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Den civila regeringens befogenheter är kraftigt begränsade av militären, som 

behållit sin centrala maktposition. Nyckelministerier kontrolleras av mili-

tären, som med stöd av grundlagen också har möjlighet att när som helst 

genomföra en kupp och ta över hela statsmakten.

Aung San Suu Kyi har aktivt försökt skyla över den etniska utrensningen av 

den muslimska Rohingya-minoriteten. Hon har bidragit till spridningen av 

propaganda, ifrågasatt kvinnors vittnesmål om våldtäkter och kritiserat det in-

ternationella samfundet när andra länder försökt lyfta frågan om övergreppen. 

Regeringen har visat sig maktlös i fredsfrågan. Trots nya fredsförhandlingar 

har inbördeskriget bara blivit värre under det senaste året. Eskalerande strider 

i landets norra och östra delar har skördat flera civila offer och drivit tusentals 

människor på flykt.

Reformarbetet i parlamentet har lyckats avskaffa flera repressiva lagar som ti-

digare använts för att fängsla oppositionella. Samtidigt kvarstår dock flertalet 

problematiska lagar som än i dag används för att tysta opposition och åtala 

kritiker.
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FÖRORD

Många hade väntat i flera timmar, sedan tidig morgon, på att den silverfärgade 

bilen skulle rulla in framför vallokalen. Där fanns journalister från hela värl-

den, nyfikna grannar och förstås hängivna anhängare till oppositionsledaren. 

När Aung San Suu Kyi slutligen anlände till Bahan Township i centrala Yangon 

den 8 november 2015, för att lägga sin röst i landets första fria allmänna val 

på decennier, utbröt kaos. Fotografer slogs och knuffades för att få en bild av 

fredspristagaren genom vindrutan på bilen; kamerastativ föll på marken och 

knakade under bildäcken. Fordonet plöjde sakta men bestämt fram genom 

folkmassan och stannade utanför ingången, och innan jag själv ens hade tid att 

reagera hade Aung San Suu Kyi forslats in i lokalen till de stora plastlådorna där 

rösterna samlades.

När det framåt kvällen stod klart att oppositionspartiet National League for 

Democracy (NLD) hade vunnit – och vunnit stort – släppte spänningarna och 

tusentals firande väljare samlades utanför partiets högkvarter i Yangon. Efter en 

dryg veckas noggrann rösträkning visade det sig att NLD vunnit 77 procent av 

alla valbara mandat, 887 av 1 150 platser. Detta jämfört med det tidigare reger-

ingspartiet Union Solidarity and Development Party (USDP) som fick ynka 117 

platser, eller 10,2 procent av det totala antalet.

Efter drygt 50 år av militärstyre och efter en sådan jordskredsseger var för-

hoppningarna på den inkommande regeringen höga. Aung San Suu Kyi hade 

lyckats med att både väcka och kanalisera miljoner människors hopp om en 

bättre framtid för Burma och dess folk. Den här rapporten tittar på Aung San 

Suu Kyis och hennes regerings första år vid makten, i ett försök att sammanfat-

ta några av de viktigaste händelserna i Burma under den perioden, samt att ge 

exempel på vad den nya regeringen har gjort och, framför allt, inte gjort.

Axel Kronholm

Göteborg, den 16 mars 2017

rapport nr 3 | 2017 burmas besvikelse

Axel Kronholm är journalist som bevakar konflikt, politik, miljö och mänskliga rättig-

heter, framför allt i Asien. Axel Kronholm har rapporterat från Burma för medier som 

The Washington Post, BBC, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet och magasinet Filter.  

Han är också reporter på tidningen OmVärlden.
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SAMMANFATTNING

Burma är ett land som fortfarande styrs av militären. Trots betydelsefulla 

reformer och ett generellt öppnare samhällsklimat är människors rätt att fritt 

kommunicera, uttrycka åsikter, kritisera regeringen och demonstrera fredligt 

begränsad i lag. I inbördeskriget i landets norra delar förekommer allvarliga 

kränkningar av mänskliga rättigheter och bara under 2016 har striderna skördat 

flera civila offer. Den muslimska minoriteten rohingya har under hösten 2016 

utsatts för systematiska och hänsynslösa övergrepp såsom summariska avrätt-

ningar, våldtäkter och tortyr, i vad som förefaller vara en koordinerad insats för 

att rensa landet på den etniska minoriteten rohingya.

Efter 2015 års valseger tillträdde Aung San Suu Kyis regering i april 2016. Un-

der den nya regeringens första år vid makten har vissa framsteg gjorts i refor-

marbetet, framför allt vad gäller avskaffandet av vissa av de repressiva lagar som 

använts för att fängsla och tysta oppositionella. Flera problematiska lagar lever 

dock fortfarande kvar, och arbetet med att ersätta eller reformera den grundlag 

som garanterar militären fortsatt inflytande över Burma har gått i sank.

Den nya regeringen har misslyckats med att skydda religiösa och etniska 

minoriteter. Nystartade fredsförhandlingar har gett visst hopp, men den civila 

regeringen har av flera anledningar varit oförmögen att hejda militärens offen-

siver mot etniskt baserade beväpnade grupper i landets norra delar. I samband 

med militärens och polisens övergrepp på rohingyamuslimer i Rakhinestaten 

har regeringen inte bara misslyckats med att stoppa övergreppen utan aktivt 

bidragit till att mörka de kränkningar av mänskliga rättigheter som ägt rum, 

hjälpt säkerhetsstyrkorna att sprida propaganda samt vägrat ge journalister, 

oberoende observatörer och hjälporganisationer tillträde till området.
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GRUNDLAGEN

 

”Land skall med lag byggas”, hette det i kung Karl XV:s valspråk. År 2008 la 

den burmesiska militären grunden för övergången till ett nytt land, med en ny 

grundlag1 som skulle säkra militärens fortsatta grepp om makten även efter det 

att en civil regering formellt tagit över. 

Den paragraf som blivit mest känd för allmänheten är 59(f). Det var den som 

hindrade Aung San Suu Kyi från att väljas till president efter valsegern 2015, 

eftersom ämbetet enligt 59(f) inte kan innehas av någon vars barn har utländskt 

medborgarskap. Oppositionsledarens två vuxna söner har brittiskt medborgar-

skap och det råder inga tvivel om att lagtexten formulerats med hennes politis-

ka ambitioner i åtanke.

I praktiken är det dock en paragraf med liten betydelse. Presidentens makt 

är i vilket fall som helst begränsad, och Aung San Suu Kyi 

kunde komma runt hindret genom att utse sin barn-

domsvän och rådgivare Htin Kyaw till president och skapa 

ett helt nytt ämbete till sig själv som ”statskansler”. Pa-

ragraf 59(f) upptog trots detta många internationella me-

diers intresse, eftersom den på ett så iögonfallande sätt 

tycktes illustrera militärens rädsla för Aung San Suu Kyi. 

I efterhand är det lätt att se hur fokuseringen på kam-

pen om presidentposten framför allt bidrog till att andra, 

betydligt mer rättsvidriga och anti-demokratiska delar av 

militärens grundlag fick mindre uppmärksamhet.

Det kanske främsta exemplet är kapitel 5 i grundla-

gen som sätter ramarna för det nationella försvars- och 

säkerhetsrådet – National Defence and Security Council. Rådet består av elva 

medlemmar: presidenten, de två vice-presidenterna, talmännen i parlamentets 

båda kamrar, överbefälhavaren, vice-överbefälhavaren samt inrikes-, försvars- 

och gränsministrarna. 

1  Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, 2008
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REFORMARBETET

Medan grundlagsarbetet gått i sank har arbetet med att reformera andra repres-

siva lagar burit vissa framgångar. Ett genombrott kom i början av oktober 2016 

när parlamentet röstade för att skrota den så kallade ”Emergency Provisions 

Act” från 1950. Lagen har under decennier varit ett av militärregimens främsta 

redskap för att slå ner mot oppositionen. Flera av NLD:s parlamentariker är 

tidigare aktivister som suttit fängslade just på grund av den lagen, som i vaga 

termer och med hårda straff kriminaliserade spridandet av falska nyheter och 

beteende som kan störa allmän moral. 

