Den norske Burmakomité
Vedtatt på Årsmøtet 26. april 2004

Årsmelding for 2003
1. Den norske Burmakomite
1.1 Komiteen
Den norske Burmakomite (NBK) har til formål å støtte opp om og styrke den burmesiske
demokratibevegelsen i eksil og i Burma. NBK har, siden komiteen ble konstituert i
begynnelsen av 1992, kanalisert norsk støtte til den burmesiske demokratibevegelsen. NBK
støtter opp om Aung San Suu Kyi og det politiske mandatet til hennes parti, National League
for Democracy (NLD), og samarbeider nært med den burmesiske regjeringen i eksil; National
Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB).
NBK arbeider for å fremme demokrati i Burma ved å:
a) gi økonomisk støtte til burmesiske prosjekter som faller innunder NBKs retningslinjer
for tildeling av støtte (se nedenunder);
b) arbeide for å øke bevisstheten om situasjonen i Burma overfor norske myndigheter,
opinion, presse og relevante organisasjoner i Norge.
NBK er ikke en medlemsorganisasjon, men en komité bestående av medlemmer med både
Burma- og fagkompetanse. NBK mottar årlig støtte fra UD, og denne støtten kanaliseres i all
hovedsak til organisasjoner og grupper som tar del i den burmesiske demokratibevegelsen.
Våre hovedområder for støtte i 2003 var: demokrati og organisasjonsutvikling, helse og
utdanning, menneskerettigheter, bevisstgjøringsarbeid og informasjonsarbeid.
NBKs retningslinjer for tildeling av støtte er:
a) Prosjektene må være ikkevoldelige
b) NBK prioriterer prosjekter som er inter-etniske
c) NBK prioriterer prosjekter som er initiert av burmesere med tilknytning til
demokratibevegelsen. Støtte til internasjonale organisasjoner faller utenfor vårt
mandat.

1.2 Komiteéns sammensetning og virksomhet
Den norske Burmakomite har hatt følgende sammensetning i 2003:
Leder:
Harald Bøckman
Nestleder
Tore Lindholm
Komitemedlemmer:
Aase Gjerdrum
Waranoot Tungittiplakorn
Øyvind Eggen
Thomas Frantsvold
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Senter for utvikling og miljø
Senter for menneskerettigheter
Norske PEN
Utviklingsfondet
Diakonhjemmets Høgskole, internasjonal avdeling
Raftostiftelsen
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I løpet av 2003 ble det avholdt tre komitémøter i NBK, samt årsmøte. Komiteen har
behandlet følgende hovedsaker: budsjetter, regnskap, organisasjonsform, prosjekt- og
informasjonsvirksomhet og NBKs mandat. NBK har fått et nytt reglement som klargjør
ansvarsfordeling mellom komiteen, dets leder og arbeidsutvalget. NBK har i 2003 startet en
diskusjon om vårt mandat og prioriteringer, på bakgrunn av at Utenriksdepartementet før
sommeren ba om en klarere strategi fra norske frivillige organisasjoner med fokus på Burma.
NBK har spisset vårt mandat ved å legge hovedfokus på politisk endring og besluttet å
nedprioritere humanitær støtte. NBK har i denne sammenheng hatt flere møter med Kirkens
nødhjelp for å klargjøre arbeids- og ansvarsområder og for å unngå overlapping. NBK
besluttet i foregående periode å starte med tiltak inne i Burma. NBK vil i 2004 benytte en
konsulent til å gjøre en vurdering av organisasjoner som kan være aktuelle for NBK å støtte.
Arbeidsutvalget har hatt jevnlige møter gjennom året. Fram til årsmøtet i juni bestod AU av
Harald Bøckman, Tore Lindholm, og prosjektkoordinator Gro Anett Nicolaysen. På årsmøtet i
2003 ble det besluttet å utvide AU med Waranoot Tungittiplakorn og Thomas Frantsvold,
som har deltatt på AU-møtene resten av året.

