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Karensk landsbyboer holder sin datter under et angreb fra den burmesiske hær.

BURMA



Dette år tog det burmesiske militær magten under et 
kup, angreb sit eget folk og forøgede angreb mod den 
etniske befolkning i Burma. Den burmesiske hær dræber 
protestanter i byerne og på sletterne, og dræber og 
fordriver tusindvis af etniske mennesker i bjergene. På 
trods af dette er der en følelse af solidaritet, forpligtigelse 
og håb blandt både den burmesiske og den etniske 
befolkning i Burma. Burmeserne i byerne og på sletterne 
holder sammen i håb om at modstå tyranniet på måder, 
der aldrig før er set.

Den etniske befolkning i bjergene, der er blevet jaget 
ud af deres hjem, nægter at give op og fortsætter med 
at elske og hjælpe hinanden. Vores FBR ranger teams 
og andre grupper bevæger sig sammen med det etniske 
folk og giver medicinsk hjælp, madstøtte og er med dem 
i kærlighed. Det burmesiske militær er mere magtfuldt 
end nogen andre gruppe her, men vi tror, at Gud er 
mere magtfuld og giver os muligheder for at hjælpe. 
Der er en fornyet ydmyghed og gensidig respekt mellem 
burmeserne og de etniske minoriteter. Vi har hørt 
følgende fra mange burmesere: ”Vi beder om tilgivelse 
for, at vi ikke tog os af eller stod sammen med den etniske 
befolkning, som har været under angreb i alle disse år. Vi 
kan nu se den lidelse, de står med. Vi beder om tilgivelse, 
og vi er kede af det. Vi er så taknemmelige for, at de, når 

vi flygter til deres områder, hjælper os 
og risikerer deres liv for at redde os. Vi 
må alle arbejde sammen for frihed, og vi 
må kæmpe for alle menneskers værdi og 
rettigheder. Det er vi forpligtede til.”

I Karen staten fortalte en leder, der har 
hjulpet mange burmesere med at flygte 
og finde ly, mig følgende, ”Vi må huske 
på Guds nåde og barmhjertighed. Uden 
Guds barmhjertighed, ville vi karenere 
ikke kunne eksistere. Og vi fortjener det 
ikke, for vi begår mange fejl og synder. 
Det er ikke kun diktatorerne, der laver 
fejl. Det gør vi også. Men vi indrømmer 
dette og takker Gud for hans tilgivelse 
og nåde. Vi har været tvunget til at flygte 
og lide, men vi vil ikke tabe, selvom 
militæret er stærkere. De er stærkere 
end os, men ikke stærkere end os alle 
sammen og ikke stærkere end Gud.” Den 
etniske befolkning sammen med os samt 
burmeserne tror ikke, at diktatorerne 
kan vinde. Vi ved, at der bag de dødelige 
angreb fra militæret og politiet mod 
menneskene i Burma er en dyb og stor 
ondskab. Dette er først og fremmest 
en åndelig kamp. Vi beder mod denne 
ondskab i det magtfulde navn, Jesus.

Gud velsigne jer,

David Eubank, familie og Christians 
Concerned for Burma.

Tak fordi I beder for Burma.
DIREKTØREN
FRA
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NØGLEORD
OMRÅDE MED ETNISKE 
NATIONALITETER

OMRÅDE MED BURMESISK 
ETNISK FLERTAL

Bed sammen med os om, at diktatorerne 
ændrer deres hjerter eller træder 
af; at Aung San Suu Kyi og alle de 
politiske fanger bliver løsladt; at 
National Unity Government er i 
stand til at operere; og at der må 
være en ny start for alle. Bed om, 
at folket sammen kan skabe 
et demokratisk og sandt 
repræsentativt Burma for 
alle mennesker – men 
også at mennesker under 
angreb, indtil dette sker, 
kan modtage den hjælp, de 
har brug for for at overleve. 
Bed også for, at budskabet 
om tilgivelse og forsoning selv 
nu må nå til diktatorerne, det 
burmesiske militær og politiet.

Tak fordi I beder for os.