Man har också avskaffat 1975 års ”State Protection Act” som tillät regeringen 

att utlysa undantagstillstånd och upphäva medborgares grundläggande rättighe-

ter. Den lagen har tidigare använts för att fängsla bland andra Aung San Suu Kyi.4 

Strax efter den nya regeringens tillträde släpptes också runt 300 politiska fångar. 

När det kommer till mötes- och demonstrationsfrihet har man instiftat ”The 

Peaceful Processions and Peaceful Assembly Act” som visserligen är en förbätt-

ring mot tidigare burmesisk lagstiftning då den förenklar tillståndsprocessen 

för demonstrationer något. Däremot innehåller lagen fortfarande straffrättsliga 

påföljder för fredliga demonstrationer som bryter mot de breda begränsningar 

av yttrandefriheten som finns i lagtexten.5

Samtidigt som flera repressiva lagar avskaffats kvarstår andra som kan sägas 

vara minst lika problematiska. Yttrandefriheten förblir allvarligt inskränkt av 

2013 års ”Telecommunications Act”, i vilken sektion 66(d) påbjuder fängel-

sestraff upp till tre år för bland annat förtal. Lagen användes av den tidigare 

regeringen för att åtala människor för kommentarer på sociala medier som 

man bedömde var förolämpande mot regeringen eller militären. I januari 2016 

dömdes Patrick Khum Jaa Lee, en humanitär hjälparbetare, till sex månaders 

fängelse för en Facebook-post som ansågs vara förolämpande av Burmas över-

befälhavare, Min Aung Hlaing. Med samma lag dömdes också Chaw Sandi Tun 

till sex månaders fängelse i december 2015 för att ha förtalat militären genom 

4  ”Hluttaws revoke oppressive state protection law”, Myanmar Times, 2016/05/26

5  ”Burma: Proposed Assembly Law Falls Short”, Human Rights Watch, 2016/05/27

tankesmedjan

rapport nr 3 | 2017 burmas besvikelse

6 |

Eftersom militären själv får tillsätta en av vice-presidenterna samt kontrol-

lerar ministerierna för inrikes-, försvars- och gränsfrågor har de en ständig 

majoritet i rådet med sex medlemmar. Rådet har befogenhet att närhelst det 

bedömer att situationen så kräver utfärda undantagstillstånd och ta kontroll 

över statens lagstiftande, exekutiva och juridiska grenar. Genom det nationella 

försvars- och säkerhetsrådet har militären med andra ord byggt in en kupp-me-

kanism i grundlagen som möjliggör för dem att när som helst återta makten.

Av dessa skäl har reform av grundlagen länge varit främsta prioritet för 

demokratirörelsen i Burma. Under det första året vid 

makten har den nya regeringen emellertid inte, av allt 

att döma, kommit framåt i den frågan. Aung San Suu Kyi 

förde inför 2015 års val och maktskiftet privata samtal 

med militären i vad som sades vara försök att övertyga 

dess ledare om nödvändigheten av reform, men utan 

några synliga resultat. Trots att oppositionspartiet Natio-

nal League for Democracy vann en majoritet av platserna 

i parlamentets båda kamrar förblir dörren stängd för att 

på egen hand rösta igenom förändringar av eller tillägg 

till grundlagen. Militären garanteras av densamma rätt att handplocka 25 pro-

cent av ledamöterna i parlamentet, och då ändringar kräver över 75 procent av 

rösterna kommer inga ändringar att ske utan militärens medgivande. 

Detta visste alla inför valet och just därför lades det främsta hoppet till Aung 

San Suu Kyis förhandlingar med militären. Det var också så som hennes person-

liga och vänliga inställning till generalerna legitimerades – som förhandlings-

taktik. Mycket talar nu för att man missbedömt både militärens reformvilja och 

Aung San Suu Kyis förhandlingsförmåga.

Ytterligare ett bakslag för arbetet med att förändra grundlagen kom den 

29 januari 2017 när U Ko Ni, muslimsk advokat och juridisk rådgivare åt NLD, 

mördades på Yangons flygplats. Som en av partiets främsta experter på 2008 års 

grundlag hade han varit med och lett arbetet med att få till nödvändiga refor-

mer. Han tillskrevs ofta äran för att ha kringgått paragraf 59(f) med skapandet 

av statskansler-ämbetet. När han mördades hade han enligt uppgift2 varit inne i 

arbetet med ett nytt utkast på en ny grundlag som han inom kort skulle pre-

sentera. Enligt polisen misstänks en tidigare överstelöjtnant i den burmesiska 

armén ha lejt mördaren.3

2 ”Brazen Killing of Burma Lawyer Came After He Sparred With Military”, New York Times, 2017/02/02

3 ”Will the truth behind the killing of U Ko Ni ever see the light of day?”, Frontier Myanmar, 05/03/2017
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4  ”Hluttaws revoke oppressive state protection law”, Myanmar Times, 2016/05/26

5  ”Burma: Proposed Assembly Law Falls Short”, Human Rights Watch, 2016/05/27
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2 ”Brazen Killing of Burma Lawyer Came After He Sparred With Military”, New York Times, 2017/02/02

3 ”Will the truth behind the killing of U Ko Ni ever see the light of day?”, Frontier Myanmar, 05/03/2017
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Tillväxten antas dock även i fortsättningen vara mycket ojämlikt fördelad. 

Burmas befolkning har en av de lägsta förväntade livslängderna av alla länder i 

Sydostasien och den näst högsta nivån av barnadödlighet. Bara en tredjedel av 

befolkningen har tillgång till elektricitet.13 Samtidigt som utländska investering-

ar i tillverkningsindustrier är viktiga kvarstår utbredda problem med barnarbete 

och svaga fackföreningar. Här har de utländska företagen och uppköparna ett 

stort ansvar kvar att ta. Burmas största exportmarknad för exempelvis texti-

lier är EU, som 2015 importerade kläder från Burma till ett värde av omkring 4 

miljarder kronor – en ökning med 80 procent jämfört med året innan. Kläder-

na produceras emellertid i en bransch med låga löner – minimilönen ligger på 

motsvarande 23 kronor per dag – och långa arbetsdagar. Granskningar har även 

visat att barnarbete är vanligt förekommande inom textilindustrin.14

INTERVJU: Phil Robertson, vice Asienchef för HRW15

Hur ser du på det första året med nya regeringen?

– Vi är väldigt bekymrade över hur regeringen misslyckats gång på gång med att 

skydda religiösa och etniska minoriteter. Moskéer har vandaliserats i olika delar av 

landet, den muslimska juristen och NLD-rådgivaren U Ko Ni mördades i januari, 

Rohingyafolket har utsatts för vedervärdiga övergrepp, och i Kachin- och Shansta-

terna har människor fått fly undan militärens framryckningar. 

– Och under allt detta har Aung San Suu Kyi varit väldigt tyst. Hon har inte varit 

särskilt politiskt smart. I stället för att skapa distans mellan sig själv och militären 

och försöka samla internationellt stöd för att utöva påtryckningar på militären att 

ändra på sig, har hon antingen försvarat militären eller inte sagt något. Uppriktigt 

sagt undrar man var hennes sympatier egentligen ligger.

– Vi har också under det första året sett att militären inte på något vis förändrat 

hur den opererar. Det är samma beteende som tidigare. När de går in i områden 

som i Rakhine- eller Kachinstaten och ställs inför människor de ser som fientliga 

så använder de den brända jordens taktik, med fruktansvärda konsekvenser för 

civila. 

Varför går det så dåligt?

– Jag tror att Aung San Suu Kyi är mer konservativ än människor trott. Hon har 

dessutom omgett sig med personer från tidigare utrikesministerier och i vissa fall 

också människor med militär bakgrund, som alla ger henne konservativ informa-

tion. Jag tror inte att hon är tillräckligt skicklig politiskt, eller förmögen att sträcka 

sig utanför sin inre krets av lojalister för att få information.

