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Sammanfattning
Under kalenderåret 2012 har Svenska Burmakommittén lagt huvudfokus på de två projekten
demokratiprogrammet – ett samarbete med lokala partners i Burma med syfte att främja
demokrati och mänskliga rättigheter i landet – och informationsinsatsen ”Brott mot mänskliga
rättigheter i Burma.” Under 2012 har SBK kunnat utöka demokratiprogrammet och bl. a.
medverka till upprättandet av en mötesplats för före detta politiska fångar och deras familjer.
SBK ser med glädje att vi kunnat utveckla och stärka de båda projekten på ett väl
tillfredsställande vis under det gångna året.
2012 innebar ett ökat omvärldsintresse för Burma i och med dramatiska utvecklingar i landet,
såsom att NLD tog sig in i parlamentet. Detta medförde för SBK:s del ett ökat antal förfrågningar
från olika medier, likväl som ifrån andra ideella organisationer, samt en ökad kontakt med
svenska politiker och tjänstemän. Genom dessa kanaler har SBK under året kunnat lyfta och
nyansera viktiga frågor så som konflikten i Rakhinestaten och kriget i Kachin, vilka båda lett till
grova människorättskränkningar, problematiken kring investeringar och behovet av ett fortsatt
internationellt tryck på det styrande skiktet i Burma.
Under hösten lades även mycket kraft på mötet för Europeiska Burmanätverket (EBN), som detta
halvår arrangerades av SBK i Stockholm. Det blev en långhelg med flertalet Burma-seminarier,
öppna för allmänheten, och ett tvådagarsmöte med EBN.
Året innebar också vissa omstruktureringar för styrelse och anställda, vilket bl. a. ledde till en
förändring av vissa ansvarsposter, tydligare roller inom styrelsen samt att vi för första gången har
kunnat ha en heltidsanställd och en halvtidsanställd personal.

1 Styrelse och personal
Vid årsmötet den 3 april 2012 valdes SBK:s styrelse på sju ledamöter och inga suppleanter.
Styrelsen utsåg ett arbetsutskott (AU) med syfte att vara ett stöd för de anställda och kunna fatta
snabba beslut vid behov. I AU ingår ordförande, personalansvarig och ytterligare en ledamot.
Styrelsen har under 2012 haft nio ordinarie styrelsemöten. Styrelsen har fortsatt att arbeta ideellt
med föreningens verksamhet, men har blivit avlastade av personalen och kunnat koncentrera sitt
arbete till punktinsatser. Kontinuerlig kontakt har hållits mellan styrelsen och de anställda.
Fyra styrelsemedlemmar har varit i Burma under året med egna jobb och flera har dessutom
träffat våra samarbetspartners på plats. Styrelsen har även medverkat i seminarier, hjälpt till med
framtagning av tryckt material och varit behjälplig inom påverkansarbetet.
Ordförande meddelade i ett tidigt skede att hon på grund av personliga skäl inte skulle kunna axla
det fulla ansvar som ordförandeposten inneburit i tidigare år. För att avlasta ordförande ändrades
Matilda Halds arbetsbeskrivning för att ge henne funktionen av en kanslichef (se punkt 1.2). I
takt med att kommitténs verksamhet i allt högre grad genomförs av anställd personal är det också
en naturlig utveckling att kansliet gradvis tar över uppgifter från en ideell ordförande.
Mimmi Tell fick av personliga skäl avbryta sitt styrelseengagemang i augusti.
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1.1 Styrelsens ledamöter efter årsmötet den 3 april 2012
Brittis Edman, medlem i AU
Eric Olofson
Jenny Hedström
Jerker Ekvall, medlem i AU
Mimmi Tell
Susanna Lif
Therése Wide, ordförande, medlem i AU
Valberedning: Kajsa Övergaard och Frida Perjus. Suppleanter: Penny Davies och Gunilla
Hjalmarsson
Revisorer: Ewa Widén och Martin Nilsson. Suppleanter: Jan Hodann och Håkan Axelsson.
Revision av projekt som finansierats med externa medel utförs av Christina Gotting, auktoriserad
revisor.

