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Burma utsetter formannskapet i Asean
Burma kunngjorde tirsdag at landet avstår fra formannskapet i The Association of South East
Asian Nations (ASEAN). Årsaken er ifølge militærjuntaen at de skal konsentrere seg om den
nasjonale forsoningsprosessen og demokratiseringen av Burma. Formannskapet roterer
alfabetisk, og det var Burmas tur i slutten av 2006. Det siste året har det foregått intenst
diplomatisk spill fra nabolandene og tydelig press fra blant annet EU og USA for å få Burma
til å trekke seg.
- Det er på tide at generalene i Rangoon reagerer på ytre press. Nå er det viktig at presset mot
landet opprettholdes. Her har nabolandene en viktig rolle å spille. Til nå har de andre Aseanlandene sittet passivt på sidelinjen og ikke ønsket å involvere seg i det de har kalt Burmas
”indre anliggender”. Det må det bli slutt på - presset i forbindelse med formannskapet i Asean
viser at det er mulig å påvirke militærjuntaen, sier Marte Graff Jenssen, informasjonsansvarlig
i Den norske Burmakomité.
Den norske Burmakomité presiserer at Burmas utsettelse av formannskapet ikke må føre til at
nabolandene igjen snur ryggen til hva som skjer i landet.
- Framover må Asean følge opp militærjuntaens uttalelser om at de skal bruke tid på den
nasjonale forsonings- og demokratiseringsprosessen. Her har norske myndigheter en rolle å
spille, sier Marte Graff Jenssen.
Norske myndigheter må benytte seg av alle sine muligheter til å presse Burmas naboland til å
ta et aktivt og klart standpunkt mot de grove bruddene på menneskerettigheter og manglende
demokrati i landet. Burma må stå øverst på listen når norske politikere og diplomater treffer
kollegaer fra Aseans ti medlemsland. Første skritt er å løslate den demokratisk valgte lederen
av landet, Aung San Suu Kyi, som sitter i husarrest på tredje året.
Videre er det på tide at Norge innfører lovfestede økonomiske sanksjoner mot
militærdiktaturet, slik blant annet USA har. Generalenes respons i forbindelse med
formannskapet viser at de påvirkes av et samlet internasjonalt samfunn. Da er det viktig med
tydelige signaler fra blant annet Norge.
_________________________________________________________________________
For mer informasjon, ta kontakt med Den norske Burmakomité ved informasjonsansvarlig
Marte Graff Jenssen på telefon 22 47 92 37 eller 99 74 98 81, e-post: info@burma.no.
Se for øvrig www.burma.no for mer informasjon om landet og de siste nyheter.
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