1.3 Administrasjon
Den norske Burmakomite har i 2003 hatt to ansatte – prosjektkoordinator/daglig leder og
informasjonsmedarbeider, hvorav sistnevnte er halv stilling. Gro Anett Nicolaysen hadde
stillingen som prosjektkoordinator fram til 1. desember, da hun gikk ut i 6 mnd. permisjon.
Ellen Cathrine Kiøsterud overtok stillingen 1. desember for et 6 mnd. engasjement. Åse
Kristin Sand har vært ansatt som informasjonsmedarbeider.
Komiteen besluttet i 2003 å legge inn i søknaden til UD en styrking av sekretariatet ved å
utvide den halve stillingen til 100 % i løpet av 2004. De ekstra 50 % vil deles mellom
informasjon og administrasjon.

2. Møter i Norge og internasjonalt






I mars deltok Gro Anett Nicolaysen på møte i Brussel i det europeiske Burma-nettverket.
I april deltok Harald Bøckman og Gro Anett Nicolaysen på møte i Burma Donors Forum i
Washington D.C.
I august deltok Gro Anett Nicolaysen og Åse Sand på møte i UD for alle organisasjoner
og andre som jobber med Burma, for oppdatering og diskusjon av situasjonen i Burma og
Norges arbeid i forhold til Burma.
I august deltok Gro Anett Nicolaysen og Åse Sand på seminar om sanksjoner, arrangert
av Røde Kors.
I november deltok Gro Anett Nicolaysen og Waranoot Tungittiplakorn (AU-medlem) på
Forum Asia konferanse i Chiang Mai, Thailand, om situasjonen for burmesiske flyktninger
i Thailand, India, Bangladesh og Malaysia.

3. Aktiviteter i Norge og internasjonalt
3.1 Filmvisning på Cinemateket
I samarbeid med Amnesty arrangerte NBK filmvisning på Cinemateket 24. mars med
dokumentarfilmen Kalama Sutta: Seeing Is Believing om Burma. Filmens amerikanske
regissør, Holly Fisher, var invitert til Norge til visningen, hvor hun fortalte om filmen og svarte
på spørsmål fra publikum. Det var god oppslutning til visningen. Filmen har senere blitt lånt
ut til lokalgrupper i Amnesty.

3.2 Burma Forum
I juni arrangerte NBK møte i Burma Forum i Oslo hvor Dr. Thaung Htun (NCGUBs utsending
til FN) og Dr. Sein Win (statsministeren i den burmesiske eksilregjeringen, NCGUB).
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Hovedsaker på møtet var en redegjørelse fra NCGUB om den politiske situasjonen i Burma
og deres syn på humanitær støtte til Burma, og diskusjon om norske NGOers Burmaengasjement og muligheter for samarbeid/arbeidsfordeling og felles initiativ. Burma Forum er
møteplassen for et nettverk av Burma-interesserte organisasjoner og enkeltpersoner i Norge.

3.3 Lobby-arbeid gjennom året
NBK har drevet påvirkningsarbeid både i Norge og internasjonalt, sammen med andre
organisasjoner, i forbindelse med flere saker:
 Burmesiske flyktninger og opposisjonelle i eksil. Burmesiske organisasjoner innenfor
demokratibevegelsen, med base i Thailand, ble rundt årsskiftet 2002-03 og senere slått
hardt ned på av thailandske myndigheter. I samme periode opplevde burmesiske
flyktninger i India store vanskeligheter fordi de ikke fikk innvilget flyktningestatus av FNs
høykommissær for flyktninger. India kom igjen i søkelyset da det i juni ble kjent at indiske
myndigheter vurderte å gjenoppta sak mot en burmesisk journalist for en flykapring han
var delaktig i for 12 år siden. NBK har sendt brev til de relevante myndigheter og
institusjoner i disse sakene.
 Krav om tøffere sanksjonspolitikk mot Burma fra Norge, Storbritannia og EU. NBK har
sendt brev til utenriksminister Jan Petersen, den tyske ambassade i Oslo, og den britiske
utenriksminister med oppfordring om tøffere sanksjonslinje mot Burma.
 Krav om at damprosjekt på Tasang i Burma ikke blir gjennomført. Høsten 2003 ble det
kjent at det norske selskapet Norconsult anbefalte en større damutbygging i Shan-staten
i Burma i en studie for Asian Development Bank, uten å redegjøre for konsekvenser for
miljø og lokalbefolkning. Norske myndigheter hadde delvis finansiert studien. NBK skrev
brev til ADB og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson om saken.