1.2 Personal
SBK har under året haft tre anställda inom två tidsbegränsade projekt med extern finansiering (se
punkt 9). Matilda Hald har varit anställd på 50 procent under hela året som handläggare för
demokratiprogrammet (se punkt 3). Karin Valtersson har under året varit anställd på 50 procent
som projektledare för informationskampanjen (se punkt 4), men gick på mammaledighet 1
augusti. Shantana Shahid anställdes den 1 juli på 100 procent; halvtid som vikarierande
projektledare för informationskampanjen och halvtid inom demokratiprogrammet.
Matilda Halds titel ändrades till Verksamhetsansvarig efter årsmötet. I det dagliga arbetet har
verksamhetsansvarig haft en arbetsledande roll, men AU fungerar fortsatt som den formella
chefen för de anställda.

2 Europeiska Burmanätverket (EBN)
EBN möts två gånger per år och gör en gemensam prioritering för påverkansarbete i samråd med
representanter från den burmesiska demokratirörelsen. Svenska Burmakommittén arbetar så
mycket som möjligt efter denna gemensamma prioritering.
EBN har under 2012 haft två möten; i Bryssel den 18-19/2 och i Stockholm den 22-23/9.
I Bryssel deltog Therése Wide och Karin Valtersson. Mötet kom överrens om att tre områden
skulle stå i fokus det kommande halvåret: villkorslöst frisläppande av samtliga politiska fångar,
uppmärksamma etniska konflikter i östra Burma och sanktionsfrågan.
SBK stod värd för mötet i Stockholm. I samband med det slutna EBN-mötet arrangerades även
öppna seminarier (se punkt 7). I samarbete med Dag Hammarskjöldfonden hämtades flera
burmesiska aktivister till Sverige. Therése Wide, Matilda Hald och Shantana Shahid deltog i
EBN-mötet som kom överrens om följande fokusområden: ansvarsfullt företagande, politiska
fångar, etniska konflikter (exempelvis i Rakhine- och Kachinstaterna viktiga) och ev.
internationella fredsinitiativ. Mötet beslutade även om en omformulering av nätverkets stadgade
mål; EBN har nu följande målsättning:
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1) To promote political and economic action in Europe that will help promote human rights
and democracy in Burma.
2) To work in support and partnership with grassroots and civil society organizations in and
from Burma which are promoting human rights and democracy in Burma, are genuinely
independent of government and business, and are acting consistent with the Universal
Declaration of Human Rights and related international treaties.
3) To provide a forum for the Members to discuss and agree common campaign actions to
promote human rights and democracy in Burma.
4) To exchange information among the Members regarding the political situations in Burma.

3 Demokratiprogrammet
Under 2012-2014 har SBK finansiering från Sida till att bedriva ett demokratiprogram som
förmedlar projektstöd till ett antal organisationer inom den burmesiska demokratirörelsen.
Programmet syftar till att stödja förändringsaktörer i det Burmesiska civilsamhället och att bidra
till demokratisering och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Våra partners är
gräsrotsbaserade nätverk av f.d. politiska fångar, ungdomar, bönder och munkar från sju av
Burmas fjorton delstater. Vi stödjer även en mötesplats för f.d. politiska fångar och deras familjer
där de kan få hjälp till att återintegrera sig i samhället. Under 2012 har vi även stött en nationell
ungdomskonferens i Rangoon.
Demokratiprogrammet har under året uppnått goda resultat i Burma. Drygt 8000 (!) personer har
totalt sett deltagit i de kurser, seminarier, torgmöten, eller andra utåtriktade aktiviteter som våra
lokala samarbetsparter har arrangerat. Fyrtio aktivister har fått utbildning som kursledare inom
områdena demokrati och mänskliga rättigheter, och har med hjälp av handledning själva utbildat
ca 200 föreningsmedlemmar i sina hemorter. Antalet aktiva medlemmar och volontärer i de
lokala föreningar som vi stödjer har dubblerats under projektsts gång och uppgår till knappt 1000
personer. Åttio lokala fredliga protes- eller informationsaktioner genomfördes runt om i landet
för att formulera krav till lokala politiker. En nationell fredskampanj har genomförts gemensamt
av de nätverk vi stödjer. . Demokratiprogrammet har också berikat kommitténs
informationsarbete i Sverige. Genom kontinuerlig kontakt med våra partners i Burma stärks vår
förmåga att förmedla en uppdaterad och relevant bild av utvecklingen i landet. Under 2012 har
SBK:s kansli genomfört två fruktbara projektuppföljningsresor till Thailand och Burma. Fyra
styrelsemedlemmar har besökt Burma i olika sammanhang och i flera fall träffat SBK:s
samarbetsparters.

