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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 har två grenar: direkt stöd till 
organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter runtom i Burma och informations- 
och påverkansarbete i Sverige. 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 bra kontakt med organisationer inom 
det civila samhället som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.  Vår verksamhet genomförs 
med hjälp av projektanslag från myndigheter och organisationer och bidrag från medlemmar.
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2020 präglades framförallt av Covid-19-pandemin och 
parlamentsvalet i Burma. Pandemin och åtföljande 
restriktioner påverkade verksamheten på flera plan. I 
Sverige kunde inte fysiska seminarier arrangeras. I 
Burma fick vissa delar av projektverksamheten ställas in 
medan andra delar fortsatte som vanligt. Färre resor 
än normalt kunde genomföras men i början av året 
besökte vi bland annat en partnerorganisationer 
i centrala Burma tillsammans med en 
representant från Sida.

I och med att 2020 var valår i Burma lades 
stort fokus på det. I Burma arbetade 
våra partnerorganisationer med 
utbildning och information om valet, 
inte minst för förstagångsväljare; kritisk 
granskning och bevakning av folkvalda 
och kandidater; och påverkansarbete 
kopplat till diskriminering och andra 
orättvisor i valsystemet. I Sverige 
arbetade vi aktivt för att öka intresset och 
uppmärksamheten kring valet. Mot våra 
nyckelmålgrupper fokuserade vi framförallt 
på frågor om exkludering av stora 
grupper från den demokratiska processen, 
och problematiken kring minoritetsgruppers 
begränsade politiska inflytande under NLD:s tid vid makten. 
Bland annat hade rohingyer inte rätt att rösta och valet ställdes in 
med kort varsel i stora delar av delstaterna Rakhine och Shan.

En uttalad ambition från föreningens sida inför året var att öka 
vår synlighet i media och använda valet 2020 som ett sätt att nå 
ut bredare. Genom mer aktivt mediearbete och kontakt med 
journalister lyckades vi nå ut mer än föregående år. Överlag är vi 
nöjda med insatserna som gav föreningen ett större genomslag och 
mer synlighet.

Inledning

Karta över Burma. /Grafik: Aotearoa, 
Wikimedia Commons1



Utvecklingen i Burma
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Den 8 november 2020 var 
det parlamentsval i Burma, 
samtidigt som smittspridningen 
av covid-19 ökade i landet. 
Här köar människor utanför 
en vallokal i Yangon den 8 
november 2020. Foto: Hkun Lat.

Under 2020 fanns inte många tecken på den 
återgång till diktatur som väntade runt hörnet 
i och med statskuppen som genomfördes av 
militären den 1 februari 2021. Utvecklingen 
präglades istället av covid-19-pandemin, 
parlamentsvalet och fortsatta väpnade 

konflikter. Överlag försämrades situationen 
för mänskliga rättigheter i Burma, med ökade 
restriktioner inför valet, upptrappning av 
väpnade konflikter och fortsatt krympande 
utrymme för civilsamhället att verka.
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Tidslinje 2020
Situationen i Burma

Den 23 januari uppmanade den 
Internationella domstolen i Haag (ICJ) 
Burma att vidta så kallade provisoriska 
förebyggande åtgärder för att skydda 
rohingyer från fortsatta övergrepp och 
förhindra att bevis förstörs i väntan på 
beslut om fallet ska tas vidare i ICJ.

I februari dömdes flera medlemmar 
av satirgruppen Peacock Generation 
till fängelse för att ha publicerat bilder 
och video från en föreställning om 
gjorde narr av militären.

I mars utfärdade burmesiska 
myndigheter instruktioner till 
internetleverantörer om att blockera ett 
stort antal webbsidor, flera av dessa 
tillhörde lokala medieorganisationer 
verksamma i aktiva konfliktområden.

Den 23 mars klassificerade regeringen 
rebellgruppen Arakan Army (AA) 
som en terroristorganisation, vilket 
ytterligare ökade spänningarna i västra 
Burma.

Kort efter det att AA förklarats vara en 
terroristorganisation greps Nay Myo 
Lin, redaktör på Voice of Myanmar, för 
att ha publicerat en intervju med en 
talesperson för organisationen.Den 30 april löpte Yanghee Lees 

mandat som FN:s rapportör för 
mänskliga rättigheter i Burma ut. 
Hon efterträddes av amerikanen Tom 
Andrews.

I oktober, kort inpå valet, meddelade 
valkommissionen att valet skulle 
ställas in i stora delar av delstaterna 
Rakhine och Shan. Omkring en miljon 
människor påverkades av besluten.Den 8 november hölls parlamentsval 

i Burma. NLD vann återigen en 
jordskredsseger.

Efter valet inleddes en informell 
vapenvila mellan militären och Arakan 
Army som ledde till att stridigheterna i 
västra Burma minskade betydligt.



