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To kachinlærere brutalt voldtatt og drept i Burma.

Brende bør kreve at de skyldige blir stilt til ansvar.
To unge lærere fra Kachin-staten ble forrige brutalt voldtatt, mishandlet og drept i nordlige
Shan-staten. Saken har fått stor oppmerksomhet, har politiske implikasjoner og mange aktører,
deriblant USA og Storbritannia, krever en åpen undersøkelse og rettferdighet for ofrene. Norge
bør stille seg bak dette kravet.
- Saken er grufull, men dessverre ikke unik. Vi vet at det burmesiske militæret i mange år har brukt
voldtekt som våpen i konflikter med etniske grupper, og at dette fortsatt pågår. Militære overgripere
går fri. Uavhengig av om det er soldater eller sivile som står bak denne misgjerningen, er det viktig at
Norge stiller seg bak en uavhengig gransking. Ofrene var frivillige for Kachin Baptist Convention, og
drapene blir sett på som et angrep på kachin-folket, og har politiske implikasjoner. Det har også en
viktig symbolsk betydning i forhold til fredsprosessen, sier Audun Aagre, daglig leder i
Burmakomiteen.
Aagre var eneste utlending til stede i en minneseremoni for ofrene i Lashio, Shan-staten, onsdag 21.
januar, før kistene ble fraktet til Kachin-staten. Folk startet å samle seg i fem-tiden på ettermiddagen
ved baptistkirken. Rundt 1500 mennesker ventet i over seks timer. Da kistene endelig ankom byen
dannet folkemengden en 300 meter lang lyskorridor og viste ofrene sin respekt. Seremonien varte til
klokken ett om natten. Lignende seremonier er holdt i Yangon, Mandalay og Myitkyina.
De to kvinnene Maran Lu Ra (20) og Tangbau Hkawn Nan Tsin, (21) kom fra Myitkyina i Kachin-staten
og jobbet som frivillige lærere for Kachin Baptist Convention, og underviste internt fordrevne som er
drevet på flukt av pågående krigshandlinger. De bodde i landsbyen Kawng Hka Shabuk i nordlige
Shan-staten. Ifølge en pressemelding fra vår partner Women’s League of Burma (WLB) var landsbyen
under vakthold av burmesiske tropper natten forbrytelsen fant sted. Ifølge kilder Amnesty International
har vært i kontakt med hørte landsbyboerne skrik i 21-tiden om kvelden 19. januar, men fordi
landsbyen ligger i et område, hvor det burmesiske militæret har utvidede fullmakter, turte de ikke å gå
ut for å sjekke før senere. Da fant de kvinnene gjengvoldtatt, stygt mishandlet og drept, og de så spor
angivelig etter militærstøvler.
Straffefrihet for voldtekt og seksuelle overgrep, særlig i etniske konfliktområder, er utbredt i Burma.
WLB har systematisk dokumentert seksuelle overgrep av det burmesiske militæret mot barn og
kvinner i etniske områder siden 2001. Senest i fjor ga WLB ut to rapporter som dokumenterer 118
tilfeller av seksuell vold av det burmesiske militæret siden 2010, de fleste gjennomført i Thein Seins
regjeringstid.
Burma er et av regjeringens tolv fokusland i utviklingspolitikken. Norge har de siste årene tatt en
ledende rolle i det internasjonale engasjementet i landet og i samarbeidet med burmesiske
myndigheter. På et frokostmøte i regi av Civita nylig trakk Brende selv fram Burma som eksempel på
den vanskelige balansen mellom engasjement og menneskerettslige utfordringer. Ifølge den nye
stortingsmeldingen om menneskerettigheter (St.meld. 10) lansert rett før jul gjør Brende det klart at
menneskerettighetene skal utgjøre bunnlinjen i norsk engasjement ute. Herunder er rettstat og
rettssikkerhet et av tre hovedområder.
- Så lenge burmesiske myndigheter ikke er villig til å åpne for en sivil uavhengig etterforskning i saker
hvor militæret er mistenkt vil disse forbrytelsene fortsette. Norge har tette bånd til den burmesiske
regjeringen, som kommer norske interesser til gode. Dette gir også et ansvar for å utøve politisk press
dersom det er nødvendig for å sikre menneskerettighetene, og at de skyldige blir stilt til ansvar for
voldtekt og drap av Maran Lu Ra og Tangbau Hkawn Nan Tsin, sier Aagre.
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