4 Informationskampanjen ”Brott mot mänskliga rättigheter i Burma”
SBK har beviljats medel från Forum Syd att under 2011 och 2012 driva en informationsinsats på
temat ”Brott mot mänskliga rättigheter i Burma”. Målet med kampanjen är att allmänheten ska få
bättre kännedom om de människorättsbrott som begås i Burma genom att opinionsbildare,
politiker och andra aktörer i civilsamhället på olika sätt uppmärksammar dessa brott. SBK vill
bredda och nyansera debatten och nyhetsrapportering i media, så att omfattningen av MR-brotten
i Burma, liksom burmesernas egen kamp mot dessa uppmärksammas i högre grad.
SBK har medverkat i media genom debattartiklar och intervjuer i press, TV och radio. Arrangerat
seminarier, deltagit under politikerveckan i Almedalen och på MR-dagarna i Göteborg samt haft
flera möten med politiker och tjänstemän. I alla dessa forum har kommittén lyft frågan om MR4
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brott och försökt förmedla hur olika grupper det burmesiska civilsamhället förhåller sig. Vi
upplever att vi under åretlyckats bra med att sprida information om MR-brott i Burma. Två av
årets seminarier under kampanjen utvärderades med enkäter och mer än 90 % av de svarande
uppgav att de upplevde att de fått ökad kunskap. Under året har dessutom andra aktörer kontaktat
oss för att föredra om Burmas människorättssituation. För mer information se punkterna 5, 6 och
7.

5 Påverkansarbete mot beslutsfattare
SBK har under 2012haft regelbundna kontakter med svenska beslutsfattare, riksdagsmän,
tjänstemän påUtrikesdepartementet och anställda vid Svenska ambassaden i Bangkok. Under de
här mötena har vi lyckatsft föra fram demokratirörelsens ståndpunkter.


Stormöte på UD: 23:e februari deltog SBK deltog vid ett möte på UD tillsammans med
andra svenska organisationer som arbetar med Burma.



Brev till UD gällande vår syn på sanktionerna: i mars skickade vi ett brev till UD inför
omförhandlingen av EU:s gemensamma ståndpunkt om Burma.



Möte med H&M: H&M överväger att lägga produktion i Burma och tog i våras kontakt
med SBK för att höra om vår syn på utvecklingen i landet. Under mötet den 29 maj lyfte
vi bland annat fram den fackliga situationen, de arbetsrättsliga förhållandena, avsaknaden
av minimilön samt pågående fabriksarbetarstrejker i Burma.



Möte på UD med Matthew Smith (Human Rights Watch): vi tog med Matt Smith,
som nyligen varit i Kachinstatentill UD den 1 juni för att prata om situationen i Kachin.



Uppmärksammat situationen i Rakhinestaten: vi informerade riksdagens
Burmanätverk – Olle Thorell (S), Caroline Szyber (KD) och Roger Haddad (FP) och UD
om situationen i Rakhinestaten per mail under sommaren. Framförallt vidarebefordrade vi
information från Burmese Rohingya Organisation UK.



Brev till Carl Bildt om Rakhinekrisen: den 25 juli vädjade vi regeringen att hjälpa de
drabbade i delstaten Rakhine och ta ställning mot regeringsstödda våldshandlingar. UDASO svarade den 21 augusti att de noterat de uppmaningar som SBK specificerat och att
Sverige fortsatt kommer följa utvecklingen i Rakhine och bidra med humanitärt bistånd.



Underlag till riksdagsledamöter: inför den allmänna motionstiden tog SBK fram
underlag till en Burmamotion som skickades till riksdagens burmanätverk. En motion
baserad på vårt underlag lämnades sen in av representanter för kd, fp och c gemensamt.



Möte med UD med Chin Human Rights Organization och Khin Ohmar: vi tog med
CHRO och den framstående demokratiaktivisten Khin Ohmar på ett möte med UD-ASO
den 20 september för att prata om religiös diskriminering i Chinstaten och för en allmän
analys av utvecklingen i Burma. Vid mötet deltog även MR-ambassadören Hans
Dahlgren.