13  Myanmar overview, The World Bank, september 2016 

14  ”Rapport: Barnarbete bakom H&M-kläder i Myanmar”, Swedwatch, 2017/02/06

15  Intervju med rapportförfattaren, 2017/02/04
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att jämföra färgen på deras nya uniformer med Aung San Suu Kyis kläder.6

När den här rapporten publiceras pågår en utredning om förtal med stöd av 

66(d) mot Swe Win, prominent journalist och chefredaktör för Myanmar Now, 

för att han på Facebook kritiserat den extremistiska munken U Wirathu. Max-

straffet för förtal på internet enligt artikel 66(d) är tre års fängelse.

Enligt Phil Robertson, Human Rights Watchs biträdande Asienchef, har lagen 

nu, under den nya regeringens första år, använts ännu flitigare än tidigare ”på 

ett hänsynslöst och diskriminerande vis av både medlemmar i NLD och av 

militären”. Han konstaterar att ”den nya regeringen må vara demokratisk till 

namnet, men när det kommer till demokratiska principer och tankar om yttran-

defrihet och fri debatt har man fortfarande en väldigt lång väg att gå.”7

I augusti 2016 röstade parlamentet för kraftåtgärder mot korruptionen i lan-

det, som förblir en av de värsta i världen. Det är emellertid för tidigt att utvärde-

ra arbetet mot korruption närmare. Det kan ändå noteras att Burma förbättrade 

sin ställning något i Transparency Internationals översikt över korruptionen i 

världen 2016. Från att ha rankats som världens 147:e mest korrupta land 2015 

klättrade man under 2016 upp till plats 136.8

Också vad gäller ekonomin är det för tidigt i den nya regeringens mandat-

period för att göra någon utförligare utvärdering av resultat. Man har infört en 

ny företagslag, ”Companies Act”, som ersätter den tidigare lagen med samma 

namn från 1914. Lagen hoppas sporra entreprenörsskap och tillväxt genom att 

förenkla processen för att starta företag och öka transparensen. Burmas före-

tagsregister kommer att digitaliseras och göras tillgängligt online och sökbart 

för allmänheten.9 

Sedan den förra regeringen under president Thein Sein började normalisera 

landets relationer med västvärlden genom politiska reformer har flera interna-

tionella företag etablerat sig i Burma. Från Sverige finns i dag bland annat H&M, 

Ericsson och Scania på plats i olika utsträckning.

Under 2016 hade Burma högre tillväxt (8,4 procent) än länder som Thailand 

(3,2), Filippinerna (6,4), Vietnam (6,0), Indonesien (5,0) och Kambodja (7,0).10 Po-

tentialen för ekonomisk utveckling förblir stor. Världsbanken konstaterar att det 

finns stora möjligheter att effektivisera jordbruket, och att det geografiska läget 

mellan två av världens mest dynamiska ekonomier, Kina och Indien, gör att 

Burma är i en ”god position för att återta sin traditionella roll som en regional 

handels-hub och en nyckelleverantör av mineraler, naturgas och jordbrukspro-

dukter”.11 Världsbanken förutspår att ekonomin kommer att växa med i genom-

snitt 7,1 procent de närmaste tre åren.12

6 ”They Can Arrest You at Any Time: Criminalization of Peaceful Expression in Myanmar”, Human 
Rights  Watch, 2016/06/29

7 Intervju med rapportförfattaren, 2017/02/04

8 Corruption Perceptions Index, Transparency International, 2017

9 ”The new companies law: Creating better conditions for business”, Frontier Myanmar, 2016/11/29

10 Asian Development Outlook 2016 Update

11  Myanmar overview, The World Bank, september 2016 

12  ”Myanmar Growth Projected to Recover Following a Slowing Economy in 2016”, The World Bank,  
2017/01/30
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Klockan var tio minuter över sex på morgonen när de tre barnen var ute och 

lekte. Sex granater slog plötsligt ner i byn, på gränsen till Kina i nordöstra 

Burma. Zung Myaw träffades av splitter i huvud och nacke, medan hennes 

lekkamrater, två pojkar på tre och fyra år, träffades i mage och lår. Föräldrarna 

skyndande till sjukhus över gränsen i Kinas Yunnan-provins, men på väg dit dog 

Zung Myaw av sina skador. Hon begravdes i byn dagen därpå i en enkel kista av 

bambu. Den burmesiska militären har pekats ut som ansvarig för attacken den 

1 oktober 2016, men slagit ifrån sig anklagelserna.16 Attacken är bara en i ledet 

av incidenter där striderna mellan rebellgrupper och den burmesiska militären i 

norra Burma har skördat civila offer.

Striderna tog fart några månader efter att den nya 

regeringen tillträtt, då den burmesiska militären inledde 

en offensiv mot etniska beväpnade grupper i Shan- och 

Kachinstaten. Ett av de första större anfallen ägde rum 

den 1 juli när soldater från arméns lätta infanteribrigad 

382 och infanteribrigad 51 understödda av granateld an-

föll en postering tillhörande Kachinfolkets gerilla, Kachin 

Independence Army (KIA), vid Lazing Kawng.

Anfallen fortsatte och våldet eskalerade samtidigt som 

Aung San Suu Kyi försökte få till nya fredssamtal. Den 

31 augusti samlades representanter från militären, de etniska minoriteterna 

och deras beväpnade organisationer. Konferensen hade getts namnet ”21:a 

århundradets Panglong-konferens”, efter den konferens som Aung San Suu Kyis 

far, Aung San, höll 1947 i Panglong i Shanstaten tillsammans med representan-

ter från ett antal större etniska minoriteter inför Burmas självständighet från 

Storbritannien 1948. Avtalet som slöts då, den 12 februari 1947, stipulerade full 

autonomi för de etniska minoritetsfolken i ett federalt Burma men implemen-

terades aldrig fullt ut och med 1962 års militärkupp var hoppet om en federal 

16 ”Skadeskjuten fred: upptrappade strider undergräver fredsprocessen i Burma”, Svenska Burma-
kommittén, 2016/11/15
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– Det är synd, för hon hade kunnat sätta ihop ett team av de bästa och skar-

paste sinnena, men jag skulle säga att ingen i hennes närmaste krets passar den 

beskrivningen. Hon har också upprepade gånger visat sig tondöv när det kommer 

till etniska minoriteter. Alla känner till hur militären angriper civila, deras sys-

tematiska användande av våldtäkt – för människor i etniska minoritetsområden 

är militären är en plundrande och livsfarlig fiende. Men samtidigt som militären 

attackerar Kachinfolket kan Aung San Suu Kyi komma med ett uttalande om hur 

mycket hon respekterar och uppskattar militären. Den typen av uttalanden är väl-

digt smärtsamma att höra för de etniska minoriteterna som har en helt annan bild.

Vad måste ske annorlunda?

–I dag styr Aung San Suu Kyi sitt parti som en diktator. Hon bygger inte upp något 

nytt ledarskap som kommer att kunna ta över om något händer henne. Det är ett 

styre som är kortsiktigt, inte nödvändigtvis rättighetsfokuserat, och det saknar en 

strategi för att hantera militärens olika maktverktyg. 

– Det måste förändras. Jag hoppas också att regeringen ändrar sig när det 

gäller att låta FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter upprätta ett kontor 

i landet med fullt mandat. Plötsligt skulle man då få en grupp internationella 

experter som är redo att åka in i situationer där mänskliga rättigheter misstänks 

ha kränkts och ta fram fakta. Jag förstår inte varför regeringen inte skulle vilja ha 

det. Aung San Suu Kyi måste använda det internationella samfundet för att trycka 

tillbaka militärens agenda.
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16 ”Skadeskjuten fred: upptrappade strider undergräver fredsprocessen i Burma”, Svenska Burma-
kommittén, 2016/11/15
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– Det är synd, för hon hade kunnat sätta ihop ett team av de bästa och skar-

paste sinnena, men jag skulle säga att ingen i hennes närmaste krets passar den 

beskrivningen. Hon har också upprepade gånger visat sig tondöv när det kommer 

till etniska minoriteter. Alla känner till hur militären angriper civila, deras sys-

tematiska användande av våldtäkt – för människor i etniska minoritetsområden 

är militären är en plundrande och livsfarlig fiende. Men samtidigt som militären 

attackerar Kachinfolket kan Aung San Suu Kyi komma med ett uttalande om hur 

mycket hon respekterar och uppskattar militären. Den typen av uttalanden är väl-

digt smärtsamma att höra för de etniska minoriteterna som har en helt annan bild.
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nytt ledarskap som kommer att kunna ta över om något händer henne. Det är ett 

styre som är kortsiktigt, inte nödvändigtvis rättighetsfokuserat, och det saknar en 

strategi för att hantera militärens olika maktverktyg. 