GLOBAL BEDEDAG FOR BURMA FINDER STED HVERT ÅR DEN ANDEN SØNDAG I MARTS. 
BED GERNE SAMMEN MED OS FOR BURMA. E-MAIL INFO@PRAYFORBURMA.ORG FOR 
MERE INFORMATION.

Tak til Acts Co. for deres støtte og printningen af dette magasin. 
Dette blad er produceret af Christians Concerned for Burma 
(CBB). Al tekst ophavsret til CCB 2022. Design og layout af FBR 
Publications. Alle rettigheder er forbeholdt. Dette blad må blive 
reproduceret, hvis de rette krediteringer er givet til tekst og billeder. 
Rettigheder til alle billeder går til Free Burma Rangers (FBR), 
medmindre andet er noteret. Nævnte skriftsteder er taget fra 
Bibelselskabets oversættelse, medmindre andet er noteret.

Christians Concerned for Burma (CCB), PO Box 392, Chiang Mai, 
50000, THAILAND

www.prayforburma.org • info@prayforburma.org
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I 2021 stod Burma ansigt til ansigt med to 
ekstraordinære og sammenlåste kriser: Covid-
pandemien og kuppet den 1. februar. Dette 
“kritiske vendepunkt” giver mulighed for at 
genforestille sig, hvilket slags land, Burma kunne 
være.

For første gang i generationer – i hvert fald siden 
demokratiets opstand i 1988 – er unge mennesker 
fra landsbyer og byer blevet udsat for den fulde 
vold fra Tatmadaw. Mange medlemmer af Burmas 
etniske fællesskab - især unge mennesker, der 
tidligere ikke havde mulighed for at forstå lidelsen 
af Burmas etniske nationaliteter, er nu i stand 
til at sætte pris på lidelsen og forhåbningen af 
mindretalsfællesskaber. Dette har ført til en fornyet  
solidaritet og forpligtelse for at afslutte den 
burmesiske hærs brutale styre samt insistere på, at 

militæret i fremtiden skal være under civilt styre.

Siden kuppet har Tatmadaw hærget på tværs 
af Burma, inklusiv i stater og regioner, der 
tidligere var overvejende upåvirkede af væbnede 
konflikter, som for eksempel Chin, Sagain og 
Magwe. Det burmesiske militær opfører sig 
ofte som en voldelig besættende, morderisk 
og koloniserende styrke. Som svar har lokale 
fællesskaber fundet sammen i People’s Defence 
Forces (PDF) for at modstå juntaens voldelige 
overfald. Mange PDF’ere har slået sig sammen 
med National Unity Government (NUG). Andre 
arbejder tættere sammen med Ethnic Armed 
Organizations (EAO), der giver mange af disse 
grupper grundlæggende træning.

Selvom årsagen ikke fuldt ud ligger hos 
State Administrative Council (SAC), har 
juntaens fejlbehandling af Covid-krisen, 
inklusiv flere veldokumenterede angreb på 
sundhedsmedarbejdere, massivt forværret 
påvirkningen af pandemien. Mange tusinder er 
døde og levevilkårene er blevet massivt påvirkede. 
Økonomien er krympet med op mod en tredjedel 
siden kuppet, delvist på grund af pandemien, men 
mest takket være det militære regimes dårlige 
forvaltning og voldelige angreb mod borgerne.

I midten af oktober var 1.178 mennesker blevet 
dræbt af de militære styrker, og over 3.500 blev 
stadig tilbageholdt. Mange af disse mennesker 
har været udsat for tortur. I mellemtiden havde 
fødevaresikkerheden styrtdykket, idet FN’s 
Verdens Mad Program skønnede, at endnu 3,4 
millioner mennesker i Burma vil sulte efter 
kuppet.

Den 1. februar 2021 styrtede 
militæret den civile regering,  
og folket rejste sig i protest.
Forfatter: Ashley South

BURMA
BURMA I KRISE

DET CENTRALE

Unge der protesterer i Yangon.
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I denne forbindelse havde EAO’ere som for 
eksempel Karen National Union og Kachin 
Independence Organization, spillet en hovedrolle 
i bekæmpelsen af pandemien og i modstand mod 
juntaen. Efter kuppet sørger Burmas EAO’ere 
samt dennes partner, Civil Society Organizations 
(CSO) for nogle af de få pålidelige og succesfulde 
leveringstjenester i landet. For eksempel går 
mindst 300.000 af Burmas mest udsatte børn 
på en EAO-skole, og mange EAO’ere har givet 
sundheds- og andre tjenester til deres befolkning, 
når juntaen har fejlet – til trods for en meget 
begrænset international støtte.

