
   

    Stockholm den 12 augusti 2011 
 
Utrikesminister 
Carl Bildt 
Utrikesdepartementet 
103 39 STOCKHOLM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angående händelseutvecklingen i Burma  
 
 
För närvarande sker som bekant en mycket oroväckande utveckling i Burma. 
Burmaregimens övergrepp genom allvarliga och kontinuerliga övergrepp av befolkningen 
är väl dokumenterad och förskräcker. Det är ytterst angeläget att omvärlden vidtar 
åtgärder för att påverka regimen i en annan riktning. Advokater har en viktig roll att fylla 
för att försöka förändra denna utveckling.  
 
Som du vet arbetar Sveriges advokatsamfund sedan lång tid för upprätthållandet av 
grundläggande mänskliga rättigheter, rättsstatlighet (Rule of Law) och andra 
grundläggande demokratiska principer. Detta arbete utförs såväl på egen hand som genom 
andra europeiska och internationella advokatorganisationer.  
 
Just i fråga om situationen i Burma har International Bar Association (IBA), den 
världsomfattande organisationen för advokatsamfund och enskilda advokater, nyligen 
tagit ett mycket viktigt initiativ genom en särskild kampanj för att påverka situationen i 
landet; the Justice for Burma Campaign. Genom detta initiativ vill IBA och dess 
medlemsorganisationer på olika sätt försöka skapa förändrade förhållanden i landet. Hur 
detta sker framgår av den bifogade beskrivningen ”Lawyers in Action for Human Rights – 
the Justice for Burma Campaign” (se bil.). Ett ytterligare syfte är att förmå respektive 
länders regeringar att aktivt verka mot statsövergrepp och repression och för en utveckling 
för respekt för mänskliga rättigheter och ökad rättssäkerhet.  
 
Sveriges advokatsamfund vill med detta brev uppmana Dig och Sveriges regering att med 
styrka ta avstånd från Burma-regimens agerande, uttrycka stöd för IBA:s arbete samt 
stödja att FN:s Generalförsamling skyndsamt tillsätter en särskild 
undersökningskommission (Commission of Inquiry, UN-COI) med uppgift att utreda de 
brott mot mänskligheten som rapporterats av en mängd FN-organ, mänskliga 
rättighetsorganisationer och andra internationella och nationella organisationer med insyn 
i utvecklingen i landet.  



   

                                                          

FN:s särskilda Burma-rapportör har utan framgång redan två gånger föreslagit tillsättandet 
av en sådan kommission. Stöd för en sådan kommission har nu redan getts av ett antal 
länder1, men ännu inte av Sverige. Ett stödjande av ett sådant internationellt oberoende 
organ är särskilt viktigt, eftersom varje försök att utreda påståendena om krigsbrott och 
brott mot mänskligheten hittills kategoriskt har vägrats av den burmesiska regimen. Jag 
vill därför särskilt uppmana Dig och den svenska regeringen att omgående uttrycka stöd 
för skapandet av en sådan kommission. 
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1 Australien, Belgien, Kanada, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Estland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, 
Nederländerna, Slovakien, Storbritannien och USA. 


