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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 och andra givare.
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Statskuppen som militären genomförde den 1 februari 2021 kom att starkt 
prägla året i Burma. Säkerhetsläget försämrades drastiskt, repressionen mot 
civilsamhällesaktörer nådde nya höjder. Flera av Svenska Burmakommitténs 
partnerorganisationer tvingades gå under jorden eller fly till säkrare ort. En 
del tvingades lämna landet på grund av förföljelse och hot.

Trots det mycket ansträngda läget i landet fortsatte våra 
samarbetspartners att bedriva viktig verksamhet. Bland 
annat koordinerade de kampanjer, dokumenterade 
människorättskränkningar, informerade omvärlden om vad 
som ägde rum i landet och gav råd till de demokratiska 
institutioner som etablerades som politiska alternativ till 
militärjuntan. Seminarier och aktiviteter genomfördes 
mestadels digitalt på grund av den alltjämt pågående covid-
19-pandemin, vilket ofta ledde till högre deltagarnivåer än 
tidigare fysiska träffar.

En stor del av Svenska Burmakommitténs arbete under året handlade 
om att säkerställa säkerheten för våra partnerorganisationer i landet. 
Med hjälp av extra resurser från Sida kunde vi förmedla särskilt stöd 
för skydds- och säkerhetsåtgärder för människorättsförsvarare och 
aktivister i Burma. 

I vårt påverkansarbete kämpade vi för att omvärlden skulle vidta konkreta åtgärder 
mot juntan. Inte minst att Sveriges regering skulle driva frågan om att EU skulle införa 
riktade sanktioner mot juntan. Detta gjorde vi genom dialog med tjänstepersoner, 
debattartiklar, öppna brev, mediemedverkan och samordning med andra 
civilsamhällesorganisationer. Vi uppmärksammade även AP-fondernas investeringar i 
företag som gör affärer med militärjuntan i Burma och uppmanade dem att se över dessa 
investeringar.

Liksom föregående år fanns en tydlig ambition från föreningens sida att upprätthålla ett 
intresse för Burma i svensk media och öka föreningens synlighet i media. Vi arbetade aktivt 
för att nå ut med våra budskap i media och tack vare det fick vi större genomslag än tidigare. 
Överlag är vi nöjda med insatserna som har givit föreningen och de frågor vi driver ett större 
genomslag och mer synlighet.

Inledning

Karta över Burma. 
Grafik: moloko_vector/
Shutterstock.com
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Utvecklingen i Burma
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Den 1 februari grep militären 
makten i en statskupp. Soldater 
sattes in för att krossa de 
landsomfattande protesterna. 
Foto: R.Bociaga/Shutterstock.com

Genom sin statskupp den 1 februari försatte militären, 
under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing, 
landet i en djup kris. Återigen blev Burma en 
militärdiktatur som slöt sig mot omvärlden. Med i det 

närmaste total brist på legitimitet bland befolkningen 
har militären tvingats använda grovt våld och 
hård repression för att hålla sig kvar vid makten. 
Motståndet mot militärens maktövertagande har 
varit massivt och militären har fortfarande inte lyckats 
konsolidera sin makt.

Militärjuntan griper 
makten



Tidslinje 2021
Utvecklingen i Burma

Den 1 februari genomförde militären 
en statskupp. Folkvalda politiker 
greps och regeringen ersattes av en 
militärjunta ledd av överbefälhavare 
Min Aung Hlaing.

Hundratusentals människor gick 
ut på gatorna över hela Burma för 
att visa sitt motstånd. De började 
den 6 Februari. Unga ledde många 
demonstrationer. I början av mars drog militärjuntan 

tillbaka publiceringstillstånden för 
fem välkända medier, bland annat 
Myanmar Now, Democratic Voice 
of Burma (DVB) och Mizzima. 
Medierna hade stor publik och hade 
noga bevakat utvecklingen sedan 
statskuppen.Den 3 mars blev 19-åriga Angel ett 

av statskuppens första dödsoffer 
när hon sköts till döds av polis under 
en demonstration i Mandalay. Militär 
och polis slog sedan brutalt ner 
demonstrationer över hela landet.

Under en enda dag, den 27 mars 
dödades 140 personer runt om i 
landet när militären öppnade eld mot 
demonstranter.

I april bildade de folkvalda politiker 
som avsatts i kuppen skuggregeringen 
National Unity Government (NUG) som 
ett politiskt alternativ till juntan.

I september deklarerade NUG ett 
“folkets försvarskrig” mot militärjuntan 
och uppmanade till väpnat motstånd.I oktober tvingades 10 000 människor 

på flykt när militären genomförde en 
stor offensiv mot staden Thantlang i 
Burmas fattigaste delstat Chin. Flera 
bostadshus, kyrkor och andra civila 
byggnader brändes ned.

I december föll den första domen mot 
Aung San Suu Kyi som hållits fängslad 
av juntan sedan kuppen. Hon fick fyra 
års fängelse men riskerar livstid om 
hon fälls för samtliga åtalspunkter som 
hon anklagas för. 

På julafton den 24 december dödade 
militären minst 30 män, kvinnor och 
barn i Hpruso i östra Burma i en brutal 
attack mot civila. Endast brända 
kvarlevor återfanns på platsen dagen 
efter. 
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Redan tidigt efter militärens maktövertagande 
arrangerades storskaliga protester över hela landet. 
Offentliganställda gick ut i omfattande strejker 
och vägrade arbeta för militärjuntan. Människor 
bojkottade militärägda företag, vägrade betala 
elräkningar och skatter eftersom pengarna skulle 
tillfalla juntan. Den stora folkliga proteströrelsen 
samlades under parollen Civil Disobedience 
Movement (CDM). Många aktivister som 
Svenska Burmakommittén varit i kontakt med 
uppmärksammade särskilt hur både unga personer 
och kvinnor var synliga och aktiva i proteströrelsen, 
vilket är anmärkningsvärt givet att båda dessa grupper 
traditionell sett varit kraftigt underrepresenterade i 
burmesisk politik.

Militärens svar på protesterna var brutalt och 
våldsamt. Polis och militär sköt skarpt mot 
fredliga demonstranter. Under året  bekräftade 
organisationen AAPP att omkring 1 400 människor 
dödades av polis och militär, däribland flera barn. 
Andra källor talar om betydligt högre dödstal. Fler 
än 11 000 greps och enligt en genomgång från mars 
2022 av ISP-Myanmar hade omkring 1 000 personer 
som gripits sedan statskuppen dömts för brott, ofta 
i sin frånvaro och utan normal rättegång. Hela 18% 
av dessa hade dömts till döden eller livstids fängelse. 
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Men trots den stora risken för att gripas, skadas eller 
till och med dödas fortsätter många att demonstrera 
öppet mot militärjuntan.

