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MYANMAR-ROHINGYA UPDATE
BAGGRUNDSINFORMATION
Rohingya-folket er et statsløst muslimsk mindretal fra Rahkine-provinsen (tidligere kaldet
Arakan) i det vestlige Myanmar (se rødt markeret område på kort).
Myanmar har et indbyggertal på omtrent 52 millioner hvoraf over 80% er buddhister.
Rohingya-folket udgør ca. 1,2 million af Myanmars befolkning.
Rohingya-folket er af gode grunde flere gange blevet kaldt verdens mest forfulgte folkefærd.

Rohingyaer nægtes statsborgerskab i
Myanmar med henvisning til den
Burmesiske statsborgerskabslov fra 1982.
Loven nægter statsborgerskab til Britiskindiske migranter, som har bosat sig i
landet efter 1823. På trods af at det er
muligt at datere Rohingya-folket helt
tilbage til det 8 århundrede bliver de
juridisk og systematisk undertrykt i
Myanmar.
Staten nægter at bruge betegnelsen
”Rohingya”, som gruppen selv identificerer
sig som. I stedet kaldes de ”Bengalske”,
hvilket giver dem status som illegale
migranter.

Rohingyaerne er ofre for adskillige menneskerettighedsovergreb fra staten Myanmar
• Nægtes fri bevægelighed i og udenfor Myanmars grænser
• Begrænset adgang til sundhedsydelser
• Ingen adgang til offentlige jobs
• Ingen adgang til uddannelse
• Tvangsarbejde
TIDSLINJE
1978 - 200.000 Rohingyaer flygter til Bangladesh, drevet på flugt fra det Burmesiske militær,
der dræber, voldtager og brænder deres byer.
Mange Rohingyaer hjemsendes umiddelbart efter på baggrund af en aftale mellem Bangladesh,
Burma og FN.
1991/92 – 250.000 Rohingyaer flygter fra det burmesiske militær og dets rædsler. Slaveri,
voldtægt og religiøs forfølgelse. Bangladesh, som ikke har underskrevet FN’s
flygtningekonvention igangsætter igen en hurtigst mulig hjemsendelsesaftale for Rohingyaerne.

2012 – 125.000 Rohingyaer internt fordrevne efter udbredt vold mellem civile militante
grupperinger og systematisk vold og massakrer udført af staten i en anti-muslim/Rohingya
kampagne.
2013 – Myanmar afslår FN’s menneskerettighedskomites resolution, som opfordrer Myanmar
til at give Rohingyaer statsborgerskab og stoppe volden mod den muslimske minoritet.
2014 – 86.000 Rohingyaer har siden volden udbrød i 2012 forsøgt at flygte med båd fra det
vestlige Myanmar.
2016 – En lokal militant gruppe angriber grænsepoliti i Rahkine-provinsen. Militæret svarer
igen blandt andet ved at brænde en række byer ned og volden eskalerer på ny.
2017 August - September – En militant Rohingya-gruppering angriber grænsepoliti og dræber
12 politimænd d. 25 august. Volden eskalerer yderligere og flere nedbrændinger af byer finder
sted.
UNHCR estimerer at mere end 123.000 Rohingyaer er flygtet til Bangladesh siden 25. August
2017. Det svarer til næsten 9000 mennesker dagligt de sidste to uger.
Myanmar blokerer for FN nødhjælp til det konfliktramte område i Rahkine-provinsen.
FN’s fødevareprogram nægtes også adgang. 250.000 mennesker inklusiv internt fordrevne og
andre sårbare grupper mangler mad.
Nye oplysninger tyder på at Myanmar planter landminer på grænseovergangen til Bangladesh,
hvor mange flygtninge sidder fast.
FN’s generalsekretær Antonio Guterres frygter folkemord og opfordrer FN’s sikkerhedsråd til at
tage stilling til den eskalerende konflikt.
Læs mere om flygtningenes beretninger her.

•
•

HOLD DIG OPDATERET på Myanmar-temasiden hos The Guardian
LÆS DENNE MERE DYBDEGÅENDE ARTIKEL fra National Geographic om
Rohingyaer og livet som flygtning i Bangladesh.