Möten på Rosenbad: inför statsminister Reinfeldts och handelsminister Björlings
Burmabesök ville de gärna ha ett möte med SBK. Den 9:e november träffade vi bland
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andra statssekreterare Katarina Areskoug Mascarenhas och departementsråd Diana
Madunic . Vi lämnade in ett underlag med nyckelområden som statsministern
uppmanades ta upp med makthavare i Burma. I underlaget nämndes bland annat
krissituationen i Kachin- och Rakhinestaterna samt denladdade frågan om ev. straffrihet
för begågna MR-brott. Vi ordnade även så att de svenska politikerna fick möta
demokratiaktivister och fd. politiska fångar under deras vistelse i Rangoon. Den 17
december hade vi ett återkopplingsmöte med Madunic som berättade att Reinfeldt bl.a.
tagit upp frågan om kvarvarande politiska fångar med president Thein Sein.


Aktörsmöte på Sida: Sida bjöd in representanter från det svenska civilsamhället,
näringslivet och myndigheter till ett aktörsmöte den 22 november inför framtagandet av
en strategi för utvecklingssamarbete med Burma. Matilda Hald höll en presentation om
hur Sverige kan bidra till demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i
Burma. Även ett skriftligt underlag i ämnet lämnades in. Budskapet var att svenskt
utvecklingssamarbete bör främja granskande krafter i det burmesiska civila samhället.



Möten med Svenska ambassaden i Bangkok: Matilda Hald träffade vid två tillfällen (18
februari och 31 oktober) Ambassadör Klas Molin för erfarenhetsutbyte kring utvecklingen
i Burma. Vid det första tillfället deltog även en av SBK:s samarbetspartner,
demokratiaktivisten Khin Ohmar, som därefter har haft löpande kontakt med
ambassadören i olika ärenden. Den. svenska ambassaden var värd för en ”diplomatic
briefing” om situationen i Kachinstaten, på Khin Ohmars initiativ.



Under året har vi även bistått med att ordna möten mellan våra burmesiska kontakter och
svenska tjänstemän och politiker. Exempelvis har vi ordnat möten mellan SBK:s partners
och Sveriges dåvarande MR-ambassadör Hans Dahlgren.

5.1 Gemensamma uttalanden
Under 2012 har SBK samverkat mer med andra organisationer genom att skriva under och/eller
sprida uttalanden som berör Burma och mänskliga rättigheter. Uttalanden har utfärdats strategiskt
för att uppmärksamma händelser och kräva åtgärder. De har skickats in till relevanta aktörer av
andra organisationer och i flera fall till svenska makthavare av oss samt lagts upp på hemsidan.
Mars – brev till president Thein Sein om Shwe Pipelines: vi krävde ett tillfälligt stopp av
bygget av två olje- och gasledningar genom hela Burma tills projektet går att genomföra utan att
skada lokalbefolkningen och miljön. Shwe Gas Movement initierade kampanjen.
Maj – EBN-uttalande om investeringar och handel: i samband med att EU-sanktioner mot
Burma hävts markerade vi att investeringar i Burma måste värna de mänskliga rättigheterna.
Juli
 “Situation in Rakhine (Arakan) State and the Rule of Law Statement by Burma
Campaign groups worldwide”
 “Civil Society Organisations Deeply Concerned by Ongoing Violence Against
Stateless Rohingya in Myanmar and their Refoulement From Bangladesh”
September – “Key Recommendations to UN Member States for the 2012 UN General
Assembly Resolution on Burma”
6