Inskränkningar i press- och yttrandefriheten fortsatte 
och restriktionerna ökade inför parlamentsvalet i 
november. För tredje året i rad halkade Burma nedåt 
i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Den 
internetblockad som hade varit i kraft i norra Rakhine 
och södra Chin sedan juni 2019 fortsatte, vilket kraftigt 
begränsade möjligheterna för omkring en miljon 
människor i Burmas mest intensiva konfliktområde 
att få information och hålla kontakt med omvärlden. 
Det påverkade även möjligheterna för utomstående 
att rapportera om konflikten mellan Arakan Army 
och den burmesiska militären, och försvårade arbetet 
för hjälporganisationer och civilsamhällesaktörer i 
området. 

I februari dömdes flera medlemmar av satirgruppen 
Peacock Generation till fängelse för att ha publicerat 
bilder och video från en föreställning om gjorde narr av 
militären. I mars utfärdade burmesiska myndigheter 
instruktioner till internetleverantörer om att blockera 

Press- och yttrandefrihet
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ett stort antal webbsidor, flera av dessa tillhörde 
lokala medieorganisationer verksamma i aktiva 
konfliktområden. Demonstrationer och protester 
arrangerades mot begränsningarna på internet. Flera 
av de som deltog i protesterna greps och åtalades.

I samma veva greps även Nay Myo Lin, redaktör på 
Voice of Myanmar, för att ha publicerat en intervju 
med en talesperson för Arakan Army, som nyligen 
hade klassificerats som terroristorganisation av 
regeringen. Han riskerade livstids fängelse och 
Svenska Burmakommittén skrev vid tillfället: “Att en 
journalist skall riskera livstids fängelse för en intervju 
saknar all proportion. Terroristlagstiftning bör 
inte användas för att bekämpa journalistiskt arbete. 
Det är särskilt oroande att rapporteringen från den 
konfliktdrabbade delstaten Rakhine begränsas allt 
mer. Risken är stor att nya övergrepp kan ske utan att 
detta når ut.” Anklagelserna mot honom lades sedan 
ned och han släpptes efter en kortare tid i häktet men 
signalvärdet var kraftigt och påverkade press- och 
yttrandefriheten negativt.

Rösträkning den 8 november 
2020. Foto: Hkun Lat.



Parlamentsvalet den 8 
november
Valet som hölls den 8 november 2020 var det andra 
relativt fria valet som arrangerades sedan Burma 
påbörjade övergången från diktatur för tio år sedan. 
Om valet 2015 i huvudsak sågs som ett val mellan 
fortsatt militärt styre och ett civilt alternativ, kunde 
valet 2020 ses som något mer nyanserat. Mer som 
något av en utvärdering av Aung San Suu Kyis och 
hennes National League for Democracys (NLD) 
tid vid makten och även ett test av de mindre, etniskt 
baserade partierna som konkurrenskraftiga alternativ. 
I stort kvarstod dock det övergripande valet mellan 
ett civilt och ett militärt alternativ och det förefaller ha 
spelat en viktig roll även i 2020 års val.
 
NLD tog återigen hem en storseger och gick till och 
med framåt jämfört med valet 2015. Det militärstödda 
Union Solidarity and Development Party (USDP) 
backade, i synnerhet på delstats/regionnivå. De 
etniskt baserade partierna gick inte framåt trots att 
flera partier gått samman för att inte konkurrera med 
varandra och gjort ansträngningar för att framstå som 
konkurrenskraftiga alternativ till de stora nationella 
partierna.

Men trots att valresultatet liknade det från 2015, var 
reaktionerna på NLD:s seger delvis annorlunda.  2015 
var entusiasmen stor kring landets första fria val efter 
en lång period av militärstyre och NLD:s valvinst 
firades över hela landet. Många hoppades att NLD 
skulle kunna föra landet i en mer demokratisk riktning 
och få bort militären från politiken. Bland landets 
etniska minoritetsgrupper fanns förhoppningar 
om upprättelse efter decennier av förtryck och 
diskriminering. Men NLD:s sätt att styra landet 
gjorde många besvikna.

Inga framsteg gjordes för att öka det lokala inflytandet, 
diskrimineringen mot etniska minoritetsgrupper 
fortsatte, de väpnade konflikterna förvärrades och 
NLD:s sätt att till synes fokusera på försoning 
med militären istället för ansvarsutkrävande, var 
svårsmält för många människor, inte minst i landets 
minoritetsområden där förtrycket varit betydande. I 
och med att NLD återigen vann en storseger, fanns 
en oro att politiken skulle fortsätta i samma spår, och 
att förtrycket mot minoriteter skulle fortsätta.

Valet ställdes in på flera håll

Missnöjet bland etniska minoritetsgrupper hade 
även delvis att göra med att valet ställdes in i flera av 
landets minoritetsområden. Valet ställdes även in i 
vissa delar av landet 2015. Men problemet var större 
2020 eftersom valet ställdes in i större delar av landet  
och därför påverkade fler väljare än tidigare. Omkring 
en miljon väljare i minoritetsområden fråntogs 
därmed möjligheten att rösta. Som anledning angavs 
pågående väpnade konflikter, men besluten fattades 
utan transparens. I och med att valkommissionen inte 
är en oberoende instans utan tillsätts av presidenten 
går det inte att utesluta att motiven till att ställa 
in valen delvis var politiska. I enskilda fall fanns 
exempel på att besluten kunde gynna det sittande 
regeringspartiet NLD.

