i 
Burma där många uttryckte stöd för  
hennes beslut att åka. I sitt 
anförande förnekade hon alla 
anklagelser om folkmord.



Rakhine och södra Chin. Sammandrabbningarna 
fortsatte under hela 2019 och civilbefolkningen i 
området har drabbats hårt. Myndigheter stängde 
dessutom ned internet i stora delar av området vilket 
har gjort att människor som befinner sig på flykt har 
isolerats allt mer från det övriga landet och omvärlden. 
Det humanitära tillträdet till konfliktområden i norra 
Burma och i Rakhine är begränsat och gör redan 
utsatta grupper än mer sårbara.

Den nationella fredsprocessen gjorde inga betydande 
framsteg under 2019. Sedan slutet av 2018 har de 
två starkaste signatärerna, RCSS och KNU valt att 
tillfälligt ställa sig utanför processen. Burmas militär 
fortsatte att begå grova övergrepp mot den egna 
befolkningen men åtnjöt fortsatt straffrihet. Med 
nuvarande konstitution är de inhemska systemen 
inte kapabla att utkräva ansvar av militären. Flera 
inhemska utredningskommissioner och initiativ har 
tillsatts under de senaste åren men resultaten har 
uteblivit.
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som startades 2010, syftar till att öka respekten för 
mänskliga rättigheter och förbättra möjligheterna till 
politiskt deltagande och ansvarsutkrävande. Ett yt-
terligare mål, som blivit än mer aktuellt under senare 
år, är att bidra till att minska diskrimineringen mot 
kvinnor och etniska och religiösa minoriteter.

2019 inleddes med ett positivt besked från Sida om 
fortsatt finansiering. Vi beviljades stöd i ytterligare 
fyra år, vilket förstås är mycket glädjande. Tack vare 
detta besked och finansiering från Postkodstiftelsen 
under årets inledande månader kunde vi vidareför-
medla stöd till 16 lokala organisationer under 2019, 
vilket är en ökning från året innan.

Våra partnerorganisationer gör viktiga insatser som 
att dokumentera övergrepp och utkräva ansvar från 
politiker, ofta med risk för sin egen säkerhet. Pro-
grammet sträcker sig över flera fält som folkbildning, 
påverkansarbete, opinionsbildning och granskande 
journalistik, och når ut till ett stort antal människor i 
tio av Burmas fjorton delstater och regioner. Nedan 
beskriver vi verksamheten i stora drag. Av säkerhets-
skäl redovisar vi inga namn eller detaljer om våra part-
nerorganisationer.

Partneraktivitet, augusti 2019.

Vår verksamhet
Demokratiprogrammet i Burma

Burmakommittén stödjer organisationer inom det ci-
vila samhället i Burma som på olika sätt kämpar för 
demokrati och mänskliga rättigheter. Programmet, 



Liksom tidigare år har arbetet till stor del handlat 
om att stärka politiskt deltagande på lokal nivå.  Våra 
partnerorganisationer i den här delen av programmet 
arbetar bland annat med att utbilda och organisera 
marginaliserade grupper och med påverkansarbete 
i frågor som rör mänskliga rättigheter. Omkring 
20 000 personer deltog i utbildningar, möten, 
påverkansarbete och andra lokala programaktiviteter 
i tio av Burmas fjorton delstater och regioner under 
2019.

Flera av våra partnerorganisationer arbetar med 
landfrågor. Bland annat hjälper de människor som 
blivit av med sin jordbruksmark efter det att militären, 
andra stridande grupper eller myndigheter konfiskerat 
den. Några av dessa tvister har gått till domstol och i 
ett av fallen gjordes vissa framsteg under 2019. Åtalet 
mot en grupp lantbrukare i regionen Ayeyarwady 
vars mark konfiskerades av militären på 1990-talet 
och som sedan anklagades för olaga intrång när de 
fortsatte att bruka sin egen mark lades ned. Ett stort 
antal jordbrukare, både kvinnor och män, fick även 
kompensation för konfiskerad mark under 2019 tack 
vare insatser från våra partnerorganisationer. Under 
2019 arbetade våra partnerorganisationer även med att 
bekämpa korruption och maktmissbruk på lokal nivå 
och de arrangerade demonstrationer i olika frågor, 
bland annat när det gäller den uppmärksammade 
Myitsonedammen i Kachin.