Brutala övergrepp mot 
civilbefolkningen
Under året trappades våldet upp och mot slutet 
av året nåddes vi av i princip dagliga rapporter om 
strider och övergrepp. Militären har bränt ned 
byar, genomfört flygangrepp och beskjutit städer 
med artillerield och granatkastare. Attackerna har 
försatt civilbefolkningen i stor fara och i många fall 
har civila varit direkta måltavlor. Sedan statskuppen 
har omkring 600 000 personer tvingats fly sina hem 
och befinner sig fortfarande på flykt runtom i landet. 
Sjukvårdspersonal har angripits och flera humanitära 
insatser har blockerats, vilket lämnat många 
behövande i nöd. Enligt FN:s kontor för humanitär 
samordning (OCHA) beräknas fler än 14 miljoner 
människor i Burma vara i behov av nödhjälp under 
2022, en dramatisk ökning jämfört med tidigare.

Som ett svar på militärjuntans övergrepp bildades 
runt om i landet lokala motståndsgrupper, så kallade 
People’s Defence Forces (PDF). Flera av dessa tog 

När militären attackerade 
staden Thantlang i Chin 
tvingades 10 000 människor 
fly. Foto: CHRO

https://aappb.org/?p=19515
https://www.ispmyanmar.com/over-13000-people-detained-nationwide/
https://www.independent.co.uk/news/myanmar-people-chin-bangkok-united-nations-b1984209.html
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F76%2F314&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-emergency-update-4-may-2022
https://burmakommitten.org/militaren-blockerar-humanitar-hjalp-till-flyktingar/
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-needs-overview-2022-december-2021


Hård repression av 
civilsamhället

till vapen för att försvara sig och gå till motangrepp 
mot militären. I de områden där dessa grupper 
varit särskilt framträdande har militärens angrepp 
varit hänsynslösa, exempelvis i Chin, Sagaing och 
Kayah (Karenni). FN har anklagat militärjuntan för 
att medvetet angripa civila mål och FN:s rapportör 
för mänskliga rättigheter i Burma menar att juntan 
gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten och 
krigsbrott.

Konflikt och övergrepp mot civilbefolkningen är 
dessvärre inget nytt för Burma. Men något som 
skiljer våldsamheterna efter statskuppen från tidigare 
är att i stort sett hela landet nu berörs. Tidigare 
drabbades främst etniska minoritetsområden. Nu 
begår militären även brutala övergrepp i de centrala 
delarna av landet, inklusive storstäder som Yangon 
och Mandalay, där den största folkgruppen bamar 
är i majoritet. Folk från alla delar av samhället har 
påverkats av det dödliga våld och förtryck som följt 
militärens maktövertagande.
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etablerade en ny institution under namnet Committee 
Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). CRPH 
tillsatte i sin tur en parallellregering, National Unity 
Government (NUG), som nu erbjuder ett politiskt 
alternativ till den illegitima juntan. De har lyckats få 
stort inhemskt stöd och etablerat sig som den främsta 
politiska plattformen för oppositionen. De tvingas 
dock att organisera sig under jord då militärjuntan har 
stämplat både CRPH och NUG som terrorgrupper.

Även om NUG domineras av företrädare för det forna 
regeringspartiet National League for Democracy 
(NLD), så har de gått betydligt längre än vad NLD 
gjorde under sin regeringstid i termer av att inkludera 
andra  representanter än det egna partiet i de 
politiska diskussionerna. Genom att öppna dörren för 
samarbete med andra politiska partier, civilsamhället, 
väpnade grupper och andra nyckelaktörer har de 
försökt att forma en bredare allians mot militären. 
De har även arbetat hårt för att omvärlden inte ska 
erkänna militärjuntan som företrädare för Burma 
och delvis lyckats etablera egna kontakter med andra 
regeringar.

Situationen för civilsamhället och media försämrades 
också drastiskt. Nya lagar och restriktioner som 
infördes efter kuppen inskränker basala rättigheter. 
Politiker, civilsamhällesföreträdare och journalister 
var bland de första militärjuntan gav sig på. Flera 
civilsamhällesorganisationer har klassificerats som 
olagliga och flera medier har fått sina publicerings-
tillstånd indragna. Många har tvingats lägga ned sin 
verksamhet eller byta inriktning.

Det har i praktiken blivit mycket svårt för 
civilsamhällesaktörer att bedriva arbete för mänskliga 
rättigheter. Många organisationer har tvingats 
stänga sina kontor och flytta sin personal till säker ort, 
till exempel till områden bortom juntans kontroll som 
kontrolleras av väpnade grupper, eller till grannländer 
som Thailand och Indien.

Organiserat politiskt 
motstånd

Civilsamhällets roll i krisen
Trots den hårda repressionen och de stora risker 
som finns har civilsamhället i Burma fortsatt att 
spela en viktig roll efter kuppen. Bland annat har 
civilsamhällesorganisationer dokumenterat de 
övergrepp som skett och rapporterat om vad som 
händer i landet till omvärlden. Civilsamhället har 
även samarbetat med parallellregeringen NUG och 
exempelvis varit med och utvecklat policyförslag. 
Flera organisationer har också tagit ett stort ansvar 
gällande humanitärt stöd till internflyktingar och 
aktivister som flytt centrala Burma till gränsområdena.

Organisationer och aktivister i Burma som Svenska 
Burmakommittén varit i kontakt med har betonat 
att civilsamhället spelat en viktig roll i att driva på för 
progressiva och inkluderande policyer inom NUG. 
Exempelvis vad gäller kvinnors deltagande och 
framtagandet av en officiell ståndpunkt som erkänner 
rohingyers rättigheter.

De folkvalda politiker som militären genom sin 
statskupp hindrade från att tillträda parlamentet 

https://www.gnlm.com.mm/announcement-of-illegal-organizations/
https://www.frontiermyanmar.net/en/journalism-goes-local-as-the-junta-shackles-national-media/


Svenska 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. Verksamheten finansierades 
under året av Sida och Postkodstiftelsen och tack 
vare deras stöd kunde vi vidareförmedla resurser till 
16 partners i Burma under 2021. Av säkerhetsskäl 
redovisar vi inte deras namn.