3.4 Turisme-kampanje
NBK har deltatt i en felles kampanje blant organisasjonene i det europeiske Burmanettverket mot Austrian Airlines, som høsten 2002 startet med direkte flygninger fra Wien til
Rangoon.
På hjemmebane har NBK fra høsten 2002 jobbet aktivt mot den norske reiseoperatøren
OrkidéEkspressen (OE) på Tynset, som selger Burma-reiser. NBK har gjennom flere brev
oppfordret selskapet til å stoppe salget inntil det skjer politiske reformer i Burma. Våren 2003
gikk NBK ut med en pressemelding om OEs aktiviteter i Burma, som resulterte i en trussel
om søksmål fra OE. NBK så seg nødt til å skaffe seg advokathjelp. Oppfølgingen av denne
saken krevde mye av NBKs ressurser utover våren. Ved utgangen av 2003 forelå fortsatt
intet søksmål. Ifølge OEs advokat jobber de med å samle informasjon.

3.5 19. juni-kampanjen
I anledningen Aung San Suu Kyis fødselsdag 19. juni 2002 ble det tatt initiativ til en
postkortkampanje og solidaritetsmarkering til støtte for Aung San Suu Kyi og kvinner i
Burma. Kampanjen er et samarbeid mellom NBK, Kristelig Folkepartis Kvinner, Norges
Venstrekvinnelag og Høyres kvinnenettverk, og PD Burma.
Kampanjen fortsatte i 2003. 19. juni 2003 ble markert med kronikk i Dagbladet og felles
pressemelding fra NBK og de andre organisasjonene. Postkortkampanjen ble avsluttet i
desember 2003. NBK har mottatt rundt 1300 underskrifter.
Kampanjearrangørenes målsetting har vært å få en offisiell myndighetsperson til å
overlevere kortene til burmesiske myndigheter. Flere kanaler har vært forsøkt, men det har
vist seg vanskelig å finne aktuelle personer. Man vil jobbe videre for en oversendelse av
postkortene i løpet av 2004.
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3.6 Nyhetsbrev
NBK har sendt ut elektronisk nyhetsbrev hver 14. dag gjennom hele året. Brevet gir en
oppsummering av de viktigste hendelsene de to forutgående ukene, samt en oversikt med
linker til de viktigste Burma-relaterte sakene fra nyhetsbildet. Brevet sendes ut til rundt 130
mottakere, som består av komiteen, relevante myndighetspersoner, organisasjoner,
journalister, utdanningsinstitusjoner, studenter og andre med interesse for situasjonen i
Burma.

3.7 Nettsider
NBKs nettsted, www.burma.no, er en viktig informasjonskanal for komiteen og blir jevnlig
oppdatert med siste nyheter og rapporter. NBK ble partner i nettportalen Global i 2003 og
NBKs nettsider er dermed tilgjengelige fra www.global.no.

3.8 NBK i media










NBKs brev til FNs høykommissær for flyktninger i New Delhi av 27.02.03, vedrørende
situasjonen for burmesiske flyktninger i India, ble referert til i asiatiske media. NBK ble
kontaktet av BBC World Service angående saken.
Pressemelding 01.04.03 om OrkidéEkspressens Burma-reiser ble gjort til sak i regionale
media. OEs hovedkontor er på Tynset. Nettavisen skrev også om saken.
NBK ble kontaktet og sitert i flere norske medier etter arrestasjonen av Aung San Suu Kyi
30. mai. NBK deltok i Dagsnytt18 sammen med statsminister Bondevik.
NBK og regjeringens kvinneorganisasjoner hadde kronikk i Dagbladet 19.06.03 i
forbindelse med 19. juni-kampanjen.
NBK deltok i juli i en debatt mot Wickstrøm reiser i Dagsnytt18 angående salg av reiser til
Burma.
NBK signerte leserinnlegg 15.08.03 i Dagbladet sammen med Framtiden i våre hender,
PD Burma og Støttegruppa for Burma, om norske myndigheters manglende handlekraft.
NBK tipset NorWatch om Norconsults engasjement i Burma i forbindelse med planer om
utbygging for vannkraft i Shan-staten i Burma. Dagbladet og NRK plukket opp saken etter
at Norwatch hadde skrevet om den.
NBK hadde to debattinnlegg om turisme til Burma i Dagbladet i november.
RadiOrakel hadde Burma som tema i et halvtimes program i november, basert på intervju
med NBK.