Arbete mot diskriminering
Många partnerorganisationer arbetar aktivt mot 
olika former av diskriminering, framförallt vad gäller 
kön, etnicitet och religion. Flera grupper arbetar mot 
diskriminering av kvinnor. En av dem når ut brett med 
artiklar och rapporter om kränkningar mot kvinnor. 
De bistår även kvinnor i domstolsförhandlingar. Det 
handlar ofta om misshandel och övergrepp.

En annan partnerorganisation arbetar mot 
diskriminering av religiösa minoriteter. Under 2019 
nåddes ett konkret framsteg i det här arbetet. På en 
av de orter där föreningen arbetar vandaliserades 
en moské för flera år sedan varpå den stängdes av 
myndigheterna. Sedan dess har den muslimska 
församlingen inte haft någon samlingslokal och de har 
vittnat om ett påtagligt hårdare klimat för muslimer 
på orten. Under 2019 kunde moskén öppna igen tack 

vare enträget arbete från vår samarbetsorganisation 
för att förbättra relationerna mellan olika grupper på 
orten, och genom dialog med lokala myndigheter.

En ytterligare organisation som vi vill lyfta fram arbetar 
för ökat utbyte och samförstånd mellan ungdomar 
från olika etniska grupper. De utbildar bland annat 
ungdomar från Rakhine. Det är värt att notera att 
ungdomar från flera olika minoriteter, däribland 
rohingyer och arakaneser deltar i utbildningarna, 
något som är mycket ovanligt i Rakhine. Arbetet 
har hittills lett till flera konkreta samarbeten mellan 
ungdomarna.
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Deltagande och påverkan på lokal 
nivå

Opinionsbildning och påverkan

Opinionsbildning och påverkansarbete på nationell 
och internationell nivå utgör en växande del av 
programmet. Vi stödjer flera organisationer som 
dokumenterar och rapporterar om kränkningar av 
mänskliga rättigheter och tar fram rapporter och 
analyser om bland annat minoriteters rättigheter, 
federalism och lokal demokrati. Vi gjorde även en 
tillfällig satsning på granskade journalistik under 
2018-2019 tack vare finansiering från Svenska 
Postkodstiftelsen. Tillgång till tillförlitlig information 
och journalistik är en viktig förutsättning för all form 
av granskning och ansvarsutkrävande.

Flera samarbetsorganisationer stödde de 
initiativ som togs för ansvarsutkrävande på den 
internationella arenan under 2019. Inte minst när 
det gäller FN:s oberoende utredning (FFM) till 
vilken flera av organisationerna förmedlade viktig 
information om övergrepp mot minoriteter. Våra 
partnerorganisationer samordnade också kontakter 
mellan andra lokala grupper och FFM, som har varit 
viktiga för utredningen. Rekommendationer från våra 
partners plockades upp i FFM-rapporterna vilket kan 
ses som ett kvitto på att deras arbete haft betydelse.

Genom medverkan i och produktion av egna TV-
program, journalistik och sociala mediekampanjer 
nådde budskapen ut brett. Partnerorganisationerna 
hade tillsammans omkring 700 000 följare på sociala 
medier och de publicerade ett stort antal artiklar i 
rikstäckande medier och deltog i debatter och TV-
program med miljontals tittare.