– Det måste förändras. Jag hoppas också att regeringen ändrar sig när det 

gäller att låta FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter upprätta ett kontor 

i landet med fullt mandat. Plötsligt skulle man då få en grupp internationella 

experter som är redo att åka in i situationer där mänskliga rättigheter misstänks 

ha kränkts och ta fram fakta. Jag förstår inte varför regeringen inte skulle vilja ha 

det. Aung San Suu Kyi måste använda det internationella samfundet för att trycka 

tillbaka militärens agenda.



| 13

rapport nr 3 | 2017 burmas besvikelse

tankesmedjan

nitär hjälp kan nå fram. ”Upptrappade strider i norra Burma har resulterat i en 

kraftig uppgång av kränkningar av rättigheter och drivit civila på flykt. Militären 

och andra beväpnade grupper måste omedelbart upphöra med övergrepp och 

försäkra att civila skyddas, särskilt när det gäller sårbara bybor och internflyk-

tingar som bor nära fronten.” sa Human Rights Watchs Asienchef, Brad Adams, i 

ett uttalande.21

Striderna har dock fortsatt att komma närmare civila områden. Omkring 4 000 

internflyktingar22 fick i januari 2017 lämna flyktinglägret i Najin, Kachinstaten, 

dit de fördrivits av tidigare strider när de inte längre kände sig säkra. Internflyk-

tingarna försökte söka säkerhet på andra sidan gränsen, i Kina, men skickades 

tillbaka in i Burma av kinesiska myndigheter.23 

Den 6 mars inledde MNDAA en attack mot polis och militär i staden Laukkai, i 

vilken 30 människor dog. Över 20 000 människor har flytt striderna över gränsen 

till Kina. 24Den burmesiska militären anklagas också för att ligga bakom försvin-

nandet av två kristna ledare från Kachinfolket. Langjaw Gam Seng och Dumdaw 

Nawng Lat hade hjälpt journalister att rapportera om burmesiska flygbombning-

ar av en katolsk kyrka och sågs senast på julafton 2016 på väg till en militärbas. 

Enligt Matthew Smith, chef för människorättsorganisationen Fortify Rights, har 

dessa försvinnanden ”skapat ett klimat av rädsla och terror i norra Shanstaten”.25

Genom sina offensiver har militären i Burma tydligt visat vem det är som be-

stämmer i fråga om krig och fred. Det var förstås känt att 

militären inte stod under den civila regeringens kontroll; 

de eskalerade striderna har inte bara bekräftat att så är 

fallet, utan också illustrerat hur obefintligt Aung San Suu 

Kyis inflytande är över det militära ledarskapet. Att hon 

inte ens kan mana dem till eldupphör de få dagar då re-

presentanter möts för att diskutera fred, bådar inte gott för 

de fortsatta fredssamtalen.

Att Kokang-rebellerna i MNDAA tagit en mer aktiv roll i striderna påminner 

också om Kinas inflytande i fredsfrågan. MNDAA har, liksom Burmas största 

beväpnade rebellgrupp United Wa State Army, starka band till Kina. Burmakän-

naren Bertil Lintner konstaterar i en analys att Kina genom sitt stöd till rebell-

grupper inne i Burma skaffat sig ”ett inflytande i landet som inget västland kan 

mäta sig med.”26 

21 ”Burma: Protect Civilians in Northern Fighting”, Human Rights Watch, 2016/12/22

22 ”China: Protect Ethnic Kachin Refugees Fleeing War in Northern Myanmar”, Progressive Voice  
Myanmar, 2017/01/13

23 ”Kachin IDPs Fled To Chinese Side of the Border”, Kachinland News, 2017/01/11

24 ”Kokang Refugees Surge into China as Conflict Escalates”, The Irrawaddy, 13/03/2017 

25 ”Burma: Kachin Christians Feared ’Disappeared’”, Human Rights Watch, 2017/01/16

26 ”Kina tar till både piska och morot i spelet om Burma”, Utrikesmagasinet, 24/02/2017 
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maktdelning släckt. I stället följde över ett halvt sekel av väpnad konflikt mellan 

den burmesiska militären och en myriad av olika etniska väpnade grupper.

Medan 21:a århundradets Panglong-konferens kan ses som en viktig nystart 

för fredssamtalen och en plattform för de etniska minoriteterna att föra fram 

sina viljor, undergrävdes konferensen av militärens pågående operationer. Min-

dre än en vecka innan konferensen startade attackerade man posteringar tillhö-

rande KIA och Shan State Progress Party/Shan State Army (SSPP/SSA). Mellan 18 

och 22 augusti förekom dagliga granatattacker på KIA-utposter i Kachinstaten 

och norra Shanstaten.17 Den burmesiska militären förstärkte också sina posi-

tioner runt KIA:s högkvarter Laiza med fler soldater inför fredskonferensen och 

anföll med tungt artilleri och stridshelikoptrar.18

Den 4 september avslutades konferensen. ”Att uppnå fred är mycket svårt. 

Det kommer att krävas många fler möten efter detta”, sa Aung San Suu Kyi.19 

Under månaderna efter regeringens första stora fredsansträngning, och fram 

tills det att den här rapporten gick i tryck, har militärens offensiv mot rebell-

grupper i Kachin- och Shanstaten fortsatt. Den redan hårt prövade civilbefolk-

ningen i konfliktområdena har drabbats hårt. 

Som ett svar på militärens offensiv har fyra etniskt baserade beväpnade 

grupper gått samman i en enad front – Brotherhood of the Northern Alliance 

(BNA). I BNA ingår Arakanese Army (AA), Kachin Independence Army, Myanmar 

National Alliance Army (MNAA), och Ta’ang National Liberation Army (TNLA). 

Sedan november månad har BNA genomfört motattacker mot burmesiska mål i 

Kachin- och Shanstaten. 

Den 20 november genomförde BNA attacker mot polisen i Muse. Enligt reger-

ingen dödades tio civila i den attacken. BNA tog även kontroll över Mong Ko, en 

stad på gränsen till Kina, och höll den i flera dagar innan de drevs ut i början av 

december av luftanfall från stridshelikoptrar, -flyg och tungt artilleri. Burmas 

försvarsminister har föreslagit för parlamentet att rebellgrupperna som ingår i 

BNA ska stämplas som terroristorganisationer.20

Den 17 december tog den burmesiska armén kontroll 

över en av KIA:s nyckelposteringar på Gidon-berget i 

Kachinstaten. Under striderna om berget landade flera 

av militärens granater intill de läger för internflyktingar 

som finns i närheten av KIA:s högkvarter i Laiza. Bygg-

nader i flyktinglägren skadades och tvingade över 400 

flyktingar att evakueras. 

Organisationer som Human Rights Watch har uppma-

nat den burmesiska militären samt etniska beväpnade 

grupper att åta sig att skydda civila och se till att huma-

17 ”Battles Rage Across Kachin As Representatives Meet in Yangon”, Burmalink, 2016/08/23

18 Intervju med KIA:s Lt. Col. Naw Bu samt anonyma intervjuer med personer i KIA:s ledarskap, i 
Laiza samt Mai Ja Yang, september 2016

19 ”Myanmar’s 21st Panglong Peace Conference ends with long road ahead”, Mizzima, 2016/09/03

20 ”Burma Army Proposes Branding of Northern Alliance as ‘Terrorist Organizations’”, The Irrawaddy, 
2016/12/02
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21 ”Burma: Protect Civilians in Northern Fighting”, Human Rights Watch, 2016/12/22

22 ”China: Protect Ethnic Kachin Refugees Fleeing War in Northern Myanmar”, Progressive Voice  
Myanmar, 2017/01/13

23 ”Kachin IDPs Fled To Chinese Side of the Border”, Kachinland News, 2017/01/11

24 ”Kokang Refugees Surge into China as Conflict Escalates”, The Irrawaddy, 13/03/2017 
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Under tidigare vålds-

kampanjer mot minori-

teten uppskattas mellan 

300 000 till 500 000 

människor ha drivits på 

flykt.