2021 var ett mycket utmanande år för våra partner-
organisationer i Burma. Förutsättningarna för 
verksamheten försämrades dramatiskt. I princip inget 
rättighetsarbete kunde längre bedrivas öppet i Burma. 
Aktivister och journalister riskerade och riskerar 
fortfarande att när som helst att gripas av juntan. Ett 
antal medarbetare från våra partnerorganisationer 
greps och ännu fler efterlystes av juntan. Många fick 
sina kontor genomsökta. De flesta av våra partners 
tvingades därför stänga ned sina kontor och gå under 
jorden eller fly till delar av landet som inte kontrolleras 
av juntan. Vissa tvingades till och med att fly landet.

Utöver stort personligt lidande för medarbetarna hos 
våra partners medförde den nya situationen många 
praktiska svårigheter. Vissa organisationer tvingades 
fly hals över huvud utan att få med sig dokumentation 
och utrustning. Få hade tillgång till normala 
kontor. Många arbetade från tillfälliga gömställen. 
Kommunikationsmöjligheterna var i perioder mycket  
utmanande på grund av att internet blockerades och  
regelbundna elavbrott. Riskerna med att skicka och 
ta emot pengar ökade.

Trots betydande svårigheter kunde våra partners 
fortsätta att arbeta med att skydda mänskliga 
rättigheter, ofta med risk för den egna säkerheten. 
Vi är stolta över att vi har kunnat fortsätta stödja 
våra partners på ett givande sätt under en mycket 
svår tid. Fördelarna med att vara en liten och flexibel 
organisation har visat sig under året. Vi har hela tiden 
kunnat förmedla stöd på ett smidigt sätt utan avbrott. 
Arbetet har tagit mycket tid och resurser i anspråk. 
Vi har varit tvungna att utveckla nya lösningar 
och samtidig upprätthålla alla rapporteringskrav 
gentemot våra givare. När det gäller vår egen personal 
fanns också en lång rad svårigheter. Vi kunde heller 
inte genomföra resor för att träffa partners i Burma.
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Stöd till oberoende medierFlera av våra partners har fortsatt att dokumentera 
kränkningar av mänskliga rättigheter i olika delar 
av landet. Deras rapporter skildrar fruktansvärda 
övergrepp mot civilbefolkningen så som beskjutning 
mot civila, flygräder i tätbebyggda områden, tortyr 
och sexuella övergrepp mot män, kvinnor och barn. 
Informationen används dels för att sprida kunskap 
hos allmänheten och dels för att förse internationella 
domstolar och andra aktörer med information. Våra 
partners har också varit viktiga i att förmedla till 
internationell media hur situationen ser ut i Burma, 
både i städerna och i etniska minoritetsområden. 
Under 2021 konsulterades våra partners regelbundet 

Tack vare finansieringen från Postkodstiftelsen kun-
de vi vidareförmedla stöd till oberoende medier. En 
av våra partners inom det här projektet blev en av de 
viktigaste nyhetskällorna för läsare både i och utan-
för Burma i samband med kuppen, med regelbunden 
och saklig bevakning av läget i landet. Trots alla ut-
maningar lyckades vår partnerorganisation fördubbla 
sin läsekrets. Burmakommittén bidrog bland annat 
med medel så att journalister och annan personal kun-
de sätta sig i säkerhet efter kuppen.
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Dokumentation av
övergrepp

av FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i 
Burma och andra nyckelaktörer och bidrog till deras 
rapportering om landet.



En annan central uppgift för oss och våra partners 
har varit att skydda utsatta människorättsförsvarare. 
Tack vare extra finansiering från Sida kunde 
våra partnerorganisationer både sätta sig själva 
i säkerhet och hjälpa andra utsatta aktivister 
genom att tillhandahålla skyddat boende, resor, 
säker kommunikation och liknande. Cirka 2 000 
personer har fått stöd genom det här initiativet. De 
gemensamma ansträngningar som civilsamhället 
gjort för att skydda aktivister och journalister har 
varit avgörande. Fler än 11 000 personer greps av 
juntan under 2021. Utan alla de skyddsinsatser som 
genomförts hade den siffran troligtvis varit ännu 
högre.

Våra partnerorganisationer spelade också en viktig 
roll i att samordna upprop och kampanjer för 
att omvärlden skulle vidta sanktioner och andra 
åtgärder mot juntan. Ett tydligt krav har varit riktade 
sanktioner mot militärjuntan och dess affärsintressen. 

Hundratals lokala grupper deltog i gemensamma 
upprop för riktade sanktioner. Ett flertal länder har 
agerat i linje med de här kravet, bland annat EU, 
USA och Kanada. En annan kampanj som fick 
framgång handlade om att stoppa juntans försök att 
få representera Burma i FN:s generalförsamling. 
Att öka samarbetet mellan lokala grupper i det här 
arbetet är något som våra partnerorganisationer 
arbetat intensivt för att åstadkomma och som de 
i stora delar lyckas väl med. Som beskrivs nedan 
har Burmakommittén i många fall varit med och 
arbetat för de här kampanjerna tillsammans med våra 
partnerorganisationer.

Många av våra partnerorganisationer bedrev även 
påverkansarbete gentemot de civila parallella 
institutioner som tagit form efter kuppen för att få 
dem att gå i en så demokratisk och inkluderande 
riktning som möjligt. Bland annat drev våra partners 
frågan om att NUG skulle erkänna övergreppen mot 
rohingyerna. Detta skedde till viss del genom att en 
officiell ståndpunkt om rohingyers rättigheter togs 
fram av NUG, vilket sågs som en delseger för flera av 
våra partners som lobbat för detta i många år.
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Skydd för utsatta
aktivister

Internationellt
påverkansarbete
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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 tjänstepersoner 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 och 
samordnar budskap med andra civilsamhällesaktörer 
i Sverige som har liknande verksamhet som oss. 
Tanken är att skapa ett större tryck i de frågor vi 
driver.