Vi hade en fortsatt nära dialog med våra partner-
organisationer och stärkte kunskapsutvecklingen 
inom olika områden. Vi såg över våra rutiner för säker 



Informations- och påverkansarbete i 
Sverige

Vårt informations- och påverkansarbete i Sverige 
genomförs i linje med den strategi som styrelsen 
antagit för perioden 2018-2021. Strategin prioriterar 
på ett tydligt sätt påverkansarbetet framför det 
bredare informationsarbetet. Det övergripande målet 
för information och påverkan i strategin är att förmå 
svenska aktörer att agera för mänskliga rättigheter i 
Burma. I sin helhet lyder målet: “Relevant Swedish 
actors (decision makers, journalists, CSOs and 
companies operating in Burma and parts of the 
general public), EU and UN institutions are provided 
locally based knowledge about the continuing 
challenges for democracy and human rights in Burma 
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kommunikation och erbjöd alla partners utbildning i 
detta, i samarbete med en lokal expert. Vi samlade även 
alla våra samarbetspartners till en konferens i februari 
där cirka 30 personer deltog. Då fick vi möjligheten 
att diskutera gemensamma utmaningar. Fokus 
låg på frågor om diskriminering och nationalism. 
Även frågor om minskande demokratiskt utrymme 
diskuterades. 

Verksamhetschef Kristina Jelmin med journalisten Ko Swe Win på ett seminarium i Stockholm, oktober 2019 .

and are pushed to act to respect and strengthen the 
protection of human rights in the country”.

Den målgrupp som framförallt prioriteras är 
beslutsfattare och tjänstemän som kan påverka svensk 
policy gentemot Burma. Samtidigt tror vi inte att det 
räcker med bara direkt påverkan. Det måste också 
finnas en efterfrågan och intresse från andra i samhället. 
Därför arbetar vi även med opinionsbildning och 
informationsarbete mot bredare grupper.

Under 2019 låg fokus främst på frågor om 
den fortsatt svåra situationen för press- och 
yttrandefrihet, krisen i Rakhine, konflikterna i 
framförallt norra Burma, de diskussioner och 
processer som förs i olika internationella fora och 
extremnationalism. En stor del av informations- och 
påverkansarbetet 2019 finansierades av Forum Syd 
och bestod av seminarieverksamhet, produktion av 
informationsmaterial och direkta möten med politiker 
och tjänstemän, främst på Utrikesdepartementet och 
Sida, både i Sverige och i Burma. Nedan följer en 
redogörelse för ett urval av de utåtriktade aktiviteterna 
under året.



Seminarier

Våra digitala kanaler

Vi arrangerade ett flertal seminarier. I samband med 
årsmötet den 29 april hölls seminariet I skuggan av 
fortsatta konflikter, vad är förutsättningarna för 
fred och utveckling i Burma? Ett samtal med Jenny 
Hedström. Jenny Hedström hade då kommit tillbaka 
från en forskningsresa till delstaten Kayah och 
berättade om lokala perspektiv och tankar kring fred i 
ett område präglat av konflikter.

Den 5 juni arrangerade vi ett seminarium på 
Postmuseum i Stockholm med den prisbelönta 
burmesiska journalisten Esther Htusan. Den 2 
oktober bjöd vi tillsammans med Svenska PEN in 
till ett seminarium om press- och yttrandefrihet med 
den prisbelönte burmesiske journalisten Ko Swe 
Win från tidningen Myanmar Now. Den 29 oktober 
arrangerade vi ett seminarium med Burmakännaren 
Bertil Lintner på Sensus Möte i Stockholm. Under 
rubriken Kina - Burmas (alltför) mäktiga granne? 
talade Bertil om Burmas komplicerade relation till 
sitt största grannland.

Vid de seminarier vi anordnade var publiken överlag 
blandad och bestod av våra medlemmar, individer 
från civilsamhällesorganisationer och myndigheter 
som på olika sätt arbetar med frågor kopplade till 
Burma, studenter och andra intresserade. Vi hade 
god uppslutning vid alla våra seminarier under året 
och flera personer ur våra nyckelmålgrupper deltog 
vid olika evenemang. Förutom seminarier i egen regi 
deltog vi vid ett antal seminarier och evenemang som 
andra arrangerade, t.ex. Svenska Kyrkan. Under 
våren deltog personal från kansliet i Stockholm vid 
en konferens anordnad av Stockholms universitet 
som samlade ledande Burmaforskare från flera 
länder. De flesta av våra aktiviteter under året ägde 
rum i Stockholm där föreningen har sitt säte och 
huvudkontor.

Vi producerade regelbundet texter och analyser om 
utvecklingen i Burma i våra digitala kanaler, såsom 
hemsidan, våra sociala mediekanaler, vårt nyhetsbrev 
och vår podcast. Vi  producerade fyra podcastavsnitt, 
om militärens makt och konstitutionen, om landfrågor 
och oro för effekterna av nya landlagar och två avsnitt 
om de inledande samtalen i Internationella domstolen 
i Haag, där Gambia åtalat Burma för att ha brutit 
mot sina förpliktelser under folkmordskonventionen. 

Vi spelade även in ljud från seminariet om Burmas 
relation till Kina med Bertil Lintner i oktober och 
släppte det som ett extraavsnitt av podcasten, något 
som möjliggjorde lyssning för de som inte kunde 
närvara på plats.

Utöver texter med uppdateringar och analyser 
om situationen i Burma bevakade vi även det 
internationella samfundets arbete gentemot Burma, 
framförallt inom EU och FN. Några exempel på texter 
vi skrev under året är: Statyer av general Aung San 
väcker ilska i Burmas minoritetsområden, Rakhine 
i fokus - Arakan Army och militären, Österrikiska 
drönare i Burmas militär trots EU:s vapenembargo, 
och Burma, Kina och den kontroversiella dammen.
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Projekt om lokalt motstånd mot extre-
mistisk nationalism

Vi skrev också en längre rapport om lokalt motstånd 
mot extremistisk nationalism tillsammans med 
en lokal organisation. Det här är ett ämne har fått 
ökad uppmärksamhet inom akademin och i media 
under de senaste åren. Men mindre uppmärksamhet 
har ägnats åt initiativ för att motverka rörelsen. 
Därför genomförde vi, tillsammans med en lokal 
burmesisk organisation, ett projekt under 2019 för 
att undersöka och dokumentera hur lokala grupper i 
Burma organiserar sig för att motverka buddhistisk 
nationalism. Det här sammanställdes i en rapport 
som vi publicerade i januari 2020.

Rapporten ger en översikt av extremistisk buddhistisk 
nationalism i Burma och beskriver lokala initiativ 
som syftar till att motverka våld, misstro och utmana 
nationalistiska narrativ. En ambition med projektet 
var att identifiera initiativ och metoder som varit 
framgångsrika i att utmana extrema åsikter och 
sprida kunskap om dessa till civilsamhällesgrupper, 
givare och andra intresserade parter. Rapporten 
är baserad på fältstudier genomförda av aktivister 
som själva arbetar med att motverka extremistisk 
buddhistisk nationalism. Intervjuer gjordes med 
representanter från civilsamhället, religiösa grupper 
och individer som på ett eller annat sätt arbetar för att 
motverka inflytandet från religiösa extremistgrupper. 
Aktivisterna använde sig av sina egna nätverk för 
att identifiera relevanta informanter. Genom själva 
undersökningsprocessen kunde de också bidra till att 
stärka erfarenhetsutbytet mellan dessa grupper och 
utöka sina nätverk. Det här projektet finansierades av 
Folke Bernadotteakademin.

http://burmakommitten.org/seminarium-29-april-i-skuggan-av-fortsatta-konflikter-vad-ar-forutsattningarna-for-fred-och-utveckling-i-burma-ett-samtal-med-jenny-hedstrom/?fbclid=IwAR091lodF5yjVdmGX8EChYRO1u-nm4lns-HVI5DkslBY7w-XNt0m4xhXJyA
http://burmakommitten.org/samtal-med-esther-htusan/
http://burmakommitten.org/ett-samtal-om-press-och-yttrandefrihet-i-burma/
http://burmakommitten.org/kina-burmas-alltfor-maktiga-granne/
http://burmakommitten.org/podcast-militaren-och-konstitutionen/
http://burmakommitten.org/podcast-landkonfiskering-och-oro-infor-ny-landlag/
http://burmakommitten.org/podcast-landkonfiskering-och-oro-infor-ny-landlag/
http://burmakommitten.org/att-forsvara-ett-folkmord-del-1/
http://burmakommitten.org/podcast-seminarium-med-bertil-lintner/
http://burmakommitten.org/podcast-seminarium-med-bertil-lintner/
http://burmakommitten.org/statyer-av-general-aung-san-vacker-ilska-i-burmas-minoritetsomraden/
http://burmakommitten.org/statyer-av-general-aung-san-vacker-ilska-i-burmas-minoritetsomraden/
http://burmakommitten.org/rakhine-i-fokus-arakan-army-och-militaren/
http://burmakommitten.org/rakhine-i-fokus-arakan-army-och-militaren/
http://burmakommitten.org/osterrikiska-dronare-i-burma/
http://burmakommitten.org/osterrikiska-dronare-i-burma/
http://burmakommitten.org/burma-kina-och-den-kontroversiella-dammen/
http://burmakommitten.org/tema-buddhistisk-nationalism-rapport-om-motstand/
http://burmakommitten.org/tema-buddhistisk-nationalism-rapport-om-motstand/


