
Fred og 
konflikter i 
Myanmar



Myanmar – sidste fem år:

 2012: Våbenhvile for den længste væbnede konflikt i det 
20’ende århundrede.

 2012-2015: Første demokratiske valg i årtier.

 2015: Aung San Suu Kyi’s parti får jordskreds-sejr..

 2015: National våbenhvile underskrevet.

 Langt de fleste politiske fanger frigivet.

 Ytringsfrihed forbedret.

 Investeringer fra vesten strømmer ind.
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Mere væbnet konflikt, flere flygtninge, national våbenhvile 
går i stå. 



…hvad skete der?



Konflikt for 
ti år siden –
målt med 
landminer 
(2007)



Konflikt for 
seks år 
siden –
målt med 
landminer 
(2011)



Konflikt for 
tre år siden –
målt med 
landminer 
(2014)



National 
våbenhvile 
underskrevet 
for halvandet 
år siden 
(oktober 2015)



”NCA”

Våbenhviler 
15/10 2015

Valg 8/11 2015

”NCA”

Våbenhviler
15/10 2015



No 

Konflikt 2007 Konflikt 2017



No 

2007

”NCA”

15600

53000

Etniske oprørsgrupper, 
målt i soldater

Sign National Ceasefire

Did NOT sign National Ceasefire

Fra 2015

2015

2015Underskrev ikke national våbenhvile (NCA) i 2015

Underskrev national våbenhvile (NCA) i 2015



Mere våbenhvile i år?

• I marts sagde Aung San Suu Kyi, at flere 
grupper vil underskrive NCA snart.

Best case 
scenario 
2017?

More ”NCA”?
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Mere våbenhvile i år?

• I marts sagde Aung San Suu Kyi, at flere 
grupper vil underskrive NCA snart.

• Våbenhvile forhandlingerne ”Panglong 2.0” i 
maj viste bare, at det ikke sker foreløbigt.

• Underskrifterne kræver også, at United 
Nationalities Federal Council (UNFC) bryder 
sammen.

18500

50100
Skriver fortsat ikke under, uanset 
UNFC’s skæbne… (målt i soldater).

Alle underskrivere af NCA, hvis UNFC 
braser sammen (målt i soldater).

Best case 
scenario 
2017?

More ”NCA”?



Tak 

Mere info fra Bjarne:

Email: bus@danmission.dk

SMS: 2266 3495