Valet ställdes in i delar av delstaterna Rakhine, Chin, 
Kachin, Shan, Kayin och Mon samt regionen Bago. 
Det som väckte mest uppmärksamhet var beslutet 
rörande Rakhine. Att valet skulle ställas in i delar av 
norra Rakhine var väntat i och med den allvarliga 
väpnade konflikten mellan Arakan Army och den 
burmesiska militären i området. Det som väckte 
kritik var att valet ställdes in i så pass stora delar av 
delstaten. Valet ställdes helt eller delvis in i 13 av 17 
valkretsar till underhuset. Det var alltså endast i fyra 
av totalt 17 valkretsar som valet genomfördes som 
vanligt – de längst söderut. Detta ledde till stort 
missnöje och bidrog till att spä på en redan allvarlig 
konflikt om politiskt inflytande mellan centralmakten 
och befolkningen i Rakhine.
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Under månaderna som följde efter valet uttryckte 
företrädare för USDP kritik mot att valet inte gått 
rätt till och att det förekommit oegentligheter. Under 
2020 fanns dock inget utöver det vanliga som antydde 
att överbefälhavare Min Aung Hlaing planerade en 
statskupp.

USDP framförde kritik mot valet



Upptrappade konflikter i 
etniska minoritetsområden
Under de senaste åren har fredsprocessen gått i stå. I 
augusti 2020 hölls den fjärde fredskonferensen inom 
det så kallade 21st Century Panglong-ramverket, efter 
att ha skjutits upp ett antal gånger, men inga större 
framsteg gjordes för att driva fredsprocessen framåt. 
Under 2020 förvärrades den väpnade konflikten 
mellan Arakan Army (AA) och militären i norra 
Rakhine och södra Chin dramatiskt. Sedan konflikten 
eskalerade kring årsskiftet 2018/2019 har omkring 
230 000 människor tvingats på flykt och omkring 1 
000 personer har dödats eller skadats allvarligt. I 
mars klassificerade regeringen Arakan Army som en 
terroristorganisation och när militären aviserade en 
ensidig nationell vapenvila under covid-19-pandemin 
i maj uteslöts västra Burma och konfliktområdet med 
AA. 

AA uteslöts från fredskonferensen i augusti men efter 
valet i november kom uppgifter om att gruppen slutit 
en informell vapenvila med militären och sedan dess 
har inga större stridigheter förekommit.

Internationella processer
I januari kom ett första utslag i de uppmärksammade 
förhandlingarna om folkmord vid den Internationella 
domstolen i Haag (ICJ) där Burmas regering anklagas 
för att ha brutit mot FN:s folkmordskonvention. 
Det är första gången som övergreppen mot 
rohingyer prövas rättsligt och förhandlingarna 
uppmärksammades brett i och med att Aung San Suu 

Kyi själv reste till Haag i slutet av 2019 för att som hon 
uttryckte det “försvara landets intressen”. Domstolens 
första utslag uppmanade Burma att införa så kallade 
skyddsåtgärder för att bevara bevis och skydda 
rohingyer från fortsatta övergrepp. Det kan ses som 
en framgång för åklagarsidan, men betyder inte att 
fallet är avgjort. Det är fortfarande inte bestämt om 
domstolen kommer pröva fallet, och om den gör 
det så dröjer det antagligen många år innan den kan 
presentera en avgörande dom.  

Vad som däremot är klart är att Aung San Suu 
Kyis roll i förhandlingarna stärkte hennes kort på 
hemmaplan. Hennes agerande utlöste en våg av stöd 
i Burma som troligtvis bidrog till hennes stora seger i 
parlamentsvalet ett halvår senare. 

Arbetet med att samla in bevis för internationella 
brott fortsatte inom ramen för mekanismen 
IIMM (Independent Investigative Mechanism 
for Myanmar). IIMM bildades av FN:s råd för 
mänskliga rättigheter 2018 som fortsättning på FN:s 
utredningskommission för Burma (Fact Finding 
Mission, FFM) men med fokus på att samla in bevis 
som kan användas i eventuella framtida rättegångar 
och inledde sin verksamhet 2019.

Yanghee Lees mandat som FN:s rapportör för 
mänskliga rättigheter löpte ut under året. Hon 
ersattes av amerikanen Tom Andrews, en tidigare 
kongressledamot från Maine, med ett långvarigt 
engagemang i Burmafrågor och koppling till 
civilsamhället. Han hjälpte bland annat till att 
grunda det Europeiska Burmanätverket (EBN), som 
Svenska Burmakommittén är en del av.