SVENSKA BURMAKOMMITTÉN
Verksamhetsberättelse 2012

November
 vi uppmärksammade den Internationella fackliga samorganisationens (IFS/ITUC) papper
“Business and Human Rights in Burma: a Trade Union Proposal for GSP
Reinstatement” i samband med att tullförmåner för Burma börjat diskuteras av EU.
 “Joint Statement on Humanitarian Assistance in Rakhine State, Burma”
 “Civil Society and Community Groups Condemn the Violent Crackdown on Protest
Against the Letpadaung Copper Mine in Burma”
6 Media
SBK har under 2012 fortsatt varit regelbundet anlitad i media. Det mediala intresset för Burma
fick ett rejält uppsving fr.o.m. 2011 i och med en omläggning av politiken i Burma. SBK:s
medverkan i media sker främst på två olika sätt; pro-aktivt där vi kontaktar media angående
särskilda händelser, bl. a. genom pressmeddelanden och debattartiklar eller när media söker upp
oss för att få kommentarer till olika Burmarelaterade händelser. Information från vår hemsida
citeras ibland i media utan vår medverkan. Dessutom kontaktar journalister oss direkt för
specifika frågor och hjälp inför exempelvis reportageresor.
Nedan följer en sammanställning av SBK:s huvudframträdanden i media under 2012.
6.1 Intervjuer i TV och radio
2012-03-29: Karin Valtersson diskuterade situationen för Burmas etniska o religiösa minoriteter i
P1:s Människor och Tro, Sveriges Radio.
2012-04-01: Karin Valtersson intervjuades av TV4 Nyheterna i samband med fyllnadsvalen.
2012-04-02: Karin Valtersson medverkade i Nyhetsmorgon i TV4 i samband med fyllnadsvalen.
2012-04-02: Therése Wide pratade om fyllnadsvalen i P1 Morgon, Sveriges Radio.
2012-04-02: Therése Wide pratade om fyllnadsvalen i Alltid Nyheter, Sveriges Radio.
2012-04-02: Therése Wide medverkade i SVT:s Gomorron Sverige.
2012-05-02: Karin Valtersson pratade i SVT:s nyhetslabb om Aung San Suu Kyi i parlamentet.
2012-11-12: Shantana Shahid debatterade mot EU-parlamentarikern Fjellner (M) i samband med
Reinfeldts och svenska näringslivets Burmabesök på P1 Morgon, Sveriges Radio.
2012-11-13: Shantana Shahid medverkade i Gomorron Sverige, SVT.
2012-11-13: Shantana Shahid intervjuades av SR International, Sveriges Radio.
6.2 Nyhetsartiklar
2012-03-26: ”Demokratikämpe vill ta plats i parlamentet.” Karin Valtersson intervjuades i Tro &
Politik.
2012-05-14: ”Svenska företag vill investera i Burma.” Karin Valtersson intervjuades i DN.
2012-06-13: ”Suu Kyi till Norge till slut.” SBK omnämns i Hufvudstadsbladet.
2012-06-15: ”Frihetshjältens fruktan.” Matilda Hald intervjuades i långt Burmareportage i
tidningen Fokus.
2012-07-06: ”Lång väg kvar i Burma.” Matilda Hald citeras i Amnesty Press.
2012-07-09: ”Burma – förändringar på riktigt?” Matilda Hald citeras på Sidas nyhetssida.
2012-08-01: ”Förföljelser i Burma fröträngs.” Therése Wide intervjuad av TT om rohingyafolket;
publicerat i DN.
2012-08-01: ”Burmesiska trupper sköt mot muslimer.” Therése Wide intervjuad av TT;
publicerat i SVT Nyheter.
2012-08-06: ”Ökat våld mot muslimer i Burma.” Therése Wide intervjuad i Tro & Politik.
2012-05-16: ”Turistboom till Burma.” SBK:s hemsida citeras i Sala Allehanda.
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2012-05-16: ”Turistboom till Burma.” SBK:s hemsida rekommenderas av Dagbladet.se.
2012-09-06: ”Märklig tystnad om Burmas förtryck av rohingya.” SBK omnämnd i artikel på
Newsmill.
2012-11-02: ”Här är svenska företag aktiva i länder med korruptionsproblem.” Jenny Hedström
intervjuad i SVD.
2012-11-11: ”10 krav på Reinfeldt i Burma.” Matilda Hald intervjuad i Aftonbladet.
2012-11-12: ”Reinfeldt möter Burmas Suu Kyi.” Matilda Hald intervjuad i Aftonbladet.
2012-11-12: ”I natt landade han i Rangoon.” Matilda Hald intervjuad i Aftonbladet.
2012-11-15: ”Reinfeldt och näringslivet i Burma.” SBK citerade i Fria Tidningen.
2012-12-01: ”Burma växer som resmål.” Shantana Shahid intervjuad i TT-artikel; publicerad bl a
i Göteborgs-Posten
6.3 Egna debattartiklar
2012-02-18 ”För tidigt att släppa sanktionerna mot Burma”, ETC
2012-04-02 ”Ingen maktförskjutning i Burma efter valet”, SVT debatt
2012-11-12 ”Mänskliga rättigheter måste komma först när Reinfeldt besöker Burma”, Dagens
Arena
6.4 Pressmeddelanden
2012-01-13 ”Flera framstående politiska fångar släppta i Burma”
2012-03-30 ”Fyllnadsvalet innebär inte maktförändring i Burma”
2012-04-02 ”Aung San Suu Kyi tar plats i Burmas parlament”
2012-04-23 ”Upp till bevis för Burmas regim efter att EU avbryter sanktionerna”
2012-07-26 ”Svenska Burmakommittén uppmanar Bildt att agera angående krisen i
Arakanstaten”
2012-11-11 ”Mänskliga rättigheter måste stå i fokus när Reinfeldt besöker Burma”
7 Evenemang
7.1 Seminarier och andra evenemang i Stockholm
Deltagarstatistik seminarier 2012
60
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23 mars, Studieförbundet Vuxenskolan: Frukostseminarium om fyllnadsvalet
Karin Valtersson och Matilda Hald, då nyligen hemkomna från ett Burmabesök, samtalade om de
kommande fyllnadsvalen till Burmas parlament. Seminariet arrangerades tillsammans med
Studieförbundet Vuxenskolan. Ca 15 deltagare.
1 juni, Sensus Möte: The Limits of Burma’s Recent Reforms
Matthew Smith från Human Rights Watch (HRW) berättade om situationen i Kachinstaten. Smitt
hade under sex veckors tid intervjuat krigsdrabbade i Kachinstaten och författat HRW:s rapport
”Untold Miseries – Wartime Abuses and Forced Displacement in Kachin State.” Lunchseminariet
arrangerades tillsammans med MR-fonden. Ca 30 deltagare.
3 april, Arenagruppens lokaler: Föredrag av Margita Boström,
I samband med Burmakommitténs årsmöte berättade Margita Boström, korrespondent vid
Sveriges Radio, om sina reportageresor till Burma och visade bilder. Ca 20 deltagare.
20 september, ABF-huset: Human Rights in Western Burma – the Chin and the Rohingya
Detta kvällsseminarium samarrangerades med ABF Stockholm och Svenska Kyrkan. Gästtalare
var Salai Ling från Chin Human Rights Organization, Abul Kalam från Swedish Rohingya
Organization och Ben Rogers från Christian Solidarity Worldwide. Ca 51 deltagare.
21 september, ABF-huset: Transitional Challenges for Burma
Tillsammans med Dag Hammarskjöldfonden arrangerades ett heldagsseminarium med fyra
paneldiskussioner om Burmas utmaningar inom hållbar utveckling, fred och demokrati:
1) Economic development, foreign investments and local livelihoods
2) Peace, reconciliation and ethnic rights
3) Rule of law and transitional justice
4) People’s participation – bottom-up vs. top-down transition
Gästtalare var Frankie Abreu (Another Development for Burma), Khin Ohmar (Burma
Partnership), Paul Sein Twa (Burma Environment Working Group & KESAN), Lian Sakhong
(Burma Center for Ethnic Studies), Aung Htoo (jurist, tidigare i Burma Lawyers Council), Ben
Rogers (Christian Solidarity Worldwide), Jared Genser (Freedom Now), Mark Farmaner (Burma
Campaign UK), Kristina Areskog Bjurling (Swedwatch) och Hans Dahlgren (Sveriges MRambassadör); Matilda Hald modererade seminariet. Ett femtiotal personer deltog under dagen,
bland dem UD-tjänstemän och en riksdagsledamot.
22-23 september, ABF-huset: Europeiska Burmanätverkets (EBN) konferens
Höstens EBN-möte arrangerades av SBK (se punkt 2). 25 deltagare.
11 december, Global Reporting: Dagar i Burma
SBK summerade året som gått i Burma och visade bilder från kommitténs demokratiprojekt.
Jerker Ekvall, Eric Olofsson, Matilda Hald och Shantana Shahid berättade om sina resor i Burma.
Global Reporting lånade ut sina lokaler i Gamla Stan. Ca 30 deltagare.

7.2 Deltagande i andras arrangemang
14 mars: seminarium av UF Göteborg
Matilda Hald inbjöds att tala i Göteborg inför fyllnadsvalen i Burma i april.
2 april: franska ambassadens visning av filmen ”The Lady” i Stockholm
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Franska ambassaden arrangerade en visning av Luc Bessons film om Aung San Suu Kyi. Karin
Valtersson medverkade i en paneldebatt i samband med visningen med Lise Bergh (Amnesty),
Lian Sakhong (Burma Center for Ethnic Studies) och David Isaksson (Global Reporting).
5 juli: debatt i Almedalen
Matilda Hald deltog i”Times of Change in Burma?”, arrangerat av Folke Bernadotteakademin,
Sida, Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Amnesty. Övriga medverkande var Lian
Sakhong, Khin Maung Win, Bengt Ekman, Stefan Åström och David Isaksson.
11 august: SSU:s mellanvalsläger i Bommersvik
Shantana Shahid deltog i paneldiskussionen ”Burma: Real Signs of Change?” Övriga
medverkande var Maybel Htoo, Eleonore Eriksson och Amne Ali.
28 augusti: TCO-seminarium i Stockholm
Matilda Hald och Shantana Shahid inbjöds att föreläsa om Burma för TCO-medlemmar.
24 september: samtal på Bio Elektra i Västerås
Shantana Shahid diskuterade situationen i Burma med biopubliken efter visning av ”The Lady.”
6 november: MFS-resurs
Matilda Hald deltog som resursperson i en Sidakurs för ”Minor Field Study”-studenter genom ett
rådgivande skype-samtal med den student som skulle göra en MFS-resa till Burma.
7.3 MR-dagarna i Göteborg
Svenska Burmakommittén medverkade vid årets Människorättsdagar den 12-13 november med
ett eget bord. SBK-medlemmen Stina Olsson, Shantana Shahid från kansliet och Jenny Hedström
från styrelsen pratade om Burma med mässans besökare och delade ut kampanjmaterial.
Befintliga och nya medlemmar fick ett exemplar av Jennys bok ”Jag har en röst” (2012).
8 Publicerat eller tryckt material
Inom ramen för infoprojektet tog vi fram en briefer om det systematiska användandet av våldtäkt
och annat sexuellt våld i konflikternas Burma, tillsammans med vår franska systerorganisation
Info Birmanie. Informationsbladet spreds elektroniskt och skickades bl. a. till Kvinna till Kvinna.
Under hösten genomförde vi en vykortskampanj för att uppmärksamma Burmas
människorättssituation. Vykort trycktes med fyra olika motiv som på olika sätt illustrerar
konflikternas Burma och med förklarande text på baksidan. De mycket starka fotona togs av
fotografen Narciso Contreras bl. a. i ett internflyktingläger i Kachinstaten och längs den thaiburmesiska gränsen. Vykorten spreds på MR-dagarna och skickades till makthavare.
Vi tryckte upp en SBK-roll up för att användas på MR-dagarna.
9 Hemsida, Facebook och Twitter
www.burmakommitten.org
Burmakommittén använder hemsidan till att förmedla vad som händer i organisationen och ge
allmän information om situationen i Burma. Hemsidan har under året uppdaterats kontinuerligt
med uttalanden och pressmeddelanden, länkar till informationsmaterial om Burma och en
kalender för de evenemang som SBK arrangerat. Demokratiprojektet har fått en egen sida där vi
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gradvis kommer berätta mer om hur vi direkt stödjer gräsrötter i Burma. Kampanjen ”Stoppa
MR-brotten i Burma!” har även den en sida där referat på genomförda aktiviteter samlas.
www.facebook.com/burmakommitten
Facebook är en viktig kanal för SBK att snabbt nå ut till en större grupp människor. Utöver att
sprida information om vår egen verksamhet använder vi vår Facebook-sida till en regelbunden
nyhetsbevakning av Burma. Sidan uppdateras flera gånger i veckan. Folk är ofta aktiva och
kommenterar och gillar, samt använder vår sida till att tipsa oss om Burmarelaterade händelser
och artiklar. Genom Facebook-sidan nådde vi i slutet av året ca 810 personer.
www.twitter.com/burmakommitten
Under 2012 har Svenska Burmakommittén gått från runt 90 följare till över 260. Genom Twitter
når vi journalister, andra verksamma inom ideell sektor, politiker och en intresserad allmänhet.
Då livslängden på ett twittermeddelande bedöms vara mycket kort twittrar vi intensivt vid stora
händelser men mindre regelbundet i övriga fall.
10 Organisationsutveckling och finansiering
Fr o m juli 2012 var det för första gången möjligt för Svenska Burmakommittén att anställa en
person på heltid. Vi har ambitionen att växa ytterligare och potential finns nu när mycket
internationell fokus är på Burma. Få omfattande insatser i detta syfte har gjorts, med undantag för
ansökan till regeringens särskilda initiativ för yttrandefrihet och demokratisering genom Sida som
inte beviljades. Mer fokus på fundraising behövs nästa år.
11 Medlemmar, intresserade och gåvogivare
SBK hade i slutet av året 151 betalande medlemmar, en liten ökning från ca 130 medlemmar året
innan. De som betalat medlemsavgift och angivit kontaktuppgifter har tackats via e-post eller
brev. Vi sänder ut ett nyhetsblad till medlemmar via mail ca en gång i månaden, där vi informerar
om kommande händelser, summerar vad som hänt sen sist och tipsar om när vi deltagit i media.
Under året har nio nyhetsbrev skickats ut. Vid arrangemang mejlar vi även inbjudningar till
medlemmar, samt till en lista med ca 230 ytterligare Burmaintresserade personer. De medlemmar
som inte har e-postadresser har fått kallelse till årsmötet via post.
SBK har under året fått flera mindre gåvor från individer, varav ett par är regelbundna givare. Vi
är mycket tacksamma för denna givmildhet.
Vi har liksom tidigare år även haft ett par organisationsmedlemmar under 2012.
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EKONOMISK ÅRSRAPPORT 2012
Belopp i kronor
Resultaträkning
2012-01-01 2011-01-01
- 2012-12- - 2011-1231
31
RÖRELSENS INTÄKTER
Rörelseintäkter

