
Vedtatt på SAIHs årsmøte 2021 

SAIH støtter studentenes krav om demokrati i Myanmar! 

Første februar 2021 tok militæret makten i Myanmar gjennom et kupp. Militærkuppet kom 
overraskende samtidig som det lenge har vært sett på som en mulighet for at det kunne skje. Kun noen 
timer før landets demokratisk valgte parlament skulle møtes for å formelt utnevne landets neste 
president for de kommende fem årene gjennomførte militæret kalt «Tatmadaw» sitt tredje statskupp i 
landets nyere historie. Hærsjefen Min Aung Hlaing ble innsatt som landets øverste leder sammen med 
en ny militærregjering, samtidig ble den valgte ledelsen tatt til politiske fanger. Militærkuppet i starten 
av februar 2021 bidro til en brå stopp i Myanmars demokratiseringsprosess som har pågått siden 2010. 
Militæret begrunnet kuppet med at valget som ble gjennomført i november 2020 var preget av 
omfattende valgfusk, noe som ikke er bevist, samt at de begrunnet at de tok makten fordi det var en 
nasjonal nødsituasjon som krevde det. Ironisk nok var det ingen nødsituasjon eller noen reell trussel 
mot nasjonal enhet eller suverenitet slik militæret hevdet, maktovertagelsen stred imot grunnloven fra 
2008 som militæret selv konstruerte for å sikre sine egne interesser. Ved valget i november 2020 vant 
tidligere Nobel fredsprisvinner Aung San Suu Kyi’s parti «National League for Democracy» (NLD) 
enda en brakseier og overgikk valgresultatene fra 2015, med et enda større flertall i parlamentet. Ved 
valget i 2015 vant NLD en brakseier og inntok både regjeringskontor og parlament som den første 
demokratisk valgte regjeringen i Myanmar på over femti år (siden 1962). De erstattet da regjeringen til 
«Union Solidarity and Development Party» (USDP), partiet som ble opprettet av militærjuntaen som 
hadde hatt makten siden landet åpnet opp. Selv om valgresultatet til NLD var svært godt, har det også 
vært misnøye særlig fra etniske minoriteter i landet som stadig føler seg undertrykt og hvorav flere er i 
konflikt med militæret, og fra det internasjonale samfunnet som har vært skuffet av hvordan Suu Kyis 
har håndtert Rohyinga-situasjonen. Samtidig viste valgresultatet at Suu Kyi fremdeles er svært 
populær, særlig i majoritetsbefolkningen. Tross valgresultatet bør det nevnes at militæret stadig etter 
en grunnlovsbestemmelse innehar 25 prosent av setene i parlamentet og holder en veto-makt over 
fremtidige grunnlovsendringer som krever 3/4 flertall. Hærsjef Min Aung Hlaing sier at han vil holde 
nyvalg når unntakstilstanden som nå er innført vil utløpe om et års tid. Da ønsker han selv å stille til 
president. Imidlertid operer Myanmar nå med en egen skyggeregjering bestående av representanter 
som er valgt av og som representerer folket, i likhet med hva Norge gjorde under tysk okkupasjon 
under andre verdenskrig. Det er representantene i skyggeregjeringen som nå representerer de 
folkevalgte og som vi bør anerkjenne og lytte til.  