Kachin Independence Army i 
Laiza. Foto: Hkun Lat.
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Vår 
verksamhet

Demokratiprogrammet i 
Burma
Burmakommittén stödjer organisationer inom det 
civila samhället i Burma som på olika sätt kämpar för 
demokrati och mänskliga rättigheter. Programmet, 
som startades 2010, syftar till att öka respekten för 
mänskliga rättigheter och förbättra möjligheterna 
till politiskt deltagande och ansvarsutkrävande. 
Ett ytterligare mål är att bidra till att minska 
diskrimineringen mot kvinnor och etniska och 
religiösa minoriteter.

2020 inleddes det andra året av fyra i den nuvarande 
fasen av vårt Sida-finansierade demokratiprogram. I 
mitten av året fick vi besked från Postkodstiftelsen om 
finansiering för ett projekt som löper över 12 månader. 

Tack vare stöd från Sida och Postkodstiftelsen kunde 
vi vidareförmedla resurser till 15 partnerorganisationer 
i Burma under året. Under början av 2020 genomförde 
vi ett besök till en av våra partnerorganisationer 
tillsammans med personal från Sida.

Våra partnerorganisationer gör viktiga insatser 
som att dokumentera övergrepp och utkräva ansvar 
från politiker, ofta med risk för sin egen säkerhet. 
Programmet 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 säkerhetsskäl redovisar vi inga namn eller 
detaljer om våra partnerorganisationer.
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Opinionsbildning och påverkan
Flera av våra partnerorganisationer arbetade med 
att granska parlamentsvalet på olika sätt. Många 
lyfte fram de konstitutionella begränsningarna som 
ger militären stor makt. Flera uppmärksammade 
också begränsningarna i rösträtten, som gör att stora 
grupper utestängs från att rösta, däribland rohingyer. 
Flera grupper använde också valet för att utvärdera 
NLD:s tid vid makten. 

Flera av partnerorganisationerna uppmärksammade 
också frågor om rasism och sexism inför valet. Ett antal 
av de organisationer vi stödjer tog fram en gemensam 
rapport om hot och hat på nätet inför valet. En av våra 
partnerorganisationer arbetar särskilt med frågor 
som rör etniskt baserade partier. De släppte en serie 
rapporter inför valet, som bland annat behandlade 
valsystemets effekter för små partier. 

Våra partners fortsatte också att arbeta för en 
långsiktig politisk förändring i Burma. Bland annat 
fortsatte arbetet med att förmå internationella företag 
att sluta göra affärer med den burmesiska militären, 
för att på så sätt minska militärens ekonomiska 
makt.  Under året gjordes vissa framsteg i det här 
arbetet. Ett antal internationella företag, däribland 
den japanska dryckesjätten Kirin Holdings såg 
över sitt affärssamarbete med militären efter 
påtryckningar från MR-organisationer, däribland 
våra partnerorganisationer. Det här var även något vi 
lyfte i vårt påverkansarbete i Sverige.

Oberoende journalistik
Tack vare den nya finansieringen från 
Postkodstiftelsen kunde vi göra en särskild satsning 
på oberoende journalistik inför valet. Vi ser det som 
en viktig insats i ett land där statsägda medier har 
en dominerande roll och tillgången till oberoende 
information är begränsad. Två medieorganisationer 
fick stöd inom det här projektet. De kunde därmed 
satsa på valbevakning på ett sätt som annars inte 
hade varit möjligt. Bland annat hölls TV-sända 
debatter på minoritetsspråk för första gången och 
flera granskande reportage släpptes om bland annat 
partifinansiering.

Deltagande och påverkan på lokal nivå
Inom programmet arbetar vi också med att stärka 
det politiska deltagandet på lokal nivå.  Våra partner-

organisationer i den här delen av programmet 
arbetar bland annat med att utbilda och organisera 
marginaliserade grupper i frågor som rör mänskliga 
rättigheter. Under 2020 gjorde de bland annat en 
satsning på väljarutbildning för förstagångsväljare. 

Covid-19-pandemin påverkade programmet på flera 
olika sätt. Personalen kunde inte resa och träffa 
partners efter mars 2020. Den innebar även utmaningar 
för våra partners, men många anpassade sig snabbt 
och började bedriva mycket av verksamheten online 
genom webbinarier och liknande istället för fysiska 
möten. De grupper som arbetar med påverkansarbete 
och opinionsbildning klarade sig bättre än de som är 
vana att arbeta ute i samhället med fysiska möten, 
utbildningar och liknande. 