3.9 Henvendelser
NBK har ikke ført statistikk over mottatte henvendelser som gjelder informasjon om Burma,
men vårt inntrykk er at antallet har økt noe i løpet av 2003. NBK får en god del henvendelser
fra skoleelever og studenter, men også fra andre som av ulike grunner ønsker informasjon
om situasjonen i Burma.

3.10 Nye lokaler
Høsten 2003 begynte NBK å se etter nye kontorlokaler. NBK ble inkludert i et prosjekt ledet
av Menneskerettighetshuset og Amnesty, som allerede var godt i gang med å undersøke nye
kontorlokaler med tanke på å samle menneskerettighetsorganisasjoner under et tak. Ved
utgangen av 2003 var valg av bygg ennå ikke gjort, men en avgjørelse var ventet i slutten av
januar.

4. Prosjektene
4.1 Generelt
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I 2003 gjennomgikk NBK en prosess som førte til en klargjøring av organisasjonens mandat
og arbeidsområde. Dette ledet til enkelte endringer i støtten til organisasjoner i og utenfor
Burma. Parallelt med denne prosessen utarbeidet vi på oppfordring fra UD en felles plattform
med Kirkens Nødhjelp som tydeliggjorde de to organisasjonenes arbeid sett i sammenheng.
Hovedtrekkene ved spissingen av mandatet har ført til at NBK vil fokusere på følgende
kjernemål via prosjektsamarbeidene:
• Demokratisering
• Rekonsiliering og inter-etnisk samarbeid
• Menneskerettigheter
• Styrket kapasitet i organisasjonene og utvikling av sivilt samfunn
o på lokalplan
o i de politiske organisasjonene
• likestilling mellom kjønnene
De viktigste forandringene foran 2004 blir dermed at NBK
gradvis skal trekke seg ut av humanitært arbeide og fokusere på utdanning,
kapasitetsbygging og prosjekter som fokuserer på politisk endring
støtte flere aktiviteter inne i Burma
2002 var siste året da NCGUB, DVB og NBK sendte felles søknader til UD. Den siste av
disse bevilgningene kom i desember 2002 og vår andel (50 000) gikk til SWAN.
For 2003 fikk NBK 3 millioner kroner, hvorav 2 030 000 gikk direkte til prosjektene og resten
til prosjektoppfølging og drift av kontoret i Oslo. Av ulike grunner var en del av prosjektstøtten
ikke utbetalt ved årets slutt.

4.2 Reiser
Gro Anett Nicolaysen reiste til India i februar for å møte våre partnere der. Reisen resulterte
blant annet i nødhjelp til burmesiske asylsøkere i India, kanalisert gjennom Burma Asylum
Seekers Committee (BASC).
4.-23. november foretok Gro Anett Nicolaysen prosjektoppfølgingsreise til Thailand og
Burma. I Thailand deltok AU-medlem Waranoot Tungittiplakorn, mens AU-medlem Thomas
Frantsvold var med på reisen til Burma.
Formålet med reisen i Thailand var oppfølging av partnere og prosjekter, informere partnere
om NBKs nye mandat, treffe nye partnerorganisasjoner som NBK vurderer å støtte i 2003,
og vurdere å fase ut støtten til enkelte prosjekter.
I Burma var NBKs hovedformål å undersøke muligheter for å støtte prosjekter inne i Burma,
og forsøke å identifisere prosjekter/organisasjoner som kan ”bygge bro” mellom
organisasjonene som jobber utenfor Burma, i grenseområdene og inne i landet. Dessuten
ønsket NBK å få en oppdatering på den politiske situasjonen, samt skape kontakt med
aktører innen politikk og demokratibevegelsen i Burma.
Hovedkonklusjonene fra reisen til Burma ble lagt frem i en rapport som også ble oversendt
Utenriksdepartementet.