Den största delen av informations- och påverkans-
arbetet 2021 finansierades av ForumCiv  och bestod 
av seminarieverksamhet, produktion av informations-
material och möten med politiker och tjänstepersoner, 
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 

Vi drev frågan om att riktade sanktioner borde införas 
mot den burmesiska militären som ett svar på stats-
kuppen i nära samarbete med våra partnerorganisa-
tioner i Burma. Vi betonade även vikten av att inte 
legitimera juntan genom kontakter på politisk nivå 
och liknande. Istället påtalade vi att Sveriges reger-
ing bör ha kontakter med företrädare för den demo-
kratiska oppositionen i NUG och kommunicera mer 
öppet kring detta, vilket bland annat ledde till att Ann 
Linde twittrade om ett möte med utrikesministern i 
NUG, vilket få andra regeringar gjort. Vi tryckte på 
för att Sveriges regering skulle verka för sanktioner 
inom EU, bland annat genom ett öppet brev till Ann 
Linde, dialog med tjänstepersoner inom regerings-
kansliet, en debattartikel tillsammans flera andra or-
ganisationer och genom att lyfta frågan i media.
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Vår verksamhet i Sverige

Riktade sanktioner mot 
juntan

parter. Här är några av de frågor vi drev under året 
och aktiviteter vi genomförde.

https://twitter.com/annlinde/status/1443187976108904450?lang=sv
https://burmakommitten.org/oppet-brev-sverige-bor-verka-for-nya-eu-sanktioner-mot-burmas-militar/
https://www.sydsvenskan.se/2021-02-19/sveriges-regering-maste-driva-pa-sa-att-eu-omedelbart-agerar-mot-militaren-i-burma


På temat att inte ge legitimitet till juntan var frågan 
om Burmas representation i FN:s generalförsamling 
aktuell under hösten. Inför generalförsamlingens 
öppnande gjorde både militärjuntan och den 
demokratiska parallellregeringen NUG anspråk på 
att representera Burma. Sverige hade en nyckelroll att 
spela som ett av nio länder i den fullmaktskommitté 
som granskar ländernas representanter och ger 
rekommendationer till generalförsamlingen. Till-
sammans med 357 andra organisationer skrev vi ett 
öppet brev till medlemsstaterna i generalförsamlingen 
där vi uppmanade dem att inte låta juntans 
representant ta plats i FN.

Den burmesiska militären bygger inte bara sin makt 
på våld. Den har också omfattande ekonomiska 
intressen och kontrollerar långt över 100 bolag 
i ett stort antal branscher, alltifrån utvinning av 
ädelstenar och andra naturresurser till bank, finans 
och fastigheter. Intäkterna från dessa företag bidrar 
till att finansiera militärens verksamhet. Därför driver 
många organisationer i Burma och internationellt 
frågan om att omvärlden måste kapa banden till 
dessa företag och sluta gynna militärens ekonomiska 
intressen.

I juni publicerade vi en rapport där vi granskade de 
svenska statliga AP-fonderna och deras investeringar 
med koppling till Burma. I vår granskning fann vi 
att AP-fonderna ägde aktier i ett trettiotal bolag som 
kunde kopplas samman med den burmesiska militären. 
Det totala marknadsvärdet på investeringarna 
uppgick till cirka 12 miljarder kronor. 

I Burma pågår flera kampanjer för att bojkotta de 
militärägda företagen och i ett försök att begränsa 
militärjuntans tillgång till kapital har bland annat USA, 
EU, Kanada och Storbritannien infört sanktioner 
mot militärägda bolag, som ett svar på militärkuppen. 
Trots det fortsätter flera internationella företag att 
göra affärer med militären och de bolag den äger och 
kontrollerar. Vår granskning visade att AP-fonderna 
ägde aktier i flera av dessa företag. Verksamhetschef 

Kristina Jelmin kritiserade investeringarna för att 
bidra till juntans intäkter:

– Intäkterna från de här företagen går till militärjuntan 
och riskerar att möjliggöra fortsatta övergrepp 
mot civilbefolkningen. Dessutom underminerar 
investeringarna omvärldens sanktioner.

Svenska Burmakommittén uppmanade AP-fonderna 
att ställa krav på företagen de investerar i att avsluta 
affärsrelationerna med juntan. Om företagen inte är 
villiga att avbryta sina affärsrelationer med juntan bör 
AP-fonderna avyttra sina innehav i dessa bolag.

Rapporten fick en hel del uppmärksamhet och 
Kristina Jelmin intervjuades om den i bland annat i 
Sveriges Radio Ekot och Dagens ETC. I december 
publicerade vi en uppföljning där vi undersökte 
huruvida AP-fonderna vidtagit några åtgärder efter 
vår granskning. Den visade att inga av bolagen som 
omnämns i rapporten hade uteslutits. Dock hade 
Etikrådet, som ansvarar för Första till Fjärde AP-
fonderna, inlett dialoger med två företag med nära 
band till militären: den japanska bryggerijätten Kirin 
och det koreanska konglomeratet POSCO, som 
båda drev samägda bolag (joint ventures) med det 
militärägda Myanmar Economic Holdings Limited 
(MEHL), som är upptaget på EU:s sanktionslista.

I maj arrangerade vi ett seminarium tillsammans 
med Riksdagens Burmanätverk, Riksdagens 
tvärpolitiska grupp för mänskliga rättigheter och 
Amnesty International Sverige på temat Myanmar: 
våld, förtryck och motstånd. Talare var Yanghee 
Lee, koreansk människorättsexpert och tidigare 
FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i Burma 
och Khin Ohmar, tongivande människorätts- och 
demokratiaktivist från Myanmar, som stått upp för 
kvinnors rättigheter och politiska reformer sedan 
studentprotesterna 1988. Seminariet var välbesökt 
och i publiken återfanns politiker, tjänstepersoner 
som arbetar med Burma och andra viktiga 
målgrupper. Seminariet går att se i efterhand på vår 
Youtube-kanal. Seminariet var ett sätt att engagera 
riksdagsledamöter och andra nyckelmålgrupper. Ca 
70 personer deltog.
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Burmas representation i 
FN

Kapa banden till
militärägda företag

Seminarium med
Riksdagen och Amnesty

https://burmakommitten.org/vem-ska-representera-burma-i-fn/
https://burmakommitten.org/vem-ska-representera-burma-i-fn/
https://burmakommitten.org/svenska-pensionspengar-i-fickan-pa-burmas-militar/
https://sverigesradio.se/artikel/svenska-pensionspengar-gar-till-myanmars-junta
https://www.etc.se/utrikes/svenska-pensionspengar-kopplas-till-militarjuntan
https://burmakommitten.org/svenska-pensionsfonder-ovilliga-att-kapa-banden-till-juntan-i-burma/
https://www.youtube.com/watch?v=HocI-gmFvK8


Den 22 september arrangerade vi ett seminarium till-
sammans med Färgfabriken på temat konst som mot-
stånd i militärens Burma. Vi bjöd in den burmesiska 
performance- och bildkonstnären Yadanar Win, som 
genom konst och samtal strävar efter att lyfta situatio-
nen i hemlandet. Yadanar Win visade två videoverk 
och framförde ett politiskt performancekonstverk. 
Kvällen avslutades med en paneldiskussion om den 
nuvarande situationen för konstnärer och det fria or-
det i Burma. Detta var ett led i att nå nya målgrupper. 
Cirka 50 personer deltog.