Ukene etter kuppet har vært preget av ikke-voldelige demonstrasjoner hvor millioner har stått opp mot 
regimets undertrykkelse. Fra første øyeblikk har befolkningen vist sin motstand mot kuppet. Unge 
aktivister, studenter, sivilsamfunn og forskjellige yrkesgrupper har tatt til gatene hver eneste dag. 
Protestene tar mange former. Alt fra kreative gateprotester, til demonstrasjonstog med helsepersonell 
og brannmenn i full uniform, til banking med kopper og kar hver kveld kl. 20.00 etter portforbudet 
inntrer. Alt springer ut av et desperat behov for å bli sett og hørt av kuppmakerne og verden. I 
demonstrasjonene er studentene og unge aktivister i front – i tråd med studentenes sterke tradisjon for 
å protestere mot militærjuntaen i landet blant annet fra de folkelige massemobiliseringene tilbake i 
1988 og 2007. Militæret har tidligere lagt mye innsats i å slå hardt ned på organisert studentaktivisme. 
Campus er tidligere blitt tvangsflyttet ut av bysentrum, universiteter ble geografisk splittet opp, som 
ledd i å forhindre protester og studentorganisering. At de nå likevel evner å organisere seg, sier mye 
om hva som står på spill i Myanmar. Det sier også mye om kraften som finnes i studentaktivistene. 
Det er folket som bærer byrdene av militærets brutalitet når de organiserer seg sammen i en 
folkebevegelse for sivil ulydighet kalt «Civil Disobedience Movement» (CDM). Den folkelige 
motstanden mot militærets maktovergrep har også skapt et nytt grunnlag for krav fra landets etniske 
minoriteter som i over femti år har Myanmars etniske minoriteter blitt hard rammet av militærets 
maktovergrep. De ønsker seg ikke tilbake til det skjøre demokratiet man hadde før, men tar til orde for 
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et nytt føderalt system med mer større representasjon og maktfordeling. Demonstrantene har i 
hovedsak fire hovedbudskap: 1) Løslat politisk ledere og de som er arrestert, og overlever makten til 
de folkevalgte. 2) Ikke anerkjenn kuppmakerne på noen måte, heller ikke deres løfter om nyvalg. 
Kuppet er verken lovlig eller godt begrunnet, og kampen er ikke over. 3) Støtt komiteen som 
representerer det valgte parlamentet (CRPH), og dets skyggeregjering (Acting Government). Støtt 
også den folkelige bevegelsen for sivil ulydighet, CDM, og de som nå bærer byrdene av generalstreik 
og militærets brutalitet. 4) Stans pengestrømmene og innfør målrettede sanksjoner mot kuppmakerne 
og deres krets. Det er ingen som etterlyser brede sanksjoner nå. Demonstranter møtes med batonger, 
kuler, vannkanoner og enda flere arrestasjoner. De siste ukene er trolig flere hundre ikke-voldelige 
demonstranter drept og titusener arrestert. Det er kommet flere rapporter om tortur av fanger, hvor 
flere er torturert til døde. En ny cyberlov er også fremmet som vil gjøre det lett for militæret å spore 
seg frem til enkeltpersoner som ytrer seg mot dem. Telenor, med 16 millioner kunder i landet, er 
tydelige på at loven strider med menneskerettighetene. I starten av februar var norske myndigheter 
tydelige og raske i sin respons til militærkuppet. Stat-tilstat-samarbeidet, som innebærer en betydelig 
pengeoverføring til myndighetene, er stanset. Myanmar er i dag ett av regjeringens valgte partnerland 
som mottar om lag 250 millioner i årlig støtte. Partnerlandsstrategien til Utenriksdepartementet for 
2021-2023 fremhever særlig fred, demokrati og menneskerettigheter som sentrale innsatsområder i 
samarbeidet. Støtten til Myanmar går langt tilbake med Norge som en viktig støttespiller for 
demokratibevegelsen under den forrige militærjuntaen og som en alliert for etniske minoriteter og 
menneskerettighetsforkjempere i landet. Fra 90-tallet til 2010 sto Norge sammen med en rekke andre 
vestlige land og en bred internasjonal solidaritetsbevegelse som bidro til omfattende sanksjons- og 
støttepolitikk. Da landet åpnet rundt 2010 endret Norge kurs og støttet opp under militærets 
reformvilje..  

SAIH mener:  

• At sivilsamfunnet og demokratiske krefter i Myanmar, må støttes og vernes om og at man 
lytter til det burmesiske folket som driver kampen mot militærkuppet og som har eierskap til 
den politiske framtiden i Myanmar. 

• At SAIH skal vise solidaritet med folket i Myanmar i kampen for demokrati, blant annet 
gjennom å støtte opp om CDM og deres krav. 

• At SAIH skal bidra til å sette fokus på situasjonen i Myanmar sammen med partnere i landet.  
• At Norge skal fortsette å fordømme kuppet i Myanmar og kreve overlevering av makten til 

landets folkevalgte, samt kreve umiddelbar løslatelse av politiske fanger/arresterte. 
• At norsk bistand til Myanmar må bidra til å støtte opp under sivilsamfunn og ikke-statlige 

aktører så lenge militæret innehar makten. 
• At Norge aktivt bruker rollen i FNs sikkerhetsråd til å fordømme militærkuppet og 

overgrepene. 
• At Norge og andre internasjonale donorer samt store næringslivsaktører skal stanse 

pengestrømmene og innføre målrettede sanksjoner mot kuppmakerne og deres krets. 

 