4.3 All Burmese Federation of Student Union (ABFSU)
NBK har støttet ABFSU siden 2001. Organisasjonens hovedformål er å fungere som et
talerør for den burmesiske studentunionen inne i Burma, samt støtte opp om og mobilisere
studentnettverket inne i Burma. I tillegg har ABFSU som formål å øke bevisstheten om
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utdanningssituasjonen inne i Burma, samt mobilisere støtte blant studenter i regionen.
ABFSU har et kontor i Chiang Mai og et tilfluktssted i Mae Sot der ABFSU-medlemmer fra
inne i Burma og i eksil treffes for gjensidig informasjonsutveksling og for å diskutere strategi.
Ved kontoret i Mae Sot mottar ABFSU-medlemmer fra inne i Burma opplæring samt diverse
informasjonsmateriale som de distribuerer blant medlemmene inne i Burma.
NBK hadde håpet at ABFSU ville øke aktivitetene inne i Burma. NBK ønsket å få avklart om
det var en reell mulighet for ABFSU å øke aktivitetene inne i Burma for 2004.
Det har vært NBKs inntrykk at organisasjonens kampanjevirksomhet rettet mot regionale og
internasjonale studentorganisasjoner manglet en klar oppfølgingsstrategi.
ABFSU ønsker og kan ekspandere aktiviteter inne i Burma. I budsjett for 2004 viser ABFSU
at de vil prioritere aktiviteter som direkte bidrar til å styrke ABFSU-nettverket inne i Burma.

4.4 All Burma Student Democratic Front (ABSDF)
ABSDF ble dannet av studenter som flyktet som følge av massedemonstrasjonene i 1988.
ABSDF har syv arbeidsgrupper inne i Burma som driver aktivt bevisstgjøringsarbeid inne i
Burma i tillegg til en rekke opplæringsprogram i menneskerettigheter og konflikthåndtering.
ABSDF driver også et skoleprosjekt for ca. 300 elever i Ban Sala flyktningeleir på den thaiburmesiske grensa.
I 2002 kuttet den amerikanske NGOen, IRC, matvarestøtten til ABSDF- medlemmer inne i
Burma og langs grensa. NBK vedtok da, i samråd med Den burmesiske eksilregjeringen
(NCGUB), Euro Burma Office (EBO) og Den danske Burmakomité (DBC), å fortsette denne
støtten. NBK anser det som viktig å støtte organisasjonen grunnet deres aktive
bevisstgjøringsarbeid inne i Burma, samt at organisasjonen fungerer som en brobygger
mellom de ulike etniske gruppene.
NBK ytret ønske om at støtten til ABSDF ikke begrenser seg til kun matvaredistribusjon, men
at støtten knyttes opp mot ABSDFs bevisstgjøringsaktiviteter inne i Burma. I søknad til NBK
bør et mer langsiktig perspektiv tydeliggjøre, der matvarestøtte kun er en komponent av
ABSDFs bevisstgjøringsarbeid inne i Burma.
Støtten for 2003 gikk til Yaung Ni Oo High School i flyktningleiren Ban Sala i Thailand.
Skolen har om lag 400 elever og fungerer tilfredsstillende. Det har blitt diskutert å legge
NBKs støtte til dette prosjektet innunder NHECs støtte til utdanningsformål. Dette ble ikke
gjennomført i 2003.

