Långsiktiga stödet till Burmas flyktingar hotat
Konflikthantering
Kort beskrivning:
Givare minskar sina bidrag och snaran dras åt kring gränsen till Thailand
"The Thailand Burma Border Consortium (TBBC) will cut humanitarian aid to Burmese refugees, as well as
operational and programming expenses in 2011 due to a reduction in funding." skriver The Irrawaddy, och
fortsätter
"Many of the new refugees at the camps have fled the recent conflict between Burmese government forces and
armed ethnic groups such as the Karen National Union. A majority of the refugees in Thailand have fled from
areas in eastern Burma, especially Karen State.
An estimated 7,000 recent refugees are currently displaced in Thailand in numerous small groups at various
locations along the border seeking to avoid the detection of the Thai authorities".
Enligt den konstitution som militärjuntan tvingade fram 2008 ska de etniska arméerna i landet underställas
militärerna i huvudstaden Naypyidaw. Flera av de etniska arméerna kräver självstyre och det säger sig självt att
det lågintensiva inbördeskriget riskerar att förvärras nu när regimen driver igenom den speciella gränsstyrka
(Border Guard Force, BGF) som ges i uppgift att bevaka gränsen mot Thailand.
Långt ifrån alla är nöjda. Inte minst alla människor som måste fly när militärer och beväpnade grupper närmar sig
deras byar. Flykt till Thailand är ett alternativ och det - trots alla sina brister - möjliga skydd. Jag hoppas givarna till
TBBC tänker om och ökar stödet istället för minskar det.
Jag är i alla fall mycket glad över att Svenska Freds börjat samarbeta med den burmesiska demokratirörelsen.
Under våren 2011 kommer vi arrangera två seminarier med representanter från både civila samhället och de
etniska arméerna kring fred och säkerhet. Rapporter från seminarierna utlovas!
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