ETNISK RENSNING

Den senaste våldsvågen mot den muslimska minoriteten rohingya inleddes den 

9 oktober 2016 då burmesisk polis attackerades av militanta islamister, varpå 

nio poliser dödades.28 Polisen och militären svarade med anti-terroroperationer i 

muslimska samhällen i norra Rakhinestaten i västra Burma.

Under dessa operationer genomförde säkerhetsstyrkorna summariska avrätt-

ningar av män, kvinnor och barn, plundrade egendom och brände ner åtmins-

tone 1 500 hus och andra byggnader. För att undgå övergreppen har över 66 000 

rohingyer flytt över gränsen till Bangladesh. Ytterligare 22 000 har fördrivits från 

sina hem och lever som internflyktingar inne i Burma. Under tidigare våldskam-

panjer mot minoriteten uppskattas mellan 300 000 till 

500 000 människor ha drivits på flykt.29

 Regeringen i Burma har förhindrat journalister och 

människorättsorganisationer från att få tillträde till 

områdena där militäroperationerna ägt rum. Genom att 

intervjua rohingyer som flytt till Bangladesh har dock 

bland andra Human Rights Watch och FN lyckats samla 

hundratals berättelser och vittnesmål om övergreppen 

som begåtts.

De intervjuade flyktingarna berättar om hur militären skjutit urskillningslöst 

mot byar. I rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, OH-

CHR, berättar ett vittne hur ”två helikoptrar skickades ut till vår by. De flög över 

byn i drygt 20 minuter och sköt slumpmässigt på byborna. Den första attacken 

avfyrades från en högre höjd, men andra och tredje gången flög de precis över 

hustaken. Sju personer i min svägerskas familj dödades i attacken.” 

 

28  ”Myanmar policemen killed in Rakhine border attack”, BBC, 2016/10/09

29  ”Myanmar’s army is tormenting Muslims with a brutal rape campaign”, PRI, 2017/02/07
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INTERVJU: Frida Perjus, Burmahandläggare vid Olof Palme 
International Center27

Under Aung San Suu Kyis första år har hon ju inlett nya fredsförhandlingar 

mellan militären och olika etniskt baserade väpnade grupper. Hur ser du på de 

förhandlingarna? 

– Det är positivt att den NLD-ledda delen av regeringen med Aung San Suu Kyi i 

spetsen är tydliga med att de tar fredsförhandlingarna på allvar och har satt dessa 

främst på sin dagordning. Dock är det fortfarande ett problem att fredsförhandling-

arna i princip helt exkluderar kvinnor och att civila samhället som representerar de 

människor som drabbas värst av kriget nästan är helt uteslutna ur förhandlingar-

na. Än så länge har det inte riktigt varit några förhandlingar i dess rätta betydelse 

utan snarare envägskommunikation där de olika parterna har presenterat sina 

ståndpunkter för varandra. 

 

Vad krävs för att fredsansträngningarna ska bära frukt?

– Det krävs att parterna diskuterar hur de politiska frågorna som ligger till grund 

för konflikten ska lösas. Dessa frågor innefattar bland annat de etniska natio-

naliteternas krav på självbestämmande, människors rätt till frihet och säkerhet, 

etniska minoriteters rätt till utövandet av sin kultur samt rohingyas rätt till 

medborgarskap. Dessvärre har lösningarna så här långt främst varit inriktade på 

att bygga upp Burmas centrala stat genom ekonomisk utveckling och till stor del 

naturresursutvinning. Så länge kvinnorna, som utgör hälften av landets befolk-

ning, är uteslutna ur förhandlingarna så kommer det inte att leda till en hållbar 

fred. Det måste också finnas en mekanism för att militär som har begått brott mot 

mänskliga rättigheter och krigsbrott så som till exempel våldtäkter blir straffade. I 

dag har militären straffrihet. 

Vilket/vilka är det största hindret för fred i Burma i dag? 

Den odemokratiska grundlagen från 2008 måste ändras. I den nuvarande grundla-

gen står militären över det civila styret och har vetorätt i avgörande frågor. Dess-

utom innehar militären tre av de viktigaste ministerposterna, varav en är försvars-

ministerposten. Grundlagen måste ändras så att de etniska nationaliteterna har 

ett visst mått av självstyre över sitt regionala parlament. Utan att adressera de 

grundläggande politiska frågorna så kommer konflikten inte att lösas på sikt. Hela 

demokratiserings- och fredsprocessen är i dag ovanifrån styrd och jag tror att det 

krävs ett mycket större folkligt tryck för grundläggande förändringar. Därför är det 

viktigt att omvärlden stödjer de demokratiska krafterna inom det civila samhället, 

dvs folkrörelsen.

27  Intervju med rapportförfattaren, 2017/02/13
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27  Intervju med rapportförfattaren, 2017/02/13
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möjligheter står öppna, även alternativet att ta ärendet vidare till den interna-

tionella brottmålsdomstolen, ICC.”34

REGERINGENS ANSVAR

Den burmesiska staten har odlat en islamofobi och en hatkultur som underlät-

tat för den sortens övergrepp som nu dokumenterats. Den statsstyrda dagstid-

ningen ”Global New Light of Myanmar” har bland annat beskrivit rohingyerna 

som ”moraliskt usla” och ”mänskliga löss”35, vilket för tankarna till hur den 

Rwandiska radiostationen RTLMC under folkmordet i Rwanda talade om tutsier 

som ”kackerlackor”.36

Regeringens reaktion på de otaliga rapporterna om övergrepp har varit att 

peka ut rohingyerna som lögnare. Aung San Suu Kyis stab påstår att de 1500 

byggnader som bränts ner har satts i brand av rohingyerna själva, för att ge 

regeringen dåligt rykte. Man har anklagat muslimska kvinnor för att fabricera 

fram berättelser om våldtäkt. 

Aung San Suu Kyi har till och med själv talat föraktfullt 

om det internationella samfundet för att det ”överdriver 

svårigheterna och får allting att verka värre än vad det 

egentligen är”.37

Regeringens hållning har förbryllat och frustrerat 

många, däribland FN:s särskilda rapportör för Burma, 

Yanghee Lee, som sagt att ”regeringens svar på alla de 

här problemen verkar vara att försvara, avfärda och 

förneka. Den här reaktionen är inte bara kontraproduktiv 

utan dränerar även det hopp som nyligen svept över landet.”38

Regeringen har förvärrat lidandet för rohingyafolket ytterligare genom att 

kraftigt begränsa tillgången på humanitär hjälp. I december rapporterades att 

hjälporganisationer inte kunde nå fram med leveranser av mat, vatten och med-

iciner till över 130 000 rohingyer som sedan tidigare lever som internflyktingar 

i västra Burma. Bland dem som förvägrades hjälp fanns omkring 18 000 gravida 

och ammande kvinnor och undernärda barn. Också svenskt humanitärt bistånd, 

som går genom organisationer som OCHA, ICRC, WFP och ACF, stoppades av 

militärens blockader.39

34 ”#Myanmar: UN #HumanRights Chief says there must be commission of inquiry on violations in 
northern #Rakhine, possibly referral to #ICC”, OHCHRAsia, 2017/02/08

35 ”Myanmar state media alludes to Rohingya Muslims as ‘human fleas’”, PRI, 2016/11/30

36 ”The impact of hate media in Rwanda”, BBC, 2003/12/03

37 ”Aung San Suu Kyi accuses international community of stoking unrest in Myanmar”, The Guardi-
an, 2016/12/03

38 ”UN rights official hits out at Myanmar over Rohingya crisis”, Channel News Asia, 2017/01/21

39 ”Burmas Rohingyamuslimer dör utan hjälp”, OmVärlden, 2016/12/07
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SYSTEMATISK VÅLDTÄKTSKAMPANJ

En 14-årig flicka som våldtagits av soldater fick se sin mamma bli slagen till 

döds och hennes två systrar, åtta och tio år gamla, dödas. ”De sköts inte till 

döds, utan slaktades med knivar.” berättar hon i rapporten. En 18-årig flicka från 

en annan by berättar om hur hennes mamma dödades: ”Min mamma var rätt 

gammal, över 60 år, så när militären kom kunde hon inte springa, så vi såg hur 

de tog henne och skar hennes hals med en lång kniv.”