4.5 National Health and Education Committee (NHEC)
I fjor utarbeidet NHEC en ny konstitusjon. Ny komitéleder og nye komitémedlemmer ble
valgt, og nye personer ble rekruttert til arbeidsgruppa.
NBK har siden begynnelsen av nittitallet støttet NHECs prosjekt for distribusjon av helse- og
utdanningsmateriale i de etniske minoritetsområdene. Formålet med støtten er å bidra til
inter-etnisk samarbeid samt å bidra til å styrke de lokale helse- og utdanningskomiteer i de
etniske minoritetsområdene. Materiale har blitt distribuert til NHECs omlag 24
medlemsorganisasjoner (medlemstallet varierer) i henhold til en prosentvis
distribusjonsmetode.
NBK hadde lange diskusjoner med NHEC om måten midlene skulle fordeles på og selve
utbetalingen kom ikke før på nyåret 2004. Da hadde NHEC levert den ønskede
dokumentasjonen hvilke organisasjoner som opererer hvor og hvilke skoler/helsestasjoner
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de støtter. Det ble signalisert til NHEC at NBK i framtiden vil støtte materiell kun som en del
av et mer helhetlig program. NBK vil gå inn for at støtten fra NBK på en mer aktiv måte bidrar
til å bygge kapasiteten til de lokale helse- og utdanningskomiteene i de etniske
minoritetsområdene.
I år 2000 ga NBK støtte til et pilotprosjekt om hiv/aids gjennom NHEC. Målgruppen er den
burmesiske migrantbefolkningen i Mae Sot-området i Thailand. NBK har siden 2001 støttet
hiv/aids-prosjektet. NBK ønsket å trekke seg ut av NHEC sitt hiv/aids-prosjekt i 2003 fordi det
ligger utenfor NBK sitt mandat og på siden av vårt fagfelt. Vi håpet at Kirkens Nødhjelp ville
ta over prosjektet ettersom de driver med mer spisskompetanse på feltet. Det skjedde ikke,
og siden prosjektet er bra og fortjener å opprettholdes, forlenget NBK støtten i 2003.
Forhandlingene med KN førte heller ikke fram for 2004, hvor prosjektet fortsatt er inkludert i
NBK sin UD-søknad.
Kontoret i India har fått en egen bevilgning til driftsstøtte. Kompetansen på kontoret har blitt
betraktelig styrket siden 2002.
NHEC ble oppfordret til å tenke mer langsiktig mht. innlevering av søknader til NBK. NBK
oppfordret NHEC til å inkludere mindre prosjekter (publisering av etniske ordbøker,
seminarer etc.) i en mer omfattende søknad til NBK.

4.6 Women’s League of Burma (WLB)
WLB, som er en paraplyorganisasjon for 12 burmesiske kvinneorganisasjon, mottok støtte
fra NBK for første gang i 2003 til et Peace Building prosjekt. Prosjektet har som hovedmål å
oppmuntre til kvinnelig deltakelse i fredsprosessen, samt oppmuntre til inter-etniskt
samarbeid kvinne-organisasjonene i mellom.
Kapasiteten blant WLBs 12 medlemsorganisasjoner varierer sterkt. Av
medlemsorganisasjonene dominerer Burmese Women’s Union (BWU) og Shan Women’s
Action Network. I denne forbindelse ønsker WLB å iverksette et prosjekt med fokus på
organisasjons- og kapasitetsbygging blant medlemsorganisasjonene.

4.7 Shan Women’s Action Network (SWAN)
SWAN er en av WLBs medlemsorganisasjoner og hovedaktøren bak voldtektsrapporten,
Licence to Rape, som kom ut i mai 2002. Som en del av oppfølgingen av rapporten besluttet
NBK mot slutten av år 2002 å støtten SWAN sitt opplæringsprosjekt. NBK sin vurdering av
SWAN er at de har mye gode ideer og tiltak, men at gjennomføringskapasiteten er noe svak.
I 2003 har vi støttet seks internships hos SWAN. De fleste av jentene ser ut til å fortsette å
jobbe for SWAN eller relaterte organisasjoner. I tillegg fikk organisasjonen 50 000 til drift av
kontoret.

4.8 Burma Issues (BI)
I 2003 mottok NBK for første gang søknad fra BI for deres opplæringsprogram retta mot
ungdom på grasrotnivå inne i Burma. Organisasjonen har tidligere mottatt støtte til deres
dokumentasjonsenhet gjennom Den danske Burmakomite. BI mottok gode anbefalinger fra
DBC. På prosjektreisen høsten 2003 fikk ikke NBK kontakt med noen i organisasjonen som
kunne si noe om prosjektet. Det ble derfor ikke gitt støtte til BI i 2003.