Våldet mot civila ökade under 
hela året. Foto: R. Bociaga
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Seminarium med
burmesiska aktivister i 
Stockholm

Efter statskuppen drog vi igång en insamlingskam-
panj till stöd för proteströrelsen i Burma. Under 
våren 2021 fick vi in drygt 80 000 kronor vilket var 
långt över förväntan. Vi är otroligt tacksamma över 
detta stöd som gjorde att vi bland annat kunde stöd-
ja människorättsförsvarare på marken som behövde 

Insamling till stöd för
aktivister i Burma

söka skydd från juntan. Det var första gången Bur-
makommittén gjorde en insamling på det här viset 
och det var delvis ett svar på de förfrågningar vi fick 
från allmänheten om hur man kunde stödja de demo-
kratiska krafterna i Burma. Det fanns en stor vilja att 
stödja de som stod upp för demokrati och motarbeta-
de militären.

Sedan 2018 producerar vi en egen podcast med fokus 
på Burma. Under 2021 publicerade vi tre avsnitt: om 
resultatet och eventuella implikationer av valet som 
hölls hösten 2020, om statskuppen och de växande 
protesterna runt om i landet, och om våldet som trap-
pades upp efter statskuppen och vad omvärlden kan 
göra.

I podcasten intervjuar vi ofta spännande gäster och 
under året hördes bland annat valforskaren Su Mon 
Thant och politikern Maw Htun Aung som berätta-
de om sina erfarenheter kring valet 2020. I avsnittet 
om vad omvärlden kan göra talade vi med Olof Skoog 
som är EU:s ambassadör till FN i New York och Sai 
Sam Kham som är demokratikämpe och tidigare chef 
för Metta Development Foundation.

Burmapodden

https://burmakommitten.org/seminarium-22-9-konst-som-motstand-i-militarens-burma/
https://burmakommitten.org/seminarium-22-9-konst-som-motstand-i-militarens-burma/
https://burmakommitten.org/vi-samlar-in-pengar-for-att-stodja-protestrorelsen-i-burma/
https://burmakommitten.org/vi-samlar-in-pengar-for-att-stodja-protestrorelsen-i-burma/
https://burmakommitten.org/podcast-valspecial-sa-gick-det-och-vad-vi-kan-vanta-oss-framover/
https://burmakommitten.org/podcast-statskupp/
https://burmakommitten.org/podcast-statskupp-vad-kan-omvarlden-gora/


Vi fortsatte diskussionerna i bokcirkeln SBK Bok-
klubb, där medlemmar och andra intresserade träffas 
för att läsa och diskutera böcker med Burmaanknyt-
ning. I januari diskuterade vi den burmesiska författa-
ren Nu Nu Yis bok Smile as They Bow, som utspelar 
sig på en nat-festival utanför Mandalay. I samband 
med filmfestivalen Burma Spring Benefit Film Fes-
tival träffades vi för att diskutera dokumentärfilmen 
Across som handlar om människor som bor längs 
olje- och gasledningarna som skär genom norra Bur-
ma från västkusten till Kina.
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SBK Bokklubb

Liksom föregående år satsade vi på att nå ut i media 
för att få så stort genomslag som möjligt. Under året 
gjorde vi åtminstone 24 medieframträdanden (se se-
parat lista i slutet av verksamhetsberättelsen). Det 
var en kraftig ökning jämfört med året innan och ett 
resultat av mer proaktivt mediearbete. Den dramatis-
ka händelseutvecklingen i landet bidrog även till att 
intresset bland journalister för utvecklingen i Burma 
ökade jämfört med tidigare år.

Det var framförallt i samband med statskuppen och 
under våren som intresset från journalister var särskilt 
stort. Kansliet i Stockholm arbetade för att svara upp 
mot det stora intresset som fanns, inte bara från medi-

Räckvidd på vår opinions-
bildning

er utan även från allmänheten, civilsamhället, myndig-
heter, studenter etc. Medier prioriterades. Genom 
medverkan i rikstäckande medier såsom Sveriges Ra-
dio och TV4 hade vi möjlighet att nå ut till hundratu-
sentals lyssnare och tittare. Vi arbetade även med att 
förmedla bakgrundsinformation, idéer och kontakter 
till journalister som ville täcka utvecklingen i Burma.

Vi använde även våra digitala kanaler för att nå ut till 
en bredare publik. Svenska Burmakommitténs främ-
sta digitala kanaler är vår egen hemsida, vårt nyhets-
brev, Facebook och Twitter. Det är framförallt på 
hemsidan och Facebook som vi når ut till en större 
publik. På Facebook hade vi drygt 1 500 följare vid 
årets slut, vilket var ca 100 fler än året innan. En tanke 
med vårt kommunikationsarbete i de olika kanalerna 
är att engagera bredare målgrupper i de frågor vi dri-
ver och upprätthålla ett intresse och ett tryck för att 
aktörer i Sverige ska agera för mänskliga rättigheter 
i Burma. Vår hemsida ska erbjuda mer fördjupande 
resurser till en mer insatt publik och Facebook skall 
erbjuda lättare och mer kortfattad information till en 
intresserad allmänhet. På Twitter riktar vi oss främst 
till journalister, branschfolk och specialintresserade.

Några av våra inlägg under året fick stor spridning. 
Till exempel nådde ett inlägg vi delade när Kristina 
Jelmin intervjuades i Dagens Nyheter om situationen 
för rohingyer 11 300 personer på Facebook och fler än 
500 personer klickade på länken till artikeln. Vårt in-
lägg om SBK:s insamling under våren nådde 22 500 
personer och delades 69 gånger.

Protest i Taunggyi i delstaten Shan. 
Foto: R.Bociaga/Shutterstock



Svenska Burmakommitténs styrelse och andra  
förtroendevalda utgjordes efter årsmötet 2021 av 
följande personer:

Styrelse
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

Valberedning
Johanna Kvist ordinarie
Jenny Hedström ordinarie
Jennifer Vidmo suppleant
Margareta Berglie suppleant

Föreningsrevisorer
Martin Nilsson ordinarie
Jerker Ekwall suppleant

Auktoriserade revisorer
(Grant Thornton)
Josefine Fors ordinarie
Johanna Hellström suppleant

Styrelsen har sedan årsmötet 2021 bestått av åtta 
ledamöter och en ordförande. Se nedan för en 
komplett lista av föreningens förtroendevalda. Under 
2021 höll styrelsen fem ordinarie styrelsemöten, ett 
extrainsatt styrelsemöte 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 och 
Alexander Jäätmaa.