Tjenesterne og ledelsesadministrationen, der 
er givet af EAO’ere, peger mod muligheden 
for et transformeret og mere retfærdigt og 
rimeligt Burma. Mange EAO’ere går ind for 
en høj standard af politisk legitimitet blandt 
den lokale befolkning. Deres ledelses- og 
administrationsroller, kombineret med de lokalt 
ejede og leverede sundheds-, uddannelses- og 
andre tjenester, der ofte leveres i partnerskab med 
CSO’ere, kan ses som byggestenene i en ny type 
føderalisme. Denne ‘fremvoksende føderalisme’, 
baseret på lokalt ejet og leveret praksis og 
strukturer, trækker på modstandskraften hos 
lokalsamfundet, civilsamfundsaktører og 
EAO’ere. 

Den nuværende krise giver uden tvivl den 
bedste mulighed siden Panglong-konferencen 
i 1947 for at opnå en føderal union baseret på 
aftaler mellem suveræne stater. Føderalismen 
i Burma bør fortsætte ud fra den forståelse, at 

fremvoksende etniske stater og de EAO’ere, der 
styrer dem, er suveræne enheder, som kan slutte 
sig til at danne en føderal union.

Fællesskab og EAO-modstand er centrale for at 
absorbere, håndtere og tilpasse sig chok og kriser. 
Ikke desto mindre kan den lokale mestringsevne 
strækkes ud over et ‘tipping point’, hvilket gør 
positive svar sværere at opnå. Den stigende 
sandsynlighed for ødelæggende fremtidige 
påvirkninger fra klimaændringer gør det endnu 
vigtigere at arbejde med og støtte lokale aktører i 
at tilpasse sig en stigende temperatur og skiftende 
nedbørsmønstre.

Desuden er nogle af verdens bedste 
tilbageværende skove og brændpunkter for 
biodiversitet lokaliserede i EAO-kontrollerede 
områder. Disse er nøgleressourcer til at afhjælpe 
klimaændringer. I denne forstand spiller EAO’ere 
vigtige globale roller ud over Burmas grænser. 

Økonomen Milton Friedman siger følgende, 
“Kun en krise ... producerer reel forandring. 
Når den krise opstår, afhænger de handlinger, 
der tages, af de ideer, der ligger rundt omkring.” 
Burma har i de seneste to år oplevet to massive 
kriser: Covid-pandemien efterfulgt og forværret 
af kuppet. Disse voldsomme forstyrrelser har 
gjort det muligt at tænke på landets fremtid 
på nye og kreative måder. Idet SAC-juntaen er 
bredt anset for at være illegitim og ineffektiv, er 
EAO’ernes roller mere end nogensinde relevante.

Civil ulydighedsbevægelse protesterer i Yangon.
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Vi vandrede ind i en lille lysning i junglen, hvor vi 
så børn, der sad under træer og læste deres lektier. 
De fokuserede intenst på deres bøger og på at 
lære deres fag. En lille dreng læste en engelsk 
lektie, og en pige så op fra sin læsning og gav os et 
kæmpe smil. Læreren sagde, ”Dette er vores skole 
under træerne i junglen, hvor vi skjuler os fra den 
burmesiske hærs angreb. Vi sover her på jorden 

ved denne lille bæk. I morgen har vi eksamener, 
så eleverne forbereder sig på dem nu. Vi har en 
anden lille lysning oppe på den bakke, der vil 
være eksamenslokaler i morgen.”

Vi hilste på børnene og forklarede, at vi var 
kommet for at give hjælp i form af mad og 
medicin og for at minde dem om, at Gud elsker 
dem samt for at sende information ud. Vi ønsker 
at fortælle mennesker over hele verden, hvad der 
sker, og vi ønsker, at mennesker her skal vide, at 
mennesker over hele verden holder af dem, beder 
for dem og sender deres hjælp.