4.9 Forum Asia
Forum Asia er en NGO med hovedkontor i Thailand og medlemsorganisasjoner i ti asiatiske
land. NBK støttet Forum Asia sitt prosjekt i Bangladesh som har som formål å produsere en
rapport om situasjonen for Rohingya-flyktningene i Bangladesh. Situasjonen har forverret
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seg etter at FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) kunngjorde at de faser ut støtten til
de to flyktningleirene i Bangladesh og overgi ansvaret for driften til myndighetene i
Bangladesh. Myndighetene i Bangladesh har derimot ikke akseptert forslaget fra UNHCR.
Medicins sans frontieres, Holland, som har drevet helsetiltak i flyktningleirene, trakk seg ut av
leirene i august 2003 etter press fra UNHCR. UNHCRs planer om å overføre ansvaret til
myndighetene i Bangladesh har bidratt til at et stort antall flyktninger har blitt tvangsrepatriert
til Burma. UNHCR har også lagt frem en Self Sufficiency Plan som har som formål å
integrere Rohingyaene i lokal samfunnet i Bangladesh etter stengningen av leirene.
Myndighetene i Bangladesh har ikke godkjent UNHCRs plan.
NBK møtte prosjektleder for Forum Asia prosjektet, Chris Lewa, i Chiang Mai for å diskutere
videre tiltak og ble enige om en kartleggingsreise til regionen i januar 2004.

4.10 Karen Human Rights Group
KHRG har fått støtte til innsamling av informasjon om menneskerettighetsbrudd i Karenstaten. Informasjonen spres til internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, ILO, FNsystemet og andre Burmagrupper.

4.11 All Karen Development Association & Sisters of St. Francis Xavier
Det ble satt av penger til prosjekter innen ledelses- og adminstrasjonsopplæring retta mot
ungdom gjennom denne organisasjonen. Blant prosjektene var et tiltak ved Patein Training
Centre i Irrawaddy Division som ligger en 7 timers kjøretur fra Rangoon. Prosjektet viste seg
å ikke stå til forventningene og ble gitt opp. Pengene skal omallokeres til andre prosjekter i
2004.

4.12 Human Rights Forum of Monland
HURFOM fikk støtte til dokumentasjon av menneskerettighetene i Mon-staten og
menneskerettighetsopplæring. Materiellet distribueres både inne i og utenfor Mon-staten. Har
blant annet fokus på kvinner og barn sine rettigheter.

4.13 Shan Herald Agency for News
I 2003 fikk SHAN for siste gang støtte fra NBK til posjektet Human Rights Documentation
and training. SHAN publiserer nyhetsbrev fra Shan staten på shan, thai, engelsk og
burmesisk, samt nyheter på engelsk på internett og thai. De har videre workshops og
internships. Beslutningen om å avslutte støtten til SHAN skyldes et vedtak i NBK om å
redusere støtten til dokumentasjon som en del av innsnevringen av virksomheten, ettersom
det finnes en rekke andre donorer på samme område.

4.14 Association Assistance for Political Prisoners
AAPP dokumenterer situasjonen for politiske fanger i Burma og fremmer deres sak
internasjonalt. I tillegg kanaliserer de humanitær assistanse til fanger og deres familier.
NBK støttet i 2003 produksjonen av en dokumentarfilm om politiske fanger i Burma. Filmen
heter ”Spirit for survival – Burma behind Bars” og målgruppen er internasjonale miljøer.

4.15 Earthrights International
NBK støttet Earthrights School i 2003 for å hjelpe dem ut av en økonomisk krise. Skolen
ligger i Nord-Thailand og elevene kommer fra ulike etniske grupper. Motivet for skolen er
bringe elver fra ulike etniske grupper sammen for å bygge tillit og samarbeid dem i mellom.
(Støtten gikk via en folkehøgskole i Norge)
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