Flera vittnen berättar om hur hela familjer, också äldre och handikappade, 

låsts in i hus som därefter satts i brand. En 11-årig flicka från Yae Khat Chaung 

Gwa Son berättar i rapporten om när militären kom till deras hus. ”De knuffade 

ner min mamma på marken. De tog av hennes kläder och fyra soldater våldtog 

henne. De mördade också min pappa […] precis före de våldtog min mor. Där-

efter brände de ner huset med min mamma kvar inne. Allt detta hände medan 

jag såg på.”

Av de 101 kvinnor som intervjuades för rapporten 

vittnade 52 om att själva ha utsatts för våldtäkt eller 

andra former av sexuellt våld. En majoritet uppgav sig ha 

våldtagits av mer än en soldat, vanligtvis tre eller fyra, 

men i vissa fall upp till åtta. Bland de våldtagna fanns 

även gravida kvinnor. 

Det är tydligt att militären använder våldtäkt och sex-

uellt våld systematiskt, som ett verktyg för att terrorisera 

den muslimska minoriteten och driva ut den ur landet.

OHCHR konstaterar i rapporten att ”trots att endemisk diskriminering av 

rohingya förekommit i årtionden i norra Rakhinestaten […] är det senaste 

våldet på en nivå som saknar motstycke.” Enligt rapporten väcker vittnesmålen 

”allvarliga farhågor” om att det som sker i norra Rakhinestaten handlar om ”et-

nisk rensning”.30 Andra individer inom FN har i tidigare uttalanden konstaterat 

att det de facto pågår etnisk rensning31 och att rohingyafolket genomlider ett 

”folkmord”32. 

En lång rad mottagare av Nobels fredspris har i ett öppet brev liknat33 krisen 

i Rakhine med tidigare skräckscenarion som Darfur, Bosnien och Rwanda, och 

vädjat till FN:s säkerhetsråd om att ta upp frågan.

Den 8 februari sa FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter, Zeid Ra‘ad 

Al-Hussein, att våldet måste få ett stopp och att det måste upprättas en obe-

roende undersökningskommission för att ta reda mera om vad som hänt. ”Att 

attackera civila bybor, som inte har något att göra med den påstådda orsaken 

bakom militärens operationer, antyder att det handlar om något annat”, sa han 

i en video som publicerades på OHCHR:s twitterkonto. Han sa vidare att ”alla 

30  ”Devastating cruelty against Rohingya children, women and men”, OHCHR, 2017/02/03

31  ”Myanmar wants ethnic cleansing of Rohingya – UN official”, BBC, 2016/11/24

32  ”Protecting the Rohingya Muslims in Burma”, The Diplomat, 2015/08/26

33  ”Open letter to the President of the Security Council and member countries of the Council to end 
the human crisis of Rohingyas in Myanmar”, Muhammad Yunus, 2016/12/29
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SLUTSATSER

Ett år efter att Aung San Suu Kyis regering tillträdde står det klart att Burma 

fortfarande har väldigt lång väg kvar att gå när det gäller principer om demo-

krati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. 

Det oroande är inte att den civila regeringen är begränsad i sin makt av 

militären, utan att den aktivt och självmant gör sig till medlöpare när männ-

iskors rättigheter kränks. Allra tydligast blir detta i den etniska rensningen av 

rohingya folket.

Aung San Suu Kyi må sakna befogenhet att ge order åt säkerhetsstyrkorna 

som begår övergreppen, men hon är inte tvungen att, som hon gjort, mörka och 

sopa övergreppen under mattan. Regeringen är inte heller 

av grundlagen bunden till att sprida rasistisk propagan-

da, kalla våldtäktsoffer för lögnare eller hindra hjälp-

organisationer från att leverera humanitärt bistånd till 

människor i nöd.

Det är ingen underdrift att konstatera att Aung San Suu 

Kyi var mer framgångsrik i att leda demokratirörelsen, än 

hon varit i att leda den nya regering som är resultatet av 

demokratirörelsens mångåriga kamp. Den fredliga över-

gången från militärdiktatur till en till stora delar folkvald 

regering är en historisk bedrift och en seger som ger hopp 

i en region där auktoritära regimer blir allt mer hårdföra. Att sen regera är emel-

lertid något helt annat.

Nelson Mandela uttryckte det som att frihet inte enbart handlar om att 

avkasta sig sina bojor, utan att också leva på ett vis som respekterar och för-

stärker andras frihet. Det är den sortens ledarskap som till mångas besvikelse 

inte ännu synts till under Aung San Suu Kyis första år vid makten. Hon har 

inte heller hur många chanser som helst. Om regeringen misslyckas med att 

leverera grundläggande förbättringar – fred och utveckling – till de stora rurala 

områden i landet som gav sitt stöd till Aung San Suu Kyi i valet 2015, vad har de 

då för anledning att rösta på henne igen nästa gång? Militärens eget parti, USDP, 
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behöver inte vinna tillbaka särskilt många röster för att tillsammans med de av 

militären tillsatta ledamöterna i parlamentet kunna återta majoriteten.

Det internationella samfundets tålamod är knappast heller obegränsat. Aung 

San Suu Kyi var under en lång period en av västvärldens mest omtyckta frihets-

kämpar; i viss utsträckning säkert grundat i en genuin välvilja för det burmesis-

ka folk hon representerade, men framför allt för att det var politiskt gynnsamt 

för länder och ledare att associera sig med en sådan ikon. Allteftersom Aung 

San Suu Kyi börjar efterlikna militären mer och mer i hur hon låter, förhåller sig 

till media och styr landet, avtar naturligtvis den effekten. Hennes utfall mot den 

omvärld som stöttat henne under flera decennier hjälper 

knappast.

Det har under det gångna året blivit tydligt att Aung 

San Suu Kyi saknar den politiska skärpa som krävs för att 

hantera en så erfaren och mäktig motståndare som den 

burmesiska militären. Att hon envisas med att monopoli-

sera regerandet och koncentrera beslutsfattandet hos sig 

själv gör situationen ännu värre. Därtill har hon miss-

lyckats med att fostra och föra fram nästa generations ledare, någon eller några 

som kan ta över facklan den dag då hon inte längre finns med i bilden.

I ljuset av detta framstår det internationella stödet till civilsamhället i Burma 

som särskilt viktigt för att processen mot demokratisering ska ha någon chans 

framöver. Det är av största vikt att Sverige och EU i sitt utvecklingssamarbete 

med Burma upprätthåller stödet till civilsamhället i Burma inför det kommande 

generationsskiftet i politiken. För att de etniska minoriteterna ska kunna delta 

i demokratibygget som fullständiga medborgare och jämlika parter krävs också 

ett fortsatt stöd för deras deltagande i fredsprocessen tillsammans med hårdare 

politiska och diplomatiska påtryckningar på militären och regeringen för att få 

stopp på kriget i minoritetsområdena.