Organisation
Styrelsen

Personal

I slutet av 2021 hade Svenska Burmakommittén 108 
betalande medlemmar, vilket var oförändrat jämfört 
med året innan.

Medlemmar

Verksamhetens intäkter uppgick under året till 11 735 
089 kr (8 909 571 kr 2020) och utgifterna till 11 678 527 kr 
(8 893 024 kr 2020). Resultatet blev 56 562 kr (16 547 kr 
2020). Sida var under året den största bidragsgivaren 
till föreningen, följd av Postkodstiftelsen. För 
detaljerad information, se separat årsredovisning.

Ekonomi

Förtroendevalda
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Lista över utåtriktade 
aktiviteter i Sverige i urval

7 januari SBK Bokklubb diskuterar boken Smile as They Bow av den burmesiska författaren Nu Nu 
Yi.

20 januari Podcast: Valspecial så gick det och vad vi kan vänta oss framöver

28 januari Text på hemsidan: Karenorganisationer i gemensamt uttalande med anledning av 
upptrappat våld i sydöstra Burma

1 februari Kristina Jelmin intervjuad av TT Nyhetsbyrån: “Experter om kuppen: Allvarligt och 
oväntat”, artikeln får spridning i olika tidningar, bland annat Hufvudstadsbladet, Göterborgs-Posten 
och Helsingborgs Dagblad

1 februari Kristina Jelmin medverkar i Sveriges Radio: Militärkupp i Myanmar

1 februari Kristina Jelmin medverkar i Sveriges Radio: Svenska Burmakommittén chockad över 
utvecklingen

1 Februari Medverkan i Blankspot Clubhouse-samtal: Alexander Jäätmaa diskuterar statskuppen i 
Burma med Blankspot

1 Februari Kristina Jelmin intervjuades i programmet Efter Fem på TV4

1 Februari Text på hemsidan: Aung San Suu Kyi och andra politiska ledare gripna av militären 

2 februari Medverkan i TV4 Nyhetsmorgon: Kristina Jelmin i TV4:s Nyhetsmorgon 

4 februari Gemensamt uttalande: Uttalande från det Europeiska Burmanätverket angående 
statskuppen i Burma

4 februari Text på hemsidan: Flera gripna i den första demonstrationen på gatorna mot statskuppen

4 februari Ny samlingssida på hemsidan med information om statskuppen: Statskupp 2021 

9 februari Gemensamt uttalande: Öppet brev: Skydda demonstranter, inför riktade sanktioner mot 
militären

9 februari Kristina Jelmin i briefar Kronprinsessan om utvecklingen i Burma 

19 februari Debattartikel: ”Sveriges regering måste driva på så att EU omedelbart agerar mot 
militären i Burma.”

19 februari Kristina Jelmin intervjuad i tidningen Syre: Pressat läge i Myanmar: “Civil olydnad är det 
som kan rädda Myanmar”
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https://burmakommitten.org/podcast-valspecial-sa-gick-det-och-vad-vi-kan-vanta-oss-framover/
https://burmakommitten.org/karenorganisationer-i-gemensamt-uttalande-med-anledning-av-upptrappat-vald-i-sydostra-burma/
https://burmakommitten.org/karenorganisationer-i-gemensamt-uttalande-med-anledning-av-upptrappat-vald-i-sydostra-burma/
https://www.hbl.fi/artikel/experter-om-kuppen-allvarligt-och-ovantat/
https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/experter-om-kuppen-allvarligt-och-ov%C3%A4ntat-1.40789320
https://www.hd.se/2021-02-01/experter-om-kuppen-allvarligt-och-ovantat
https://sverigesradio.se/artikel/militarkupp-i-myanmar
https://sverigesradio.se/artikel/svenska-burmakommiten-chockade-over-utvecklingen
https://sverigesradio.se/artikel/svenska-burmakommiten-chockade-over-utvecklingen
https://burmakommitten.org/alexander-jaatmaa-diskuterar-statskuppen-i-burma-med-blankspot/
https://burmakommitten.org/alexander-jaatmaa-diskuterar-statskuppen-i-burma-med-blankspot/
https://burmakommitten.org/aung-san-suu-kyi-och-andra-politiska-ledare-gripna-av-militaren/
https://burmakommitten.org/kristina-jelmin-i-tv4s-nyhetsmorgon/
https://burmakommitten.org/uttalande-ebn-4-februari-2021/
https://burmakommitten.org/uttalande-ebn-4-februari-2021/
https://burmakommitten.org/flera-gripna-i-den-forsta-demonstrationen-pa-gatorna-mot-statskuppen/
https://burmakommitten.org/statskupp-2021/
https://burmakommitten.org/oppet-brev-skydda-demonstranter-infor-riktade-sanktioner-mot-militaren/
https://burmakommitten.org/oppet-brev-skydda-demonstranter-infor-riktade-sanktioner-mot-militaren/
https://burmakommitten.org/oppet-brev-skydda-demonstranter-infor-riktade-sanktioner-mot-militaren/
https://burmakommitten.org/oppet-brev-skydda-demonstranter-infor-riktade-sanktioner-mot-militaren/
https://tidningensyre.se/2021/19-februari-2021/pressat-lage-i-myanmar-civil-olydnad-ar-det-som-kan-radda-myanmar/
https://tidningensyre.se/2021/19-februari-2021/pressat-lage-i-myanmar-civil-olydnad-ar-det-som-kan-radda-myanmar/


22 februari Text på hemsidan: EU öppnar för nya sanktioner mot Burma

23 februari Podcast: Statskupp

24 februari Gemensamt uttalande: Joint Call for a Global Arms Embargo on Myanmar

26 februari Start för insamlingskampanj: Vi samlar in pengar för att stödja proteströrelsen i Burma

26 februari Kristina Jelmin intervjuad i norska finanstidningen Kapital angående Telenors 
verksamhet i Burma: Telenors blodige Myanmar-mareritt

1 mars Alexander Jäätmaa intervjuas i Sveriges Radio: Oroligheterna fortsätter i Myanmar

5 mars Alexander Jäätmaa intervjuad i Dagens ETC om MSAB:s export till Burma: Svenska bolaget 
hjälper Myanmar med övervakning

8 mars Text på hemsidan: “Kvinnorna går i främsta ledet”

10 mars Alexander Jäätmaa föreläste för Utrikespolitiska Föreningen vid Uppsala Universitet: 
Kvällsföreläsning: The Myanmar military coup - what is happening and why?