Not 1

Öres- och kronutjämning

3,189,797

2,158,618

1

-1

3,189,798

2,158,617

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga kostnader

Not 2

-2,471,246

-1,604,341

Personalkostnader

Not 3

-709,185

-508,061

-3,180,431

-2,112,402

9,367

46,215

Ränteintäkt/kostnad

-37

28

Resultat efter finansiella
poster

-37

46,243

9,330

46,243

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avräkning skatt och sociala avg. (skattekontot)

11

19,702

0

518

2,228

1,822

335,892

121,493

Summa omsättningstillgångar

338,131

143,535

SUMMA TILLGÅNGAR

338,131

143,535

48,696

27,453

-30,000

-25,000

9,330

46,243

28,026

48,696

25,020

19,670

Upplupna kostnader, förutbet intäkter

285,085

75,169

Summa kortfristiga skulder

310,105

94,839

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

338,131

143,535

Andra kortsiktiga fordringar
Förutbetalda försäkringspremier
Kassa och bank

Not 4

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Ingående balans
Egeninsats i Informationsprojektet
Årets resultat
Summa eget kapital
Not 5

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
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Noter
Not 1
Rörelsens intäkter
Projektmedel från givare
SBK:s egeninsats i informationsprojektet
Medlemsavgifter
Gåvor
Intäkter från tröjförsäljning
Not 2
Övriga kostnader
Förmedlat till partnerorganisationer
Resor, kost och logi
Kontor, kommunikation, administration
Externa tjänster: revision, redovisning
Övrig verksamhet (konferens, seminarier, mässor, trycksaker mm)
Not 3

2012-12-31

2011-12-31

3,135,247
30,000
18,150
5,400
1,000
3,189,797

2,065,635
25,000
18,250
47,245
2,488
2,158,618

2,280,000
81,752
54,052
18,250
37,192
2,471,246

1,417,814
83,508
67,339
12,250
23,430
1,604,341

1,3

1

493,483
138,326
30,815
46,561
709,185

340,774
107,064
27,097
33,126
508,061

15,166
37,421
28,185
205,120
50,000
335,892

1,367
48,877
5,398
65,851
121,493

25,020
27,238
11,307
14,066
22,000
33,000
177,474
310,105

94,839

Personalkostnader

Antal anställda
Män
Kvinnor (i snitt 130% anställning)
Löner och andra ersättningar
Totala löner och arvoden
Sociala avgifter enlig lag
Pensionskostnader
Övriga personalkostn (semesterskuld, traktamente, försäkring mm)
Not 4
Kassa och bank
Handkassa
PG 1294407-0 Medlemskonto
PG 514770-7 Forum Syd-projekt
PG 542228-2 Demokratiprogram
Sparkonto
Not 5
Kortfristiga skulder
Personalens skatter och sociala avg. dec 2012
Sparad semester
Särskild löneskatt på pensionskostnader
Januarifakturor för inköp i dec
Revisions och bokslutskostnader
Bidrag till partners 2012, utbet i efterhand jan 2013
Kvarvarande medel demokratiprogrammet
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