Verksamheten har i stort sett genomförts enligt 
plan. Partnerorganisationerna använde 90% av 
budgeterade medel för året, vilket kan ses som ett mått 
på hur väl de har anpassat sig till de rådande villkoren. 
Överskjutande medel förs över till nästkommande 
år. Trots statskuppen den 1 februari 2021 och den 
efterföljande turbulensen i landet har våra partners 
rapporterat verksamhetsåret 2020.
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Informations och 
påverkansarbetet i Sverige
Det övergripande målet för informations- och 
påverkansarbetet är att förmå svenska aktörer 
att agera för mänskliga rättigheter i Burma. 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 2020 låg fokus främst på höstens parlamentsval, 
men liksom föregående år fortsatte vi att fokusera 
på frågor om den fortsatt svåra situationen för 
press- och yttrandefrihet och krisen i Rakhine. Den 
största delen av informations- och påverkansarbetet 
2020 finansierades av ForumCiv (f.d. Forum Syd) 
och bestod av seminarieverksamhet, produktion av 
informationsmaterial och möten med politiker och 
tjänstemän, främst på Utrikesdepartementet och 
Sida, både i Sverige och i Burma. Under året hade 
vi både formella och informella möten, enskilda och 
i större konstellationer, och en löpande dialog med 
relevanta parter.

Inför parlamentsvalet drev vi frågan om de stora 
bristerna i valsystemet och det faktum att stora grupper 
inte tillåts delta i de demokratiska processerna. Efter 
valet påpekade vi att valresultatet, med ett ännu mer 
dominant NLD, riskerade att leda till en fortsatt 
negativ utveckling för mänskliga rättigheter i Burma.

Vi drev även att omvärlden måste kapa banden till 
den burmesiska militären och de företag den äger 
och kontrollerar. Vi initierade en dialog med flera av 
AP-fonderna och deras gemensamma etikråd där vi 
uppmärksammade dem på att de investerar i bolag 
med kopplingar till den burmesiska militären.

När applikationen mVoter 2020 släpptes inför valet 
och det framkom att den listade kandidaters etnicitet 
och använde den nedsättande termen bengali om 
rohingyer tog vi kontakt med Sverige-baserade 
International IDEA för att påtala det problematiska 
i detta. Tillsammans med flera andra svenska 
organisationer skrev vi ett öppet brev till IDEA:s 
generalsekreterare och hade sedan en löpande dialog 
under hösten. Det resulterade i att IDEA tog avstånd 
från applikationen och påbörjade en dialog med 
valkommissionen i Burma. Det här var även något 
som flera av våra partnerorganisationer arbetade med 
i Burma.

Protester mot fängslandet av 
tre aktivister i Myitkyina, Kachin. 
Foto: Hkun Lat.
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Seminarier
Under året arrangerade och deltog vi i sex seminarier. 
I januari arrangerade vi ett seminarium på Sida för 
att presentera vår rapport om nationalistiska krafter 
i Burma som vi tog fram under 2019. Seminariet 
var välbesökt med flera viktiga målgrupper 
representerade.

Covid-19-pandemin gjorde att flera planerade 
seminarier fick ställas in under året. Framförallt det 
stora seminariet vi planerade att hålla i Riksdagen i 
mars tillsammans med Riksdagens Burmanätverk 
och Civil Rights Defenders. Vi hade bland annat 
bjudit in FN:s då avgående rapportör för mänskliga 
rättigheter i Burma Yanghee Lee. Seminariet fick 
ställas in med kort varsel. Under våren planerade vi 
även ett antal seminarier via olika universitet för att 
informera om vår rapport med fokus på nationalistiska 
krafter i Burma. Inte heller dessa kunde genomföras.

Under sommaren och hösten gick vi över till att 
arrangera seminarier och evenemang digitalt. En 
positiv följd av att gå över till digitala seminarier var 
att fler hade möjlighet att delta och att vi nådde ut till 
en delvis ny publik. Till exempel arrangerade vi ett 
seminarium i september om förutsättningarna i valet 
för de politiska partierna som representerar etniska 
minoriteter som nådde en internationell publik. 53 
personer deltog från Sverige, Burma, Australien och 
andra länder i Europa. Dessutom gjordes samtalet 
tillgängligt som podd i efterhand i samarbete 
med den Burmafokuserade podcasten Myanmar 
Musings, vilket gjorde att en stor publik kunde ta del 
av innehållet.

Under året fortsatte arbetet med bokcirkeln SBK 
Bokklubb, där medlemmar och andra intresserade 
träffas för att läsa och diskutera böcker med 
Burmaanknytning. 2020 diskuterade vi tre böcker: A 
Burmese Heart, The Hidden History of Burma och 
From the Land of Green Ghosts. Mot slutet av året 
arrangerades vårt traditionsenliga adventsmingel, 
denna gång digitalt via Zoom.

Våra digitala kanaler
Vi fortsatte att använda oss av våra digitala 
kanaler för att nå ut till en bredare publik. Svenska 
Burmakommitténs främsta digitala kanaler är 
vår egen hemsida, vårt nyhetsbrev, Facebook och 
Twitter. Sedan en tid tillbaka använder vi oss inte 
längre aktivt av Instagram.

Det är framförallt på hemsidan och Facebook som vi 
når ut till en större publik. På Facebook hade vi drygt 
1 400 följare vid årets slut, vilket är i linje med året 
innan. En tanke med vårt kommunikationsarbete i 
de olika kanalerna är att hemsidan skall erbjuda mer 
fördjupande resurser till en mer insatt publik och 
Facebook skall erbjuda lättare och mer kortfattad 
information till en intresserad allmänhet. Ofta 
länkar vi till hemsidan på Facebook. På Twitter 
riktar vi oss främst till journalister, branschfolk och 
specialintresserade.