Att hon envisas med att mo-

nopolisera regerandet och 

koncentrera beslutsfattandet 

hos sig själv gör situationen 

ännu värre.



| 21

rapport nr 3 | 2017 burmas besvikelse

tankesmedjan

KÄLLFÖRTECKNING

Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, 2008
http://www.president-office.gov.mm/en/sites/default/files/myanmarconstitution2008en.pdf
 
”Brazen Killing of Myanmar Lawyer Came After He Sparred With Military”, New York Times, 2017/02/02 
https://www.nytimes.com/2017/02/02/world/asia/myanmar-ko-ni-lawyer-constitution-military.html 
(hämtad 2017/02/05)
 
”Hluttaws revoke oppressive state protection law”, Myanmar Times, 2016/05/26 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/20512-hluttaws-revoke-oppressi-
ve-state-protection-law.html (hämtad 2017/02/02) 

”Burma: Proposed Assembly Law Falls Short”, HRW, 2016/05/27 
https://www.hrw.org/news/2016/05/27/burma-proposed-assembly-law-falls-short (hämtad 2017/02/03)

”They Can Arrest You at Any Time”: The Criminalization of Peaceful Expression in Burma”, Human 
Rights Watch, 2016/06/29 https://www.hrw.org/report/2016/06/29/they-can-arrest-you-any-time/crimi-
nalization-peaceful-expression-burma (hämtad 2017/02/03) 

Phil Robertson, vice Asienchef för Human Rights Watch, intervjuad 2017/02/04

Corruption Perceptions Index, Transparency International, 2017 
https://www.transparency.org/country/MMR (hämtad 2017/02/08)
 
”The new companies law: Creating better conditions for business”, Frontier Myanmar, 2016/11/29 
http://frontiermyanmar.net/en/the-new-companies-law-creating-better-conditions-for-business (häm-
tad 2017/02/17)

Asian Development Outlook 2016 Update 
https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2016-update (hämtad 2017/02/16)

Myanmar overview, The World Bank, september 2016 
http://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview (hämtad 2017/02/16)

”Myanmar Growth Projected to Recover Following a Slowing Economy in 2016”, The World Bank, 
2017/01/30 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/01/30/myanmar-growth-projected-
to-recover-following-a-slowing-economy-in-2016 (hämtad 2017/02/16)

”Rapport: Barnarbete bakom H&M-kläder i Myanmar”, Swedwatch, 2017/02/06  
http://www.swedwatch.org/sv/2017/02/06/rapport-barnarbete-bakom-hm-klader-i-myanmar (hämtad 
2017/02/10)
 
”Skadeskjuten fred: upptrappade strider undergräver fredsprocessen i Burma”, Svenska Burmakommit-
tén, 2016/11/15 http://www.burmakommitten.org/ny-rapport-skadeskjuten-fred/ (hämtad 2017/02/10)

”Battles Rage Across Kachin As Representatives Meet in Yangon”, Burmalink, 2016/08/23 

tankesmedjan

rapport nr 3 | 2017 burmas besvikelse

20 |

behöver inte vinna tillbaka särskilt många röster för att tillsammans med de av 

militären tillsatta ledamöterna i parlamentet kunna återta majoriteten.

Det internationella samfundets tålamod är knappast heller obegränsat. Aung 

San Suu Kyi var under en lång period en av västvärldens mest omtyckta frihets-

kämpar; i viss utsträckning säkert grundat i en genuin välvilja för det burmesis-

ka folk hon representerade, men framför allt för att det var politiskt gynnsamt 

för länder och ledare att associera sig med en sådan ikon. Allteftersom Aung 

San Suu Kyi börjar efterlikna militären mer och mer i hur hon låter, förhåller sig 

till media och styr landet, avtar naturligtvis den effekten. Hennes utfall mot den 

omvärld som stöttat henne under flera decennier hjälper 

knappast.

Det har under det gångna året blivit tydligt att Aung 

San Suu Kyi saknar den politiska skärpa som krävs för att 

hantera en så erfaren och mäktig motståndare som den 

burmesiska militären. Att hon envisas med att monopoli-

sera regerandet och koncentrera beslutsfattandet hos sig 

själv gör situationen ännu värre. Därtill har hon miss-

lyckats med att fostra och föra fram nästa generations ledare, någon eller några 

som kan ta över facklan den dag då hon inte längre finns med i bilden.

I ljuset av detta framstår det internationella stödet till civilsamhället i Burma 

som särskilt viktigt för att processen mot demokratisering ska ha någon chans 

framöver. Det är av största vikt att Sverige och EU i sitt utvecklingssamarbete 

med Burma upprätthåller stödet till civilsamhället i Burma inför det kommande 

generationsskiftet i politiken. För att de etniska minoriteterna ska kunna delta 

i demokratibygget som fullständiga medborgare och jämlika parter krävs också 

ett fortsatt stöd för deras deltagande i fredsprocessen tillsammans med hårdare 

politiska och diplomatiska påtryckningar på militären och regeringen för att få 

stopp på kriget i minoritetsområdena.

Att hon envisas med att mo-

nopolisera regerandet och 

koncentrera beslutsfattandet 

hos sig själv gör situationen 

ännu värre.



| 23

rapport nr 3 | 2017 burmas besvikelse

tankesmedjan

”The impact of hate media in Rwanda”, BBC, 2003/12/03 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3257748.stm (hämtad 2017/02/17)

”Aung San Suu Kyi accuses international community of stoking unrest in Myanmar”, The Guardian, 
2016/12/03
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/03/aung-san-suu-kyi-accuses-international-communi-
ty-of-stoking-unrest-in-myanmar (hämtad 2017/02/08)

”UN rights official hits out at Myanmar over Rohingya crisis”, Channel News Asia, 2017/01/21
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/un-rights-official-hits-out-at-myanmar-over-rohin-
gya-crisis/3455300.html (hämtad 2017/02/08)

”Burmas Rohingyamuslimer dör utan hjälp”, OmVärlden, 2016/12/07
http://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2016/burmas-rohingyamuslimer-dor-utan-hjalp/ (häm-
tad 2017/02/17)

”Will the truth behind the killing of U Ko Ni ever see the light of day?”, Frontier Myanmar, 05/03/2017 
http://frontiermyanmar.net/en/will-the-truth-behind-the-killing-of-u-ko-ni-ever-see-the-light-of-day)

”Kokang Refugees Surge into China as Conflict Escalates”, The Irrawaddy, 13/03/2017  
https://www.irrawaddy.com/news/burma/kokang-refugees-surge-china-conflict-escalates.html

”Kina tar till både piska och morot i spelet om Burma”, Utrikesmagasinet, 24/02/2017  
http://www.utrikesmagasinet.se/analyser/2017/februari/fordel-kina-i-spelet-om-kina/

tankesmedjan

rapport nr 3 | 2017 burmas besvikelse

22 |

http://www.burmalink.org/battles-rage-across-kachin-representatives-meet-yangon/ (hämtad 
2017/02/16)

Intervju med KIA:s Lt. Col. Naw Bu samt anonyma intervjuer med personer i KIA:s ledarskap, i Laiza 
samt Mai Ja Yang, september 2016

”Myanmar’s 21st Panglong Peace Conference ends with long road ahead”, Mizzima, 2016/09/03 
http://www.mizzima.com/news-domestic/myanmar%E2%80%99s-21st-panglong-peace-conference-
ends-long-road-ahead (hämtad 2017/02/12)

”Burma Army Proposes Branding of Northern Alliance as ‘Terrorist Organizations’”, The Irrawaddy, 
2016/12/02
http://www.irrawaddy.com/news/burma/burma-army-proposes-branding-of-northern-alliance-as-
terrorist-organizations.html (hämtad 2017/02/16)

”Burma: Protect Civilians in Northern Fighting”, Human Rights Watch, 2016/12/22
https://www.hrw.org/news/2016/12/22/burma-protect-civilians-northern-fighting (hämtad 
2017/02/15)

”China: Protect Ethnic Kachin Refugees Fleeing War in Northern Myanmar”, Progressive Voice Myan-
mar, 2017/01/13
http://progressivevoicemyanmar.org/2017/01/13/china-protect-ethnic-kachin-refugees-fleeing-war-
in-northern-myanmar/ (hämtad 2017/02/12)

”Kachin IDPs Fled To Chinese Side of the Border”, Kachinland News, 2017/01/11
http://kachinlandnews.com/?p=27418 (hämtad 2017/02/01)

”Burma: Kachin Christians Feared ’Disappeared’”, Human Rights Watch, 2017/01/16
https://www.hrw.org/news/2017/01/16/burma-kachin-christians-feared-disappeared (hämtad 
2017/02/02)

