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Første uavhengige burmesiske tv-kanal på lufta
På lørdag får innbyggerne i Burma, et av verdens tøffeste militærregimer, for første
gang mulighet til å se på TV uten at militærjuntaens sensurkomité har hatt en finger
med i spillet. Bak står den Oslo-baserte Democratic Voice of Burma.
- Dette er en milepæl i utviklingen av frie medier i Burma, sier Harald Bøckman, leder i Den
norske Burmakomité.
Målet er å gi burmesere troverdige og pålitelige nyhetssendinger, samtidig som sendingene
skal være en uavhengig stemme som gir rom for politisk debatt og støtte ytringsfrihet,
menneskerettigheter og demokrati i Burma.
- Eksilradioen Democratic Voice of Burma ble opprettet i Oslo allerede for tretten år siden.
Den teknologiske utviklingen siden da har muliggjort at millioner av mennesker i et av
verdens mest undertrykte og fattige land for første gang vil bli i stand til å få usensurerte
nyheter og annen informasjon via satellittfjernsyn. Det ligger flere år med hardt og
oppofrende arbeid fra ledelse og stab ved DVB bak denne merkedagen, sier Bøckman.
Democratic Voice of Burmas egne beregninger tilsier at rundt ti millioner – en femtedel av
befolkningen i Burma – vil kunne se de ukentlige TV-programmene som sendes via satellitt
fra et av nabolandene. Radiokanalen som sender fra Oslo er blant annet støttet av det norske
Utenriksdepartementet. Stiftelsen Fritt Ord støtter oppbyggingen av TV-stasjonen.
Nobels fredsprisvinners fra 1991, Aung San Suu Kyi, sitter fortsatt i husarrest i sitt hjem i
Burmas hovedstad Rangoon. Militærregimet har det siste halve året strammet grepet om
befolkningen ytterligere ved å fjerne dialogvennlige personer innen egne rekker, deriblant
tidligere statsminister Khin Nyint. Burma har vært under militær kontroll siden 1962.
For mer informasjon, ta kontakt med
Ansvarlig redaktør Aye Chan Naing i Democratic Voice of Burma på telefon 22 86 84 86
eller mobil 911 077 43
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