Sedan 2018 producerar vi även en egen podcast 
med fokus på Burma. Under 2020 publicerade vi 
fem avsnitt: om feminism och kvinnorättsrörelsen 
i Burma, om den upptrappade konflikten mellan 
Arakan Army och militären, om främlingsfientlighet, 
nationalism och buddhism samt två avsnitt om valet. 
Kring valet gjorde vi en serie på tre program, två 
inför som gick igenom bakgrunden, valsystemet och 
förutsättningarna och ett efter valet som diskuterade 
resultatet och eventuella implikationer. Det sista 
avsnittet publicerades i början på 2021.

Media
Under året gjorde vi sju medieframträdanden. I 
maj skrev vi en debattartikel om de upptrappade 
stridigheterna i västra Burma. Efter det preliminära 
valresultatet hade presenterats i november publicerade 
vi en debattartikel i Sydsvenskan där vi argumenterade 
för att en ytterligare mandatperiod av NLD-styre 
förmodligen skulle innebära en fortsatt svår situation 
för etniska minoritetsgrupper. Verksamhetschef 
Kristina Jelmin intervjuades av bl.a. svenska YLE om 
situationen i Burma och situationen för rohingyer. Vi 
författade och skrev under flera gemensamma upprop 
som spreds brett, bland annat om att EU bör införa 
riktade sanktioner mot militärägda företag.

Under året gjordes en särskild ansträngning för 
att nå ut bredare i media. För detta ändamål fick 
personalen vid kansliet i Stockholm fortbildning 
med en mediestrateg. Inför och under valet 
kulminerade arbetet och det nådde till en hel del 
förfrågningar från journalister och medverkan i 
media. Vår bevakning och rapportering kring den 
kontroversiella applikationen mVoter 2020 som tagits 
fram av bland andra International IDEA resulterade 
i en hel del uppmärksamhet från media. Bland annat 
kommenterade Kristina Jelmin detta i tidningen 
Omvärlden.
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Resultat av informations- och 
påverkansarbetet
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, relevant och lokalt förankrad 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 och evenemang vi 
anordnar minst ett par gånger per år. Vi upplever att 
det finns en efterfrågan och ett intresse för dessa.

Under året fortsatte vi även att arbeta på att 
stärka Svenska Burmakommitténs ställning som 
expertorganisation i Burmafrågor. Organisationen 

har genom sin erfarna personal, partnerorganisationer 
och breda kontaktnät stor kunskap om situationen 
för mänskliga rättigheter i Burma. Vår ambition är 
att synliggöra detta och nå ut med denna kunskap till 
relevanta aktörer. Under valåret 2020 märkte vi en 
ökning i antalet aktörer som efterfrågade vår analys 
och syn på läget i Burma.

När det gäller att nå ut till allmänheten satsade vi 
framförallt på vår podcast, vår hemsida och genom 
tätare publiceringar på sociala medier. Under året 
ökade interaktionen med följare på sociala medier 
något, med fler som delade, gillade och interagerade 
med de inlägg vi gjorde och fler personer som hörde 
av sig via våra digitala kanaler. Vi ser mycket positivt 
på detta och  tolkar det som ett tecken på att våra 
följare har ett stort engagemang för de frågor vi 
driver. Den viktigaste åtgärden för att nå ut brett är 
troligtvis att fortsätta förbättra mediearbetet, vilket 
vi arbetade med under 2020 och kommer fortsätta 
utveckla framgent. Med hjälp av vår praktikant 
genomförde vi under året en undersökning av våra 
kommunikationsinsatser.

Rohingyer korsar gränsen 
mellan Burma och 
Bangladesh. Foto: Hkun Lat.11



Styrelse
Svenska Burmakommitténs styrelse bestod 
efter årsmötet 2020 av följande ledamöter och 
suppleanter:

Matilda Hald Ordförande och medlem i 
arbetsutskottet

Marie Månson Ledamot och medlem i 
arbetsutskottet

Mats Petersson Ledamot och medlem i 
arbetsutskottet 

Jörgen Schönning Ledamot 
Gunilla Odin Ledamot
Andreas Boström Ledamot
Eva-Maria Munck Ledamot
Karin Valtersson Ledamot
Helena Thorfinn Ledamot
Charles Carter Suppleant

Valberedning
Johanna Kvist ordinarie
Mikael Wiking ordinarie
Jennifer Vidmo suppleant
Jenny Hedström suppleant

Föreningsrevisorer
Martin Nilsson ordinarie
Jan Hodann1 suppleant

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

1 Avled i januari 2021

Styrelsen har sedan årsmötet 2020 bestått av åtta 
ledamöter och en ordförande samt en suppleant. 
Se nedan för en komplett lista av föreningens 
förtroendevalda. Under 2020 höll styrelsen fem 
ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte.