En ung lærer på 20 år fortalte os med tårer i 
øjnene, at hendes far i 2010 var blevet skudt 
af den burmesiske hær, og at hun har savnet 
ham lige siden. Nu har hun en længsel om at 
undervise og hjælpe børnene. Mens vi talte, 
begyndte den burmesiske hær at smide bomber; 
seks ialt. Overlæreren holdt sin unge søn, 
imens han kommunikerede gennem en radio til 
modstandsstationen mellem skjulestedet og den 

Skole Under Angreb fra Den 
Burmesiske Hær: Eksamener i Skjul.

BURMA
KAREN STATEN

DET ØSTLIGE

KARENSKE ELEVER LÆSER LEKTIER.
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burmesiske hær. De fortalte ham, at militæret 
ikke rykkede frem men blot smed bomber.

Lærerne og eleverne er fra landsbyen Ler Cho 
Ko i Ler Doh, Nyaunglebin distriktet i den 
nordvestlige Karen stat.

Vi gennemførte et Good Life Club (GLC) 
program med børnene, sang sange og legede 
sammen samt delte GLC-trøjer og snacks 
ud. De fordrevne børn gav en kort hyldest til 
Graeme Smith, en ven gennem CCB, der døde 
af kræft. De sang en smuk sang til ære for ham, 
der handler om, at Gud altid er med os. Disse 
børn og familier kender til tab, og de følte med 
vores ven, Graeme. Familien Smith har hjulpet 
menneskene i Burma åndeligt, medicinsk 
og materielt i mange år. Børnene og lærerne 
udtrykte taknemmelighed til familien Smith 
og alle, der står sammen med menneskene i 
Burma.

Vi vandrede til den landsby, de var flygtet 
fra og mødte andre familier, der ikke havde 
taget del i skoleprogrammet i junglen. Vi 
gav medicinsk hjælp til de syge og udførte et 

KARENSK ELEV LÆSER LEKTIER.

EN 24 ÅR GAMMEL LÆRER, DER AMMER EN BABY SAGDE ”TAK FORDI I ER KOMMET, OG VI TAKKER GUD 
FOR, AT VI KAN UNDERVISE, SELVOM DEN BURMESISKE HÆR FORSØGER AT STOPPE OS.”
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GLC-program for disse børn. Midt 
under en af sangene kolliderede den 
burmesiske hær og den karenske 
modstandsgruppe, der havde beskyttet 
landsbyen, og hæren begyndte at smide 
bomber mod landsbyen. Nogle mødre 
greb deres børn i frygt og begyndte 
at løbe væk. Vi kommunikerede med 
modstandsgruppen via radio, og 
vidste, at fremrykningen var stoppet, 
og at den nærmeste bombe var landet 
en kilometer fra os. Vi opmuntrede 
mødrene til at blive men fortalte dem, 
at vi ville hjælpe dem med at flygte, 
hvis det skulle blive nødvendigt. En 
mor sagde, ”Jeg er meget bange. Det 
her sker hele tiden.”

Vi fortalte hende, at vi er med hende, 
at Gud er med os alle sammen, og at vi 
ville hjælpe dem med at flygte, hvis det 
skulle blive nødvendigt. Hun spurgte, 
“Er du sikker?” Jeg fortalte en vittighed 
i en falsk rystende stemme. Hun og de 
andre brød ud i latter.

“OK. Hvis I bliver, gør vi også,” sagde 
hun. Vi blev alle sammen, grinede og 
sang sammen og skyderiet stoppede. 
Efter GLC-programmet gav vi penge til 
ris til hver familie.

Taknemmeligheden i deres ansigter 
gav os glæde. Den uge havde den 
burmesiske hær sendt 84 lastbiler med 
forsyninger til lejre samt lanceret flere 
angreb i den nordlige Karen stat. De 

EN FAR, DER FORSØGER AT FINDE DEN BURMESISKE HÆRS LOKATION VIA RADIO.

FORDREVNE KARENSKE BØRN, DER NYDER GLC.