Media
I september publicerade vi en debattartikel i Svenska 
Dagbladet: inför sanktioner riktade mot Burmas 
militär. Verksamhetschef Kristina Jelmin intervjuades 
av bl.a. finska YLE om situationen i Burma och det 
internationella samfundet. Vi författade och skrev 
under flera gemensamma upprop som spreds brett, 
bland annat om att åtalet mot journalisten Ko Swe 
Win borde läggas ned. Under året hade vi inte 
personalresurser att prioritera arbetet med att nå 
ut brett i media. Detta vill vi dock förbättra under 
kommande år och planerar att lägga mer arbete på att 
nå ut i media framöver.

Den 23 maj bjöd vi in till vårmingel 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 journalisten Axel 
Kronholm. Båda tillställningarna var uppskattade. 
Vi startade även en bokcirkel under namnet SBK 
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På våra sociala medier fortsatte vi att publicera 
uppdateringar och länkar till relevant material. 
På Facebook arbetade vi för att rikta oss mot en 
lite bredare grupp och slå an en enklare ton i ett 
kortfattat format. Vår närvaro på Instagram har vi i 
princip pausat tillsvidare då vi inte kommit fram till 
någon slutsats om hur vår närvaro där skulle kunna 
te sig för att vara så relevant som möjligt. På Twitter 
var vi aktiva under året, framförallt för att sprida 
information om våra egna initiativ och informera 
och ge våra perspektiv på utvecklingen i Burma eller 
inom det internationella samfundet. Vi använder inte 
sociala medier för att öppet debattera mot eller gå i 
polemik med andra skribenter.

Under året lanserade vi även en ny hemsida med ett 
modernare gränssnitt och förbättrad funktionalitet. 
Förutom en förbättrad visuell upplevelse har 
hemsidan nu en smidig sökfunktion som gör det 
lättare att hitta äldre inlägg. Den nya hemsidan ska 
även fungera bättre på mobila plattformar, då den 
är mer responsiv än den gamla. Det mesta från de 
senaste två åren är uppladdat till den nya hemsidan 
men äldre inlägg finns arkiverade och planeras att 
föras över pö om pö.

Medlemsaktiviteter

bokklubb, där medlemmar träffas för att diskutera 
böcker med Burmaanknytning. Under året läste 
vi bland andra Miss Burma och Finding George 
Orwell in Burma. Vid årets slut hade Svenska 
Burmakommittén 121 betalande medlemmar, vilket 
innebär att medlemsantalet ökade något jämfört 
med 2018. Organisationen har som mål att öka 
antalet medlemmar men har svårt att prioritera 
medlemsvärvning bland andra arbetsuppgifter givet 
begränsade personalresurser.

Resultat av informations- och påver-
kansarbetet
Det är svårt att härleda direkta resultat av vårt 
långsiktiga informations- och påverkansarbete men 
vår bedömning är att vårt arbete bidrar till att svenska 
beslutsfattare håller Burma högt på dagordningen. 
Legitimitet och trovärdighet är helt avgörande för oss. 
Dessa egenskaper hämtar vi från vår långa erfarenhet 
och breda kontaktnät i Burma, vår personal, nära 
kontakt med våra samarbetsorganisationer i Burma 
och andra insatta inom framförallt det burmesiska 
civilsamhället. Vi lägger stor vikt vid att förmedla 
korrekt och nyanserad information och vi anser att 
våra ansträngningar gjort att vi har en stadig ställning 
som kunskapskälla om mänskliga rättigheter i Burma. 
Relevanta tjänstemän, och i vissa fall politiker, deltar 
i seminarier vi anordnar minst ett par gånger per 
termin. Vi upplever att det finns en efterfrågan och ett 
intresse för dessa.

När det gäller att nå ut till allmänheten gjorde vi 
ansträngningar genom framförallt vår podcast, vår 
nya hemsida och genom tätare publiceringar på 
sociala medier. Detta har än så länge inte resulterat 
i fler följare och medlemsantalet har endast ökat 
marginellt. Dock har interaktionen med följare på 
sociala medier ökat något. Den viktigaste åtgärden för 
att nå ut brett är troligtvis att förbättra mediearbetet.

https://www.svd.se/infor-sanktioner-riktade-mot-burmas-militar
https://www.svd.se/infor-sanktioner-riktade-mot-burmas-militar
https://www.svd.se/infor-sanktioner-riktade-mot-burmas-militar
http://burmakommitten.org/varmingel-pa-kungsholmen/
http://burmakommitten.org/adventsmingel-och-samtal-med-journalisten-axel-kronholm/


Förtroendevalda

Styrelse
Svenska Burmakommitténs styrelse bestod 
efter årsmötet 2019 av följande ledamöter och 
suppleanter:

Matilda Hald Ordförande och medlem i 
arbetsutskottet

Marie Månson Ledamot och medlem i 
arbetsutskottet

Mikael Wiking Ledamot och medlem i 
arbetsutskottet

Gunilla Odin Ledamot
Andreas Boström Ledamot
Eva-Maria Munck Ledamot
Karin Valtersson Ledamot
Jörgen Schönning Ledamot
Anna Kristiansson Ledamot

Valberedning
Johanna Kvist ordinarie
Shantana Shahid ordinarie
Jerker Ekvall suppleant
Jennifer Vidmo suppleant

Föreningsrevisorer
Martin Nilsson ordinarie
Jan Hodann suppleant

Auktoriserade revisorer
(Grant Thornton)
Johan Andersson ordinarie
Josefine Fors suppleant

Organisation

Styrelsen

Personal

Medlemmar

Ekonomi

Styrelsen har sedan årsmötet 2019 bestått av åtta 
ledamöter och en ordförande. Se nedan för en 
komplett lista av föreningens förtroendevalda. Under 
2019 höll styrelsen fyra ordinarie styrelsemöten och ett 
konstituerande möte.

Under året har organisationen haft 4,5 heltidsanställda, 
varav 2,5 i Stockholm och två i fält. På kansliet i 
Stockholm arbetade Michael Oesterreich, Alexander 
Jäätmaa och Kristina Jelmin.

I slutet av 2019 hade Svenska Burmakommittén 
121 betalande medlemmar, något fler än året 
innan. Organisationen har som mål att öka 
antalet medlemmar men har svårt att prioritera 
medlemsvärvning bland andra arbetsuppgifter givet 
begränsade personalresurser.

Verksamhetens intäkter uppgick under året till 10 009 
000 kr. och utgifterna till 9 990 000 kr. Resultatet 
blev 19 000 kr. Sida var under året den största 
bidragsgivaren till föreningen, följd av Forum Syd. 
För detaljerad information, se separat årsredovisning.

9



10

Lista över aktiviteter i urval

11 januari - Avslag på överklagan mot fängelsedom mot Reutersjournalister, text publicerad på hemsidan.

16 januari - Möte i Stockholm med Burmanätverket, ett informellt nätverk för civilsamhällesorganisationer 
som arbetar med Burma.

2 februari - Möte i London med det Europeiska Burmanätverket (EBN).

8 februari - Modererade ett seminarium på sektionskansliet i Yangon för människorättsförsvarare om 
kvinnors rättigheter.

11-12 februari - Sida besökte vårt kontor och våra partnerorganisationer i Yangon. 

15 februari - Deltog i Nordic Day på Nordic house i Yangon. 

16 februari - Personalutbildning i IT-säkerhet med konsult i Yangon.

25 februari - Publicering av nya riktlinjer för partnerorganisationer om finansiell hantering av projektmedel.

26-27 februari - Vi höll i en konferens i Yangon för våra lokala partnerorganisationer. 30 deltagare samt 
inbjudna föreläsare. All personal på plats samt delar av styrelsen.

20 februari - Statyer av Aung San väcker ilska i minoritetsområden, text på hemsidan.

7 mars - Svenska Burmakommittén uppmanar burmesiska myndigheter att lägga ned åtalet mot journalisten 
Ko Swe Win och reformera odemokratiska lagar, pressmeddelande och gemensamt uttalande med flera 
andra organisationer.

22 mars - EU måste se över sitt förhållande till Burma, gemensamt uttalande med European Burma 
Network.

29 mars - Personalutbildning om genus, första utbildningstillfället av flera med genuskonsult.

1 april -  Första träffen med SBK:s bokcirkel, vi diskuterade Charmain Craigs Miss Burma.

8 april - Militären och konstitutionen, podcast om militärens politiska och ekonomiska makt och 
konstitutionen.

12 april - Kvinnliga människorättsförsvarare särskilt utsatta, text på hemsidan om kvinnliga 
människorättsförsvarare i Burma.

17 april - Rakhine i fokus - Arakan Army och militären, text på hemsidan om Arakan Army och konflikten i 
norra Rakhine.

24-26 april - Myanmar Workshop: Land, Law, and Nationalism - kansliet i Stockholm deltog vid en 
konferens med tillresta Burmaforskare på Kungliga Vitterhetsakademien i Stockholm.

29 april - I skuggan av fortsatta konflikter, årsmöte samt seminarium med forskaren Jenny Hedström. 

http://burmakommitten.org/avslag-pa-overklagan-mot-fangelsedom-for-reutersjournalister%e2%80%8b/
http://burmakommitten.org/statyer-av-general-aung-san-vacker-ilska-i-burmas-minoritetsomraden/
http://burmakommitten.org/7-mars-pressmeddelande-svenska-burmakommitten-uppmanar-burmesiska-myndigheter-att-lagga-ned-atalet-mot-journalisten-ko-swe-win-och-reformera-odemokratiska-lagar/
http://burmakommitten.org/7-mars-pressmeddelande-svenska-burmakommitten-uppmanar-burmesiska-myndigheter-att-lagga-ned-atalet-mot-journalisten-ko-swe-win-och-reformera-odemokratiska-lagar/
http://burmakommitten.org/eu-maste-se-over-sitt-forhallande-till-burma/
http://burmakommitten.org/podcast-militaren-och-konstitutionen/
http://burmakommitten.org/kvinnliga-manniskorattsforsvarare-i-burma-sarskilt-utsatta/
http://burmakommitten.org/rakhine-i-fokus-arakan-army-och-militaren/
http://burmakommitten.org/aktuellt/page/7/
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3 maj - Briefing med Folke Bernadotteakademien om läget i Burma. 
 
8 maj - Wa Lone och Kyaw Soe Oo frigivna, 138 politiska fångar fortfarande frihetsberövade, text på 
hemsidan.

17-maj - FN-experter uppmanar omvärlden att isolera Burmas militär, text på hemsidan.

23 maj - Lansering av ny hemsida.

23 maj - Vårmingel för medlemmar och Burmaintresserade.

30-31 maj - Besök hos partnerorganisation i Shan.

3-14 juni - Personalutbildning i Yangon, burmesiska.

4 juni - Samordningsmöte i Yangon med andra givare inom området mänskliga rättigheter.

5 juni - Samtal med Esther Htusan, öppet seminarium med den burmesiska journalisten Esther Htusan i 
Stockholm. 

5 juni - Uppstartsmöte om med lokal partner om fältarbete för rapport om Buddhistisk nationalism i Burma

27 juli - Deltog vid invigning vid Tiratanaklostret i Hallsberg med Burmese Buddhist Association in 
Sweden. 

15 augusti - Landkonfiskering och oro inför ny landlag, podcastavsnitt med fokus på landfrågor.

2-13 september - Personaldagar i Stockholm för all personal, utbildning i bl.a. genusarbete och 
resultatuppföljning.

3 september - Briefing för Sida i Stockholm om läget i Burma.

19 september - Österrikiska drönare i Burmas militär trots vapenembargo, text på hemsidan.

23 september - Inför sanktioner riktade mot Burmas militär, debattartikel på SvD Debatt.

26 september - 101 dagar utan internet, text om blockeringen av internet i delar Rakhine och Chin.

1 oktober - Presentation för Postkodstiftelsen om vårt projekt Strengthening democracy through 
independent media.

1 oktober - Möte med Burmanätverket i Stockholm.

2 oktober - Seminarium på UD med journalisten Ko Swe Win. 

2 oktober - Ett samtal om press och yttrandefrihet i Burma, öppet seminarium med journalisten Ko Swe 
Win i Stockholm.

http://burmakommitten.org/wa-lone-och-kyaw-soe-oo-frigivna-138-politiska-fangar-fortsatt-frihetsberovade/
http://burmakommitten.org/fn-experter-uppmanar-omvarlden-att-isolera-burmas-militar/
http://burmakommitten.org/samtal-med-esther-htusan/
http://burmakommitten.org/podcast-landkonfiskering-och-oro-infor-ny-landlag/
http://burmakommitten.org/osterrikiska-dronare-i-burma/
https://www.svd.se/infor-sanktioner-riktade-mot-burmas-militar
http://burmakommitten.org/101-dagar-utan-internet/
http://burmakommitten.org/ett-samtal-om-press-och-yttrandefrihet-i-burma/


7 oktober - Träff med SBK:s bokklubb, vi läste Finding George Orwell in Burma av Emma Larkin.

8 oktober - CSO-möte i Yangon med nya chefen för sektionskansliet.

24 oktober - Buddhistisk nationalism i Burma, Alexander Jäätmaa talade för FN-förbundet på Stockholms 
universitet. 

29 oktober - Kina - Burmas (alltför) mäktiga granne, öppet seminarium med Burmakännaren Bertil Lintner 
i Stockholm.

15 november - Besök i Yangon av Forum Syd gällande ett projekt de finansierade.

1 november - Burma, Kina och den kontroversiella dammen, text på hemsidan om turerna kring 
Myitsonedammen och kinesiska investeringar i Burma.

15 november -  ICC utreder folkrättsbrott i Burma och Bangladesh, text på hemsidan.

21 november - Briefing för Statistiska Centralbyrån om läget i Burma.

21 november - Podcastavsnitt med inspelning från Bertil Lintners seminarium.

1-2 december - Möten med partnerorganisationer om konfliktkänslighet och genus.

3 december - Årligt möte med Sida i Yangon om vårt Sida-finansierade projekt.

12 december -  Adventsmingel för medlemmar och allmänhet och samtal om yttrandefrihet i Burma med 
journalisten Axel Kronholm.

11 och 19 december - Att försvara ett folkmord del 1 och 2, podcastavsnitt om Burmas försvar mot anklagelser 
om folkmord i ICJ.

16 december - Kritik även i Burma mot Aung San Suu Kyis försvar i ICJ, text på hemsidan.
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http://burmakommitten.org/kina-burmas-alltfor-maktiga-granne/
http://burmakommitten.org/burma-kina-och-den-kontroversiella-dammen/
http://burmakommitten.org/icc-oppnar-utredning-om-situationen-i-burma-bangladesh/
http://burmakommitten.org/podcast-seminarium-med-bertil-lintner/
http://burmakommitten.org/att-forsvara-ett-folkmord-del-1/
http://burmakommitten.org/kritik-aven-i-burma-mot-aung-san-suu-kyis-forsvar-i-icj/