Under året hade organisationen i medeltal fyra 
heltidsanställda, varav två i Stockholm och två i fält. 
På kansliet i Stockholm arbetade Kristina Jelmin, 
Alexander Jäätmaa och Michael Oesterreich. Under 
höstterminen 2020 praktiserade även Catharina 
Holmgren Hall på kansliet i Stockholm.

Organisation
Styrelsen

Personal

I slutet av 2020 hade Svenska Burmakommittén 
108 betalande medlemmar, något färre än året 
innan. Organisationen har som mål att öka 
antalet medlemmar men har svårt att prioritera 
medlemsvärvning bland andra arbetsuppgifter givet 
begränsade personalresurser.

Medlemmar

Verksamhetens intäkter uppgick under året till 
8 909 571 kr. (10 009 000 kr. 2019) och utgifterna 
till 8 893 024 kr. (9 990 000 kr. 2019). Resultatet 
blev 16 547 kr. (19 000 kr. 2019) Sida var under året 
den största bidragsgivaren till föreningen, följd av 
Postkodstiftelsen. För detaljerad information, se 
separat årsredovisning.

Ekonomi

Förtroendevalda
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Minnesord över Jan Hodann - en 
av Burmakommitténs grundare

Svenska Burmakommitténs mångåriga föreningsrevisor Jan Hodann 
avled i januari 2021, 80 år gammal. Jan var en av Burmakommitténs 

initiativtagare och han valdes till föreningsrevisor redan 2001 och 
återvaldes till den posten varje år sedan dess. Jan arbetade vid sin 

pension 2008 för Olof Palmes Internationella Center (OPC) och i den 
funktionen var han under 1990-talet och början på 2000-talet intensivt 
engagerad i det europeiska solidaritetsarbetet för Burma. Innan han 

började på OPC arbetade han som ombudsman på Metall med 
internationella frågor som ansvarsområde. Jan hade därför ett omfattande 
nätverk som kom väl till pass när europeiska aktivister började organisera 
sig till stöd för Burma och mot militärregeringen efter 1988. Han spelade 
en viktig roll vid bildandet av Euro-Burma Office i Bryssel och exilaradion 
DVB i Oslo och var under många år OPC:s kontaktperson med Sida. En 

lång intervju med Jan från 2015 finns att lyssna på här.

SVENSKABURMAKOMMITTÉN
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Lista över utåtriktade 
aktiviteter i Sverige i urval

8 januari Text på hemsidan: Ny resolution om Burma i FN:s generalförsamling

16 januari Seminarium på Sida. Presentation av rapporten Local Initiatives to Counter Extremist 
Buddhist Nationalism in Burma. Rapporten, som togs fram med stöd av FBA och i samarbete med 
en lokal organisation i Burma, 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.

23 januari Text på hemsidan: Burma åläggs att vidta omedelbara åtgärder för att skydda rohingyer 

8 februari Seminarium: Kristina Jelmin talar om valet i Burma för Socialdemokraterna i Tyresö 

12 februari Krönika: Vill NLD förändra grundlagen? - Kristina Jelmin 

13 februari Träff i SBK Bokklubb: A Burmese Heart.

17 februari Rapporten om buddhistisk extremism publiceras på hemsidan

6 mars Podcast: Feminism i Burma - med forskaren och Burmakännaren Jenny Hedström som 
specialiserat sig på kvinnorörelsen i Burma och konflikter i minoritetsområden.

18 mars Uttalande: Gemensamt uttalande från det Europeiska Burmanätverket som uppmanade EU 
att stärka sitt engagemang för mänskliga rättigheter i Burma. 

1 april Text på hemsidan: Risk för livstids fängelse för publicerad intervju.

20 april Text på hemsidan: 25 000 fångar benådade men bara 18 politiska fångar släppta 

29 april Svenska Burmakommitténs årsmöte 2020

7 maj SBK Bokklubb, The Hidden History of Burma, del ett

19 maj SBK Bokklubb, The Hidden History of Burma, del två

25 maj Debattartikel: Konflikten i Burma trappas upp i skuggan av covid-19 - Kristina Jelmin i 
OmVärlden om de upptrappade stridigheterna i västra Burma.

4 juni Podcast: Konflikten med Arakan Army eskalerar - med Salai Za Uk från Chin Human Rights 
Organisation.

18 juni Uttalande: Gemensamt uttalande från det Europeiska Burmanätverket till stöd för 
domstolsprocessen i Argentina.
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https://burmakommitten.org/tema-buddhistisk-nationalism-rapport-om-motstand/
https://burmakommitten.org/tema-buddhistisk-nationalism-rapport-om-motstand/
https://burmakommitten.org/burma-alaggs-att-vidta-omedelbara-atgarder-for-att-skydda-rohingyer/
https://burmakommitten.org/vill-nld-forandra-grundlagen/
https://burmakommitten.org/tema-buddhistisk-nationalism-rapport-om-motstand/
https://burmakommitten.org/podcast-feminism-i-burma/
https://burmakommitten.org/gemensamt-uttalande-fran-det-europeiska-burmanatverket/
https://burmakommitten.org/risk-for-livstids-fangelse-for-publicerad-intervju/
https://burmakommitten.org/25-000-fangar-benadade-men-bara-18-politiska-fangar-slappta/
https://burmakommitten.org/arsmote-29-april-2020/
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20 augusti SBK Bokklubb: From the Land of Green Ghosts, del ett

25 augusti Dyster årsdag - ingen ljusning tre år efter militärens fördrivning av rohingyer. 

27 augusti Podcast: Främlingsfientlighet, nationalism och buddhism i Burma - med forskaren Niklas 
Foxeus vid Stockholms universitet som specialiserat sig på nationalistiska buddhistiska munkar och 
rörelsen MaBaTha i Burma och Camilla Orjuela vid Göteborgs universitet som undersökt framförallt 
undersökt nationalistiska rörelser på Sri Lanka och ser flera likheter med utvecklingen i Burma.

3 september SBK Bokklubb: From the Land of Green Ghosts, del två

4 september Podcast: Valspecial introduktion - introduktion till det burmesiska parlamentsvalet, 
bakgrund, de viktigaste partierna och hur det fungerar.

23 september Digitalt seminarium om etniska minoritetspartier och deras förutsättningar i valet 8 
november. Med Ying Lao, analytiker på Salween Institute med inriktning mot etniska minoritetspartier 
och federalism i Burma, och Ko Sai, direktör på PACE Myanmar som är Burmas ledande 
valundersökningsorganisation. 53 personer deltog från flera länder. Modererat av Alexander Jäätmaa

30 september Text på hemsidan: EU-finansierad applikation riskerar underblåsa diskriminering mot 
rohingyer. 

6 oktober Media. Mobilapp i Myanmar eldar på etnisk konflikt inför valet - OmVärlden. Kristina 
Jelmin intervjuades om IDEA:s applikation mVoter 2020. 

8 oktober Media. HRW: ”Status quo” – ingenting har förbättrats för det bortglömda rohingyafolket i 
Myanmar – en hemlös minoritet som svälter och trakasseras - Svenska Yle. Kristina Jelmin intervjuades 
om situationen för rohingyer.

9 oktober Öppet brev. Öppet brev till International IDEA angående den problematiska applikationen 
mVoter 2020. 

19 oktober Seminarium Kristina Jelmin pratade på seminarium med studentorganisation i Uppsala, 
Pax et Bellum 

19 oktober Text på hemsidan: Valet ställs in i större delen av Rakhine. 

20 oktober Media. Får norsk millionstøtte – anklages for å ha bidratt til «rasistisk» valg-app i Myanmar - 
Bistandsaktuelt. Kristina Jelmin intervjuades om turerna kring IDEA:s applikation mVoter 2020.

22 oktober Text på hemsidan: Valet i Burma 2020 - ny temasida inför valet.

27 oktober Text på hemsidan: Sex snabba frågor om valet till Kristina Jelmin. 

28 oktober Podcast: Kidnappade politiker och inställda val - om valrörelsen som trappas upp veckorna 
inför valet, om kidnappade NLD-politiker och beslut att ställa in val i stora delar av delstaterna 
Rakhine och Shan.

28 oktober Text på hemsidan: Bakgrund: Aung San Suu Kyi 
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3 november Film: Allvarlig situation i Burma - ge en gåva.

4 november Text på hemsidan: Fem saker att ha koll på inför valet i Burma.

5 november Text på hemsidan: ”Politiken i Burma är för macho” 

8 november Digitalt seminarium: direktsänd valvaka med inbjudna talare: Axel Kronholm (journalist), 
Cheery Zahau (från Chin National League for Democracy), Thinzar Shunlei Yi (MR-aktivist/
ungdomsaktivist), David Mathieson (oberoende Burmaanalytiker) och Bertil Lintner (författare och 
Burmakännare). Valvakan hölls via Zoom och gästades av 32 personer. 

10 november Text på hemsidan:  Aung San Suu Kyi ser ut att behålla regeringsmakten i Burma efter val 
med stora brister.

10 november Media: Valget i Myanmar: «En god og en dårlig nyhet» - Kristina Jelmin intervjuad i 
Bistandsaktuelt.

13 November Seminarium: Kristina Jelmin deltar i panelsamtal “efter valet i Burma” arrangerat av 
Socialdemokraternas internationella kommitté  

16 november Debattartikel: ”Valutgången i Burma innebär att det är osannolikt att minoriteterna får 
det bättre.” - Kristina Jelmin i Sydsvenskan. 

25 november Seminarium: 2020 elections in Burma- A a path towards democracy or status quo? - 
Kristina Jelmin inbjuden som expert till Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala för att tala om valet. 

5 december Text på hemsidan: Därför vann Aung San Suu Kyi en storseger – igen.

17 december Medlemsevenemang: Svenska Burmakommitténs årliga adventsfika 2020.

18 december Text på hemsidan: Su Mon Thant analyserar valresultatet i Burma
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