GLC-PROGRAM FOR KARENSKE IDP BØRN.
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fordrevne inkluderede landsbyer fra Mone og 
Ler Doh områder, Nyaunglebin-distriktet, og i 
Papun-distriktet er tusinder fordrevne i Butho, 
Dwe Lo og Luthaw områderne. 

På trods af de daglige bombeangreb, patruljering 
samt beskydning fra den burmesiske hær, har 
menneskene ikke givet op. Selv da de skjulte sig i 
junglen, fortsatte de dedikerede lærere og elever 
deres undervisning. Med hjælp fra mennesker 
over hele verden har vi og andre været i stand til 
at give mad til alle fordrevne familier i mellem en 
og tre måneder samt givet medicinsk behandling  
til dem i nød. Dette er et mirakel, og vi takker Gud.

Vi tror, at godhed er stærkere end ondskab. Guds 
kærlighed er større, og vi tror, at disse mennesker 
vil sejre. Vores bøn for disse børn er, at alle deres 
håb og drømme må gå i opfyldelse, og at der ikke 
må være nogen grænse for deres fremtid.

Det er en velsignelse at føle sig brugbar på disse 
missioner, som vi tager ud på. På trods af vores 
egen synd og svaghed samt vores manglende evne 
til at stoppe den burmesiske hær er vi i stand til 
at vise kærlighed og uddele mad, presenninger og 
medicinsk hjælp. Alt dette er kun muligt takket 
være jer, der beder og hjælper med at støtte 
menneskene her. I er alle en del af denne mission 
og er også en del af vidnesbyrdet over hele 
verden, at Gud passer på alle mennesker.

Vi er taknemmelige for, at disse børn fortsat 
kan få undervisning; for lærerne, der fortsat 
underviser; for mødrene og fædrene, der under 
angreb, arbejder i deres marker; for modstanden, 
der fortsætter med at forsøge at stoppe den 
burmesiske hær samt for vores teams fra hele 
Burma, der kan hjælpe. Og vi er taknemmelige 
for alle jer, der har omsorg. Vores bøn er, at den 
burmesiske hær må vige tilbage, og at tilgivelse  
kan blive forlænget, og at der må komme forsoning.

BØN
Bed for eleverne og lærerne, der fortsat 
holder fast i håbet, og at de må blive 
vedligeholdt i glæden midt i lidelsen.

Bed for fred i hjertet hos dem, der lever 
under konstant trussel. At de ikke må blive 
fortæret af frygt, men at de gennem Guds 
visdom må vide, hvornår de skal flygte, og 
hvornår de skal blive.

Bed for, at Gud må værne om den 
sønderknuste samt give opmuntring til den 
nedslåede og undertrykte.

Bed for, at diktatorernes hjerter må ændres, 
eller at de må gå af.

PIGE, DER LÆSER BIBELHISTORIER, DER ER 
GIVET TIL HENDE FRA ET HJÆLPETEAM. RANGER MEDICINER, DER GIVER HJÆLP TIL ET IDP BARN.
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Evelyn færdiggjorde gymnasiet under det 
burmesiske undervisningssystem. På grund af 
økonomisk begrænsning var hun ikke i stand til 
at gå på universitetet under regeringens system. 
Den alternative løsning var at slutte sig til Karenni 
National People’s Liberation

Front (KNPLF), der er en våbenhvilegruppe 
i Karenni staten. Hun var 19 år gammel, da 
hun sluttede sig til KNLF og blev sendt til en 
karensk flygtningelejr for at færdiggøre sin 
gymnasieuddannelse. Derefter blev hun udvalgt 
til at deltage i et træningsprogram i Chiang Mai 
om udenrigsanliggender, hvilket førte til en 
praktikplads i Tjekkiet.

Gennem praktikken opnåede Evelyn både 
visdom og selvtillid, der senere skulle tjene 
hende godt. Hun sagde, ”Under min praktik 
i Tjekkiet lærte jeg om lederskab, demokrati, 
menneskerettigheder, regeringssystemer og 
udenlandspolitik i Burma. Det gav mig en masse 
erfaring og selvtillid. Herefter vendte jeg tilbage til 
KNLF.” 

Da hun vendte tilbage, oprettede hun Kayan 
State Youth (KSY), der senere blev til Union of 
Karenni State Youth (UKSY), hvor hun satte gang 
i sin tro på, at ungt lederskab, uddannelse samt 
inddragelse i politik må forsøges for at opnå fred. 
“De unge må lede freden i Karenni staten. Det er 
vores formål.”

I løbet af denne tid introducerede det burmesiske 
militær et udkast til en grundlov, som de hævdede 
ville varsle i en ny æra af ”disciplin-blomstrende 
ægte flerpartidemokrati.” I realiteten ville det 
blot forevige den militære kontrol i Burma. En 
folkeafstemning blev planlagt for den 10. maj 
2008. I opløbet til valget, ifølge Evelyn, ”var 
alle ikke lige for loven, ingen muligheder for at 
protestere eller marchere på vejen. Enhver der 
sagde noget imod den burmesiske hær, ville blive 
arresteret eller dræbt.” Evelyn og USKY startede 
en undergrundsbevægelse og udgav materialer 
om anti-folkeafstemning og uddannede de lokale 
fællesskaber. Disse aktiviteter var ulovlige ifølge 
den burmesiske regerings militær.

Idet valget i maj nærmede sig, begyndte det 
burmesiske militær at opdage handlingerne fra 
USKY og dets medlemmer. Evelyn og andre 
medlemmer vidste, at hæren ledte efter dem. ”Vi 
havde en stor vision, men vi handlede uden at 
se, hvor stor en fare kunne komme efter os… Vi 
var meget aktive, vi udførte mange workshops 
i fællesskaberne, kirkerne, i felten og i junglen. 
Hundrede af workshops udførte vi blandt unge. 
Vi forventede at vinde.”

Folkeafstemningen var planlagt den 10. maj 
2008; blot en uge forinden, bragte cyklonen 
Nargis jordskred, ødelagde Irawaddy flodens 
bredder og tog ultimativt 140.000 liv. På trods 

Interview med Evelyn: En leder 
i eksil og den første karenniske 
kvinde valgt ind i folketinget.

BURMA
KARENNI STATEN

DET ØSTLIGE
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af den udfoldende tragedie for menneskene, 
besluttede militæret alligevel at gennemføre 
valget. Den 15. maj 2008 bekendtgjorde den 
burmesiske regering, at konstruktionen var 
blevet godkendt af 92,4 % af stemmerne og 
påstod en valgdeltagelse på 99 %.

Derudover blev Evelyn samt tre andre USKY-
medlemmer arresteret på valgdagen den 
10. maj. Hendes venner blev tortureret og 
slået. Hun kan stadig høre deres skrig. ”Jeg 
blev ikke tortureret fysisk, men psykisk blev 
jeg tortureret.” Hun blev løsladt i KNPLF’s 
varetægt og måtte blive hos dem i to måneder.

Oplevelsen pressede Evelyn. ”Jeg måtte tænke 
dybere og dybere end tidligere. Hvad skal jeg 
gøre? Det, jeg troede, var ikke-voldeligt, virker 
ikke. Så jeg må bekæmpe dem med alt, hvad 
jeg har. Hvis jeg har et våben, vil jeg skyde. 
Hvis jeg har en stav, vil jeg slå. Den slags tanker 
kom til mig.” 

Evelyn var ufortrøden omkring sin arrest og 
fortsatte med at presse fremad. ”Jeg tænkte, at 
vi måtte være veltrænede fysisk og mentalt for 
at organisere de unge, og vores formål skulle 
være klart. Dette er den slags kapacitet af 
lederskab, som jeg har brug for.”

Senere i 2010 deltog hun i FBRs træningslejr. 
”FBR var mere, end jeg havde forventet, for jeg 
var aldrig før blevet mødt med, hvordan man 
åndeligt set kan tænke om andre mennesker. 
Det var uventet at blive åndeligt motiveret. De 
fysiske og åndelige forberedelser, den politiske 
og strategiske uddannelse jeg modtog, gjorde 
mig stolt.”

FBR-træning: at lære at bruge en radio.

Evelyn på ranger forhindringