
21Fjärde Världen 2/2015

Debatt

förflutna. Ett erkännande av folkmordet 
möjliggör en försoning i en demokratisk 
anda.

I de flesta konflikter kommer man 
fram till någon form av fred och förso-
ning mellan förövare och offer, så har 
ännu inte skett i armeniernas och de 
andra kristna minoriteternas fall. Flera 
andra länder har erkänt att folkmordet 
ägt rum, däribland Sverige, Frankrike 
och Tyskland.

 Den 24 april varje år infaller årsdagen 
för det armeniska folkmordet och under 
denna dag hedras folkmordets offer av 
armenier och syrianer över hela världen. 
Armenier och syrianer lever idag med 
minnet folkmordet som drabbade deras 
familj och släkt. Kunskapen om vad 
som hände under folkmordet är viktig 
för alla människor i hela världen så att vi 
aldrig ska tillåta det att hända igen. Det 
är nästan 100 år sedan och nu vill vi ha 
ett erkännande av folkmordet, vi vill ha 
rättvisa för de en och en halv miljoner 
människor som dödades. En tragedi för 
mänskligheten.

 Idag, nästan 100 år senare, är förne-
kandet av folkmordet anmärkningsvärt. 
Dagens politiker i Turkiet kan givetvis 
inte lastas för vad som hände 1915, men 
däremot för förnekandet av historien. 
Trots att FN, EU-parlamentet, EU-län-
der som Tyskland, Frankrike, Belgien, 
Sverige m fl och ett flertal andra länder 
i världen har gjort erkännande av Folk-
mordet 1915, så fortsätter den turkiska 
staten att förneka folkmordet. När Sveri-
ges riksdag 2010-03-11 erkände folkmord 
svarade Turkiet med att kalla hem sin 
ambassadör. Så brukar Turkiet göra när 
länder erkänner folkmordet, men det är 
vanligtvis kortvarigt. Turkiet är, som vi 
andra, beroende av relationer med om-
världen.
 Att erkänna övergreppen på kristna i det 
Osmanska riket som folkmord handlar 
om respekten för minoriteter. Det hand-
lar om rätten att få utöva sin religion. Det 
handlar om yttrandefrihet. Det handlar 
om alla människors lika värde. Det hand-
lar om att stå upp för att de mänskliga rät-
tigheterna inte får kränkas. Det som hänt 
en gång kan alltid hända igen.

Kommittén för minnet 
av folkmordet 1915

Sverige har en lång tradi-
tion av att stödja jämlikhet 
och konfliktlösning i sin 
utrikes- och biståndspolitik. 
Nu finns det en möjlighet 
att använda den kunskap 
och det engagemang som 
finns om detta för att 
aktivt stödja en positiv 
utveckling i Burma.

 Under det senaste året har Sverige 
ökat sin närvaro i landet genom en am-
bassadsektion samt deltagit i ett EU-be-
slut om att stödja landet med nästan 700 
miljard euro under den närmaste sexårs-
perioden. Frågan är vad det är för land 
som pengarna ska gå till? 

De goda nyheterna som kom som 
en strid ström från Burma för några år 
sedan verkar ha stannat upp. Istället för 
optimistiska prognoser om investeringar 
och semesterparadis så ser vi nu en mili-
tär som klamrar sig kvar vid makten, ett 
inbördeskrig där striderna förvärras, och 
ett land där den muslimska minorite-
ten rohingyas förvägras medborgarskap 
och lever i fruktan för sina liv. När FN:s 
speciella sändebud för mänskliga rättig-
heter nyligen uppmärksammade det sist-
nämnda så protesterade nationalistiska 
munkar i Yangon och kallade henne en 
”hora.” Trots att den typen av uttalanden 
tillåts så minskar yttrandefriheten i lan-
det som helhet. Enligt Freedom House 
genomgång av politiska och civila rät-
tigheter världen över så var förbättringen 
som skedde i Burma 2013 bara tillfällig, 
och landet är nu ”inte fritt” i samma ut-
sträckning som till exempel Ryssland, 
Iran, och Etiopien. 

Landet befinner sig, kort sagt, just nu 
vid ett vägskäl. Det finns dock fortfaran-
de möjligheter att påverka utvecklingen 
i en positiv riktning, men då behövs en 
förståelse för de olika utmaningar som 
finns i Burma och att de hanteras som 
olika symptom på ett grundläggande 
problem. På lång sikt gäller det att ak-
tivt arbeta för jämställdhet i landet så att 
makt, utveckling, och individuella möj-

ligheter inte baseras på etnisk tillhörig-
het, religion, eller kön.   

Det finns tre stora utmaningar för 
Burma som alla måste hanteras under 
de kommande månaderna. Den första 
handlar om diskrimineringen av etniska 
minoriteter i landet, vilket i första hand 
betyder att rohingyas precis som andra 
invånare ska garanteras sina mänskliga 
rättigheter. Den andra handlar om att 
få stopp på inbördeskriget, som inte bara 
innebär lidande i form av strider utan 
även sexuellt våld och tortyr mot civila 
samt användande av barnsoldater. Den 
tredje handlar om att ta fortsatta steg 
mot demokratiskt styre, vilket innebär 
att de planerade val senare i år – både för 
en ändring av konstitutionen samt till 
parlamentet – blir rättvisa. 

Sedan 2012 har våldsamma attacker 
mot rohingyas i Arakan-staten i västra 
Burma skapat hundratusentals flykting-
ar inom och bort från landet. Motsätt-
ningarna i området är en kvarleva från 
tiden av direkt militärstyre 1962-2010. 
Trots att muslimer och buddhister be-
visligen samexisterat i området under 
många sekel, så beslutade militärregimen 
att områdes skulle etniskt rensas under 
1970-talet. När en ny medborgarlag an-
togs 1982 så ansågs inte rohingya som 
en ”nationell minoritet” och deras sta-
tus jämställdes med illegala migranter. 
Att militären samtidigt också förtryckte 
buddhistiska rakhine i området har gjort 
att de sistnämnda nu ser varje försök att 
hjälpa rohingya som ett angrepp mot 
dem. 

Att etnisk tillhörighet har blivit po-
litiserad är inte unikt för rakhine och 
rohingya, utan gäller även relationerna 
mellan Burmaner och övriga minorite-
ter oavsett religion. Många av dessa har 
under de senaste decennierna fört både 
obeväpnad och väpnad kamp för sina 
rättigheter. Den 12 februari 1947 – ett 
knappt år före självständigheten – slöts 
ett avtal i Panglong som delade makten 
mellan folkgrupperna i det nya landet. 
Under militärstyret så frångicks dessa 
principer, och de etniska minoritetsle-
darna vill se ett Panglong-liknande freds-
avtal. Fredsprocessen som pågått i snart 

Är demokratiseringen i 
Burma bara en parantes?
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Aleppo, Syrien, 1921: Föräldralösa armeniska barn som överlevt folkmordet 1915.
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och även innefattar åtgärder i form av 
vapenembargo och sanktioner. Sverige 
välkomnar resolutionen och stödjer 
dess uppmaning om förhandling och 
dialog mellan parterna. Det är av yt-
tersta vikt att civilbefolkningen skyd-
das och att den humanitära rätten 
samt mänskliga rättigheter respekte-
ras.  

Sverige bidrog under förra året med 
närmare 150 miljoner kronor i huma-
nitärt stöd till Jemen och planerar ett 
stöd om ca 110 miljoner kronor för i år, 
varav drygt 40 miljoner redan utbeta-
lats. Regeringen kommer att fortsätta 
att verka inom EU och FN för en fred-
lig lösning på konflikten i Jemen.”

Vi hoppas det går att göra mer för 
att göra det här ännu mer känt, in-
klusive kräva stopp för Sveriges fort-
satta vapenhandel med Saudiarabien.

Henrik Persson

För mer information, kontakta: 
Walid al Mufti:
walid_almufti3@hotmail.com 

fem år har än så länge inte förhandlat om 
politiska eftergifter från centralmakten 
utan enbart handlat om försök att skapa 
vapenvilor runt om i landet. Samtidigt så 
har militären fortsatt med offensiver och 
attacker på civilbefolkningen i de norra 
Shan- och Kachinstaterna vilket under-
minerat alla försök att bygga förtroende 
för en fredsprocess. 

Militärens roll är också det stora pro-
blemet för den avstannande demokrati-
seringsprocessen. Enligt konstitutionen 
som var juntans ”avskedspresent” till 
landet 2008 så utnämner militären 25 % 
av parlamentet som även i övrigt är fyllt 
av före detta militärer. Det sistnämnda 
kommer troligtvis ändra sig om de val 
som ska hållas senare i år blir åtminstone 
delvis fria, men militären kommer ändå 
kunna blockera alla förslag på föränd-
ringar i konstitutionen. Man ska heller 
inte utgå från att den politiska processen 
kommer att vara oberoende då en tyd-
lig trend redan under det senaste året är 
begränsningar i yttrandefriheten, fram-
förallt om det är kritik mot President 
Thein Sein eller militärens agerande.  

Burmas demokratisering som såg så 
lovande ut för två år sedan, när EU och 
USA avslutade sanktioner och Sverige 
ökade sitt bistånd till landet, är nu på väg 
att glida tillbaka in i diktatur. 

En positiv utveckling förutsätter att 
de olika utmaningarna som landet står 
inför hanteras som en helhet, eftersom 
fortsatt diskriminering av etniska mi-
noriteter undergräver demokratin sam-
tidigt som fortsatt militärmakt kommer 
leda till fortsatt inbördeskrig. Sverige 
och EU har som uttalat mål att bistå 
Burma på vägen mot demokrati. Det 
återstår att se om den rösten och kapa-
citeten används för att förverkliga desssa 
mål.

Joakim Kreutz, forskare vid 
Utrikespolitiska institutet, Stockholm 

och Uppsala Universitet

Dr. Maung Zarni, 
Burmese dissident in exile & Lecturer 
in the Department of Global Health 

and Social Medicine, Harvard 
University School of Medicine / USA

Abul Kalam och Jan Wihlborg, 
The Swedish Rohingya 
Association, Stockholm.

Fjärde Världen fick material nyli-
gen via de jemenitiska flyktingar i 
Sverige som var med på Nordiska 
fredssamtal i Degerfors.

Där dokumenteras omfattande 
flygterror mot civilbefolkningen i 
Jemen, utförd av saudiskt flyg under 
april och maj. Bland annat verkar 
flyktingläger inom landet ha bom-
bats, ett klart krigsbrott.

Amnesty sände 18/8 också ut ma-
terial om Jemen: Amnestys och, ver-
kar det, FN:s, linje är att ”båda sidor 
begår krigsförbrytelser”. Men de kan 
samtidigt inte undgå att konstatera 
det saudiska flygets totala övervåld. 

En helt ny Amnestyrapport finns 
också. Sverige har ju sedan länge haft 
vapenhandel med Saudiarabien. An-
satsen att producera vapen tillsam-
mans avbröts av Wallström – men 
vapenhandeln mellan Sverige och 
Saudiarabien fortsätter.

Uppgifter fanns redan i maj om att 
USA försett Saudiarabien med klus-
terbomber, som har använts.

Vi sände jemeniternas material 
till UD och utrikesminister Margot 
Wallström – med krav om att Sverige 
borde pressa på i internationella fora, 
protestera mot dessa övergrepp mot 
mänskligheten och kräva att de an-
svariga ställs till svars.

Svaret blev det här: ”Regeringen föl-
jer utvecklingen i Jemen noga och Sve-
rige stödjer en fredlig, politisk lösning. 
Vikten av en politisk lösning har även 
betonats av EU:s höga representant för 
utrikesfrågor, Federica Mogherini.

FN:s säkerhetsråd antog tidigare 
i år resolution 2216 om Jemen som 
bland annat manar till ett slut på våld 

Jemen bombas

Indianer i Kalifornien skriver apro-
på att påven vill helgonförklara en 
katolsk missionär, Junipero Serra: 

”Påven Franciskus bad om ursäkt 
nyligen till ursprungsfolk i Sydameri-
ka. Om Franciskus är uppriktig i sina 
avsikter mot ursprungsfolk, kommer 
han att överge kanoniseringen av 
Junipero Serra. 

Våra förfäder undertrycktes, do-
minerades och förslavades av Serra. 
Det kommer att återuppväcka inkvi-
sitionen och läran om ”upptäckten”; 
en mycket mörk och brutal del i his-
torien om den katolska kyrkan och 
civilisationen.

/.../Denna kanonisering är i direkt 
konflikt med påvens ställningstagan-
de i sin encyklika om miljön för att 
skydda ursprungsbefolkningar. ”

Läs mer på: http://petitions.move-
on.org/sign/urge-pope-francis-to
startad av Toypurina Carac.

Man vid kaffeodling i Nordjemen.
Foto: Wikipedia

”Kanonisera inte 
Junipero Serra”
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