
Stoppa våldet mot Myanmars folk! 
 
Det är hög tid att vi protesterar mot militärjuntans övervåld i Myanmar! Att militären gjorde 

en kupp i februari och krossade den demokratiska utvecklingen i landet är vid det här laget 

väl känt över hela världen. Antalet döda växer i takt med att militären skjuter skarpt mot de 

demonstranter som fått smak på demokratin och absolut inte vill återvända till ett liv under 

militärdiktaturens skräckvälde. För att skrämma folket till underkastelse skjuts även civila i 

sina egna hem.  

 

Minoritetsfolken i Burma har varit förtryckta av militären i decennier, men i och med att 

även etniska burmeser i demokratirörelsen drabbas så ökar förtrycket generellt i landet. 

Tusentals civila ur karenfolket har tvingats fly från sina hem på grund av att deras byar nära 

gränsen till Thailand har flygbombats.  

 

Situationen i Myanmar berör oss starkt i Hudiksvall. Det är nu c: a tio år sedan de första 

kvotflyktingarna från karen- och chin-folket kom till oss från FN:s flyktingläger i Thailand. 

Många av dessa arbetar nu inom hemtjänsten, äldrevården, på sjukhuset och inom industrin 

i Hudiksvall, Nordanstig och Ljusdal. Dessa, våra vänner, ser med fasa på vad som händer i 

deras hemland och känner stor oro för släkt och vänner. 

 

En sorts bottenlös hopplöshet infinner sig när de två förtryckarregimerna i Ryssland och 

Kina, som regelmässigt backar upp alla andra kompisregimer i världen som begår brott mot 

folkrätten och sitt eget folk, även i detta fall lägger in sitt veto i FN:s säkerhetsråd mot 

fördömanden och sanktioner mot militärjuntans övergrepp i Myanmar. Så länge som 

Rysslands och Kinas inställning är att omvärlden och FN ska fullständigt strunta i om ett 

lands regim förtrycker och förgör sitt eget folk så är det tyvärr svårt att räkna med deras stöd 

för att skydda folkrätten och stoppa pågående brott mot mänskligheten. 

 

Det enda rimliga vi och omvärlden kan kräva av militärerna är att de omedelbart återinsätter 

den civila regeringen och verkar för försoning mellan de olika folkgrupperna i Myanmar! 
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