17 mars Kristina Jelmin intervjuad av ForumCiv om civilsamhället i Burma: Civilsamhällets kamp i 
Burma

22 mars Gästkrönika av Kristina Jelmin i Utvecklingsmagasinet: Över 250 dödade sedan 
militärkuppen, nu lämnar aktivister Yangon

23 mars Gemensamt uttalande: Oljebolaget Chevron måste stoppa utbetalningar till den burmesiska 
militären

23 mars Kristina Jelmin intervjuad i Omvärlden: EU inför sanktioner mot militärjuntan i Myanmar

25 mars Text på hemsidan: USA och Storbritannien inför sanktioner mot militära företag

29 mars Kristina Jelmin medverkar i Expressen TV för att diskutera upptrappade våldet i Burma: 
”Otroligt oroande att ännu fler människor ska få sätta livet till”

31 mars Kristina Jelmin medverkar i samtal om Burma arrangerat av Human Rights Watch på 
Facebook Live: Vad händer i Burma?

14 april Alexander Jäätmaa intervuad av Blankspot om utvecklingen i Burma: Experten: Myanmar på 
tröskeln till fullskaligt inbördeskrig

16 april Text på hemsidan: CRPH presenterar ny skuggregering

21 april Text på hemsidan: Varför skjuter militären mot sin egen befolkning?

28 april Podcast publicerad: Våldet trappas upp - vad kan omvärlden göra?

3 maj Seminarium tillsammans med Riksdagens Burmanätverk, Riksdagens tvärpolitiska grupp för 
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https://burmakommitten.org/eu-oppnar-for-nya-sanktioner-mot-burma/
https://burmakommitten.org/podcast-statskupp/
https://www.hrw.org/news/2021/02/24/joint-call-global-arms-embargo-myanmar
https://burmakommitten.org/vi-samlar-in-pengar-for-att-stodja-protestrorelsen-i-burma/
https://kapital.no/reportasjer/avsloring/2021/02/26/7630719/telenors-blodige-myanmar-mareritt
https://sverigesradio.se/artikel/oroligheterna-fortsatter-i-myanmar
https://www.etc.se/utrikes/svenska-bolaget-hjalper-myanmar-med-overvakning
https://www.etc.se/utrikes/svenska-bolaget-hjalper-myanmar-med-overvakning
https://burmakommitten.org/kvinnorna-gar-i-framsta-ledet/
https://www.kalendarium.uu.se/Evenemang?eventId=60184
https://www.forumciv.org/sv/aktuellt/civilsamhallets-kamp-i-burma
https://www.forumciv.org/sv/aktuellt/civilsamhallets-kamp-i-burma
https://fuf.se/magasin/over-250-dodade-sedan-militarkuppen-nu-lamnar-aktivister-yangon/
https://fuf.se/magasin/over-250-dodade-sedan-militarkuppen-nu-lamnar-aktivister-yangon/
https://fuf.se/magasin/over-250-dodade-sedan-militarkuppen-nu-lamnar-aktivister-yangon/
https://burmakommitten.org/oljebolaget-chevron-maste-stoppa-utbetalningar-till-den-burmesiska-militaren/
https://burmakommitten.org/oljebolaget-chevron-maste-stoppa-utbetalningar-till-den-burmesiska-militaren/
https://www.omvarlden.se/nyheter/eu-infor-sanktioner-mot-militarjuntan-i-myanmar
https://burmakommitten.org/usa-och-storbritannien-infor-sanktioner-mot-militara-foretag/
https://www.expressen.se/tv/nyheter/otroligt-oroande-att-annu-fler-manniskor-ska-fa-satta-livet-till/
https://burmakommitten.org/vad-hander-i-burma/
https://blankspot.se/experten-myanmar-pa-troskeln-till-fullskaligt-inbordeskrig/
https://blankspot.se/experten-myanmar-pa-troskeln-till-fullskaligt-inbordeskrig/
https://burmakommitten.org/crph-presenterar-ny-skuggregering/
https://burmakommitten.org/varfor-skjuter-militaren-mot-sin-egen-befolkning/
https://burmakommitten.org/podcast-statskupp-vad-kan-omvarlden-gora/


mänskliga rättigheter och Amnesty Sverige: Myanmar: våld, förtryck och motstånd

5 maj Gemensamt uttalande: Inför ett globalt vapenembargo mot Burma

4 juni Rapport om svenska pensionspengar i som via AP-fonderna investeras i bolag med kopplingar 
till Burmas militär publicerad: Svenska pensionspengar i fickan på Burmas militär

5 juni Kristina Jelmin intervjuad i Sveriges Radio Ekot om vår rapport om AP-fonderna: Svenska 
pensionspengar går till Myanmars junta

5 juni Kristina Jelmin intervjuad om rapporten om AP-fonderna i Sveriges Radio P4 Extra: P4 Extra 
med Jens Möller

7 juni Vår rapport om AP-fonderna beskrivs i artikel i Global Bar Magazine: Hård kritik från Svenska 
Burmakommittén mot AP-fonderna

7 juni Vår rapport om AP-fonderna beskrivs i artikel i tidningen Aktuell Hållbarhet: Svenska 
pensionspengar stöttar militärjuntan i Myanmar

14 juni Kristina Jelmin intervjuad i Dagens ETC om vår rapport om AP-fonderna: Svenska 
pensionspengar kopplas till militärjuntan

14 juni Alexander Jäätmaa föreläser för personal på Amnesty om läget i Burma: Alexander Jäätmaa, 
Svenska Burmakommittén

14 juni Bokcirkeln träffas för att diskutera film från Burma Spring Benefit Film Festival : SBK 
Bokklubb diskuterar dokumentärfilmen Across

22 juni Text på hemsidan: Burmakommittén välkomnar utökade EU-sanktioner mot Burmas militär

24 juni Kristina Jelmin intervjuad i Omvärlden angående EU-sanktioner mot Burma: EU riktar nya 
sanktioner mot Myanmar och Belarus

12 augusti Gemensamt uttalande: Öppet brev till Telenor: avvakta med försäljningen av 
verksamheten i Burma

13 augusti Kristina Jelmin intervjuad i norska tidningen Kapital angående vårt öppna brev till 
Telenor: Ber Telenor reversere salg

19 augusti Text på hemsidan: Vem ska representera Burma i FN?

1 september Kristina Jelmin intervjuad i Dagens Nyheter: Generalerna dödade hennes släktingar – 
nu har de makten i Myanmar

10 september Öppet brev till medlemsstaterna i FN:s generalförsamling: Låt inte militärjuntans 
representant ta plats i FN

22 september Arrangerar seminarium tillsammans med Färgfabriken: Konst som motstånd i 
militärens Burma
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https://www.youtube.com/watch?v=HocI-gmFvK8
https://burmakommitten.org/gemensamt-uttalande-infor-ett-globalt-vapenembargo-mot-burma/
https://burmakommitten.org/svenska-pensionspengar-i-fickan-pa-burmas-militar/
https://sverigesradio.se/artikel/svenska-pensionspengar-gar-till-myanmars-junta
https://sverigesradio.se/artikel/svenska-pensionspengar-gar-till-myanmars-junta
https://sverigesradio.se/avsnitt/1720717
https://sverigesradio.se/avsnitt/1720717
https://globalbar.se/2021/06/hard-kritik-fran-burmakommitten-mot-ap-fonderna/
https://globalbar.se/2021/06/hard-kritik-fran-burmakommitten-mot-ap-fonderna/
https://www.aktuellhallbarhet.se/socialt-ansvar/manskliga-rattigheter/svenska-pensionspengar-stottar-militarjuntan-i-myanmar/
https://www.aktuellhallbarhet.se/socialt-ansvar/manskliga-rattigheter/svenska-pensionspengar-stottar-militarjuntan-i-myanmar/
https://www.etc.se/utrikes/svenska-pensionspengar-kopplas-till-militarjuntan
https://www.etc.se/utrikes/svenska-pensionspengar-kopplas-till-militarjuntan
https://www.youtube.com/watch?v=u1aXt1x3K3I
https://www.youtube.com/watch?v=u1aXt1x3K3I
https://burmakommitten.org/sbk-bokklubb-diskuterar-dokumentarfilmen-across/
https://burmakommitten.org/sbk-bokklubb-diskuterar-dokumentarfilmen-across/
https://burmakommitten.org/burmakommitten-valkomnar-utokade-eu-sanktioner-mot-burmas-militar/
https://www.omvarlden.se/nyheter/eu-riktar-nya-sanktioner-mot-myanmar-och-belarus
https://www.omvarlden.se/nyheter/eu-riktar-nya-sanktioner-mot-myanmar-och-belarus
https://burmakommitten.org/oppet-brev-till-telenor-avvakta-med-forsaljningen-av-verksamheten-i-burma/
https://burmakommitten.org/oppet-brev-till-telenor-avvakta-med-forsaljningen-av-verksamheten-i-burma/
https://kapital.no/reportasjer/avsloring/2021/08/13/7718413/menneskerettighetsorganisasjoner-ber-telenor-reversere-salg-av-virksomheten-i-myanmar
https://burmakommitten.org/vem-ska-representera-burma-i-fn/
https://www.dn.se/varlden/generalerna-dodade-hennes-slaktingar-nu-har-de-makten-i-myanmar/
https://www.dn.se/varlden/generalerna-dodade-hennes-slaktingar-nu-har-de-makten-i-myanmar/
https://burmakommitten.org/oppet-brev-lat-inte-militarjuntans-representant-ta-plats-i-fn/
https://burmakommitten.org/oppet-brev-lat-inte-militarjuntans-representant-ta-plats-i-fn/
https://burmakommitten.org/seminarium-22-9-konst-som-motstand-i-militarens-burma/
https://burmakommitten.org/seminarium-22-9-konst-som-motstand-i-militarens-burma/


8 oktober Kristina Jelmin intervjuad i Omvärlden om EU-parlamentets resolution om Burma: M och 
KD röstade ner fördömande av folkmordet på rohingyer

29 oktober Text på hemsidan: “Vi förväntar oss övergrepp i massiv skala” - intervju med aktivist i Chin

31 oktober Text på hemsidan: “Våra reportrar kan gripas när som helst” - Intervju med journalisten 
Ko Swe Win om situationen för medier i Burma

7 november Kristina Jelmin intervjuad i Sveriges Radio Godmorgon Världen om läget i Burma: 
Kristina Jelmin intervjuad i SR Godmorgon världen 

10 november Kristina Jelmin intervjuad i Blankspot om frigivningen av fångar i Burma: Myanmars 
frisläppta samvetsfångar greps snabbt igen

12 december Text på hemsidan om uppföljning av rapporten om AP-fonderna: Svenska 
pensionsfonder ovilliga att kapa banden till juntan i Burma

22 december Text på hemsidan om Riksrevisionens samarbete med burmesiska myndigheter under 
militärjuntan: Riksrevisionen ovillig att kapa banden till Burmas militär

23 december Gemensamt uttalande angående EU-sanktioner mot Burma: Öppet brev: Sverige bör 
verka för nya EU-sanktioner mot Burmas militär
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https://omvarlden.se/nyheter/m-och-kd-rostade-ner-fordomande-av-folkmordet-pa-rohingyer
https://omvarlden.se/nyheter/m-och-kd-rostade-ner-fordomande-av-folkmordet-pa-rohingyer
https://burmakommitten.org/vi-forvantar-oss-overgrepp-i-massiv-skala-intervju-med-aktivist-i-chin/
https://burmakommitten.org/intervju-med-journalisten-ko-swe-win/
https://burmakommitten.org/intervju-med-journalisten-ko-swe-win/
https://burmakommitten.org/kristina-jelmin-intervjuad-i-sr-godmorgon-varlden/
https://blankspot.se/myanmars-frislappta-samvetsfangar-greps-snabbt-igen/
https://blankspot.se/myanmars-frislappta-samvetsfangar-greps-snabbt-igen/
https://burmakommitten.org/svenska-pensionsfonder-ovilliga-att-kapa-banden-till-juntan-i-burma/
https://burmakommitten.org/svenska-pensionsfonder-ovilliga-att-kapa-banden-till-juntan-i-burma/
https://burmakommitten.org/riksrevisionen-ovillig-att-kapa-banden-till-burmas-militar/
https://burmakommitten.org/oppet-brev-sverige-bor-verka-for-nya-eu-sanktioner-mot-burmas-militar/
https://burmakommitten.org/oppet-brev-sverige-bor-verka-for-nya-eu-sanktioner-mot-burmas-militar/