Frida Perjus, Burmahandläggare för Olof Palme International Center, intervjuad 2017/02/13

”Myanmar policemen killed in Rakhine border attack”, BBC, 2016/10/09
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-37601928 (hämtad 2017/02/16)

”Myanmar’s army is tormenting Muslims with a brutal rape campaign”, PRI, 2017/02/07
https://www.pri.org/stories/2017-02-07/myanmar-s-army-tormenting-muslims-brutal-rape-campaign 
(hämtad 2017/02/04)

”Devastating cruelty against Rohingya children, women and men detailed in UN human rights report”, 
OHCHR, 2017/02/03
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21142&LangID=E (hämtad 
2017/02/04)

”Myanmar wants ethnic cleansing of Rohingya - UN official”, BBC, 2016/11/24
http://www.bbc.com/news/world-asia-38091816 (hämtad 2017/02/16)

”Protecting the Rohingya Muslims in Burma”, The Diplomat, 2015/08/26
http://thediplomat.com/2015/08/protecting-the-rohingya-muslims-in-burma/ (hämtad 2017/02/17)

”Open letter to the President of the Security Council and member countries of the Council to end the 
human crisis of Rohingyas in Myanmar”, Muhammad Yunus, 2016/12/29
https://www.facebook.com/Professor.Muhammad.Yunus/posts/996372943802283:0 (hämtad 2017/02/17) 

”#Myanmar: UN #HumanRights Chief says there must be commission of inquiry on violations in nort-
hern #Rakhine, possibly referral to #ICC”, OHCHRAsia, 2017/02/08
https://twitter.com/OHCHRAsia/status/829178607616421888 (hämtad 2017/02/08)

”Myanmar state media alludes to Rohingya Muslims as ‘human fleas’”, PRI, 2016/11/30
https://www.pri.org/stories/2016-11-30/myanmar-state-media-alludes-rohingya-muslims-human-fleas 
(hämtad 2017/02/08) 



| 23

rapport nr 3 | 2017 burmas besvikelse

tankesmedjan

”The impact of hate media in Rwanda”, BBC, 2003/12/03 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3257748.stm (hämtad 2017/02/17)

”Aung San Suu Kyi accuses international community of stoking unrest in Myanmar”, The Guardian, 
2016/12/03
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/03/aung-san-suu-kyi-accuses-international-communi-
ty-of-stoking-unrest-in-myanmar (hämtad 2017/02/08)

”UN rights official hits out at Myanmar over Rohingya crisis”, Channel News Asia, 2017/01/21
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/un-rights-official-hits-out-at-myanmar-over-rohin-
gya-crisis/3455300.html (hämtad 2017/02/08)

”Burmas Rohingyamuslimer dör utan hjälp”, OmVärlden, 2016/12/07
http://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2016/burmas-rohingyamuslimer-dor-utan-hjalp/ (häm-
tad 2017/02/17)

”Will the truth behind the killing of U Ko Ni ever see the light of day?”, Frontier Myanmar, 05/03/2017 
http://frontiermyanmar.net/en/will-the-truth-behind-the-killing-of-u-ko-ni-ever-see-the-light-of-day)

”Kokang Refugees Surge into China as Conflict Escalates”, The Irrawaddy, 13/03/2017  
https://www.irrawaddy.com/news/burma/kokang-refugees-surge-china-conflict-escalates.html

”Kina tar till både piska och morot i spelet om Burma”, Utrikesmagasinet, 24/02/2017  
http://www.utrikesmagasinet.se/analyser/2017/februari/fordel-kina-i-spelet-om-kina/

tankesmedjan

rapport nr 3 | 2017 burmas besvikelse

22 |

http://www.burmalink.org/battles-rage-across-kachin-representatives-meet-yangon/ (hämtad 
2017/02/16)

Intervju med KIA:s Lt. Col. Naw Bu samt anonyma intervjuer med personer i KIA:s ledarskap, i Laiza 
samt Mai Ja Yang, september 2016

”Myanmar’s 21st Panglong Peace Conference ends with long road ahead”, Mizzima, 2016/09/03 
http://www.mizzima.com/news-domestic/myanmar%E2%80%99s-21st-panglong-peace-conference-
ends-long-road-ahead (hämtad 2017/02/12)

”Burma Army Proposes Branding of Northern Alliance as ‘Terrorist Organizations’”, The Irrawaddy, 
2016/12/02
http://www.irrawaddy.com/news/burma/burma-army-proposes-branding-of-northern-alliance-as-
terrorist-organizations.html (hämtad 2017/02/16)

”Burma: Protect Civilians in Northern Fighting”, Human Rights Watch, 2016/12/22
https://www.hrw.org/news/2016/12/22/burma-protect-civilians-northern-fighting (hämtad 
2017/02/15)

”China: Protect Ethnic Kachin Refugees Fleeing War in Northern Myanmar”, Progressive Voice Myan-
mar, 2017/01/13
http://progressivevoicemyanmar.org/2017/01/13/china-protect-ethnic-kachin-refugees-fleeing-war-
in-northern-myanmar/ (hämtad 2017/02/12)

”Kachin IDPs Fled To Chinese Side of the Border”, Kachinland News, 2017/01/11
http://kachinlandnews.com/?p=27418 (hämtad 2017/02/01)

”Burma: Kachin Christians Feared ’Disappeared’”, Human Rights Watch, 2017/01/16
https://www.hrw.org/news/2017/01/16/burma-kachin-christians-feared-disappeared (hämtad 
2017/02/02)

Frida Perjus, Burmahandläggare för Olof Palme International Center, intervjuad 2017/02/13

”Myanmar policemen killed in Rakhine border attack”, BBC, 2016/10/09
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-37601928 (hämtad 2017/02/16)

”Myanmar’s army is tormenting Muslims with a brutal rape campaign”, PRI, 2017/02/07
https://www.pri.org/stories/2017-02-07/myanmar-s-army-tormenting-muslims-brutal-rape-campaign 
(hämtad 2017/02/04)

”Devastating cruelty against Rohingya children, women and men detailed in UN human rights report”, 
OHCHR, 2017/02/03
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21142&LangID=E (hämtad 
2017/02/04)

”Myanmar wants ethnic cleansing of Rohingya - UN official”, BBC, 2016/11/24
http://www.bbc.com/news/world-asia-38091816 (hämtad 2017/02/16)

”Protecting the Rohingya Muslims in Burma”, The Diplomat, 2015/08/26
http://thediplomat.com/2015/08/protecting-the-rohingya-muslims-in-burma/ (hämtad 2017/02/17)

”Open letter to the President of the Security Council and member countries of the Council to end the 
human crisis of Rohingyas in Myanmar”, Muhammad Yunus, 2016/12/29
https://www.facebook.com/Professor.Muhammad.Yunus/posts/996372943802283:0 (hämtad 2017/02/17) 

”#Myanmar: UN #HumanRights Chief says there must be commission of inquiry on violations in nort-
hern #Rakhine, possibly referral to #ICC”, OHCHRAsia, 2017/02/08
https://twitter.com/OHCHRAsia/status/829178607616421888 (hämtad 2017/02/08)

”Myanmar state media alludes to Rohingya Muslims as ‘human fleas’”, PRI, 2016/11/30
https://www.pri.org/stories/2016-11-30/myanmar-state-media-alludes-rohingya-muslims-human-fleas 
(hämtad 2017/02/08) 



Tankesmedjan Tiden vill stimulera  

progressiv debatt kring de avgörande frågor  

samhället står inför: globaliseringen, klimatet, arbetslös-

heten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter.

Tankesmedjan Tiden vill visa att det är möjligt att göra progressiv politik i en tid som  

är både globaliserad och lokal. Vi vill visa att en sådan politik varken behöver vara dogmatisk, 

 låst vid sin historia eller ett resultat av kortsiktiga kampanjstrategier och triangulering.

Vi ger bland annat ut debattskrifter, tar fram rapporter  

och ordnar seminarier.

Tankesmedjan Tiden innefattar även tidskriften 

Tiden Magasin.

tankesmedjan tiden

box 522, 101 30 stockholm

tankesmedjantiden.se


