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Hur stödjer man Burmas folk? – 
Charity Ratings guide för att visa solidaritet med Burma 

 

Under en månad protesterade munkar, nunnor, studenter och vanliga burmeser 
för demokrati och drägliga livsvillkor. Den senaste veckan har militärregimen 
slagit tillbaka och dödat, misshandlat och fängslat 1000-tals människor. Politiker, 
kulturpersonligheter och medierna runt om i världen har varit eniga i sina 
fördömanden av juntans övergrepp. Många svenskar deltar i hjälparbetet och vi 
har haft kontakt med många fler som vill hjälpa till men inte vet hur. Därför 
presenterar vi en liten guide till hur man kan stödja demokratirörelsen och 
Burmas folk. 
 
Stöd till flyktingar och oppositionen 
 
Direkt till demokratirörelsen 
Det finns i dagsläget bara en svensk insamling där pengarna går oavkortat till 
demokratiaktivister inne i Burma. Det är Olof Palmes Internationella Centrums1 
(OPC) och ALTSEANs2 (Alternative ASEAN Network on Burma) där pengarna 
som samlas in i Sverige förs över till den Thailändska organisationen som sedan 
smugglar in pengarna i Burma. Pengarna går oavkortat till bland annat till mat för 
gömda munkar, transporter, säkra gömställen, kommunikationsutrustning och 
annat direkt stöd till demokratirörelsen. ALTSEAN är en respekterad 
biståndsorganisation som arbetat med den burmesiska demokratirörelsen i 
många år och revisorer granskar att pengarna verkligen kommer fram. 
 
Pengarna samlas in via solidaritetsfonden. Fonden har plusgirokonto 570-2. (OBS 
märk talongen BURMA KAMPANJ så att pengarna går till just det ändamålet). Du 
kan också skänka ditt bidrag direkt på OPC:s hemsida 
(www.palmecenter.se/Kampanjer/Burma.aspx). 
 
Stöd till flyktingar och långsiktig utvecklings  
Burma är ett land som är mycket rikt på naturresurser men på grund av 
korruption, militärdiktaturens vanskötsel och det långa inbördeskriget är landet 
idag ett av världens fattigaste. Det är svårt för länder att ge bistånd till Burma 
trots att landet är så fattigt. Anledningen är att militären är så korrupt att de flesta 
västländer bojkottar den. Bistånd som ges via regimen kommer helt enkelt inte 
vanligt folk tillgodo utan hamnar i generalernas fickor. Sverige ger till exempel 
inget bilateralt bistånd till Burma. Vissa humanitära FN-organ har dock fått 
militärjuntans tillstånd att leverera humanitärt bistånd i form av mat och sjukvård 
direkt till utsatta människor. Ett antal ideella organisationer arbetar dock relativt 
självständigt inne i Burma och på gränsen mellan Thailand och Burma. De 
svenska organisationerna är: 
 
                                                
1 www.palmecenter.se  
2 www.altsean.org  
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Diakonia3 som framförallt arbetar med flyktingläger och utbildning för burmesiska 
flyktingar i Thailand. Diakonia är en viktig medlem av Thai Burma Border 
Consortium (TBBC) 4 som tillhandahåller mat, boende och vård för 150 000 
Burmesiska flyktingar i Thailand. Diakonias och TBBC verksamhet följs noga av 
revisorer och utvärderas regelbundet.   
 
Diakonia har plusgirokonto 90 33 04-4. Du kan också skänka ett bidrag direkt på 
Diakonias hemsida (http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=285). 
 
Föreningen för forskning och utveckling i Chinland arbetar för att ge föräldralösa 
och utsatta barn god omsorg och utbildning. Under 2007 utvecklas 
fosterhemsverksamhet med satsning på flickors utbildning. Målgrupp är ca 700 
barn och grupper i 7 townships i Chin-state (en provins i Burma). Målet är att ge 
föräldralösa och utsatta barn god omsorg och utbildning. Föreningen stöds av 
Forum Syd5 som är en av Sidas6 ramorganisationer och har plusgirokonto 90 
00 45-6. Du kan hitta information om föreningen på Forum Syds hemsida 
(http://info.forumsyd.org/Organisationsdatabasen/index.php?lang=0&orgid=123) 
 

Säg din mening och engagera dig aktivt 
Det finns några svenska organisationer som arbetar aktivt med att stödja den 
burmesiska demokratirörelsen där man som enskild individ kan göra en insats. 
 
Svenska Burmakommittén är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar 
med att sprida information och bilda opinion om situationen i Burma. Svenska 
Burmakommittén samarbetar nära med den demokratiskt valda burmesiska 
exilregeringen och andra stödgrupper för Burma runt om i världen. Att bli 
medlem kostar 100 kronor för enskilda och 200 kronor för organisationer. 
Medlemsavgift betalas in på plusgirokonto: 129 44 07-0.  Mer information om 
Svenska Burmakommittén finns på: www.burmakommitten.org   
 
Svenska Amnesty bedriver arbete för de mänskliga rättigheterna runt om i 
världen, och organisationen genomför just nu en kampanj mot militärregimens i 
Burmas övergrepp. Du kan bli medlem i Amnesty Sverige på organisationens 
hemsida: www.amnesty.se  
 
Amnesty Sverige driver också tillsammans med Lasse Åberg kampanjen 
”Burmablommor”. Att ge blommor är en klassisk försoningsgest i Burma och 
Amnesty vill få generalerna till förhandlingsbordet. Därför driver man en 
brev/kort kampanj mot militärregimen. Mer information hittar du på: 
http://net11.amnesty.se/www/kampanjer/.burmablommor  
 
Det går också att stödja Amnestys arbete direkt genom att sätta in pengar på 
organisationens plusgirokonto 90 00 72-0. 
 
 

                                                
3 www.diakonia.se  
4 www.tbbc.org  
5 www.forumsyd.org  
6 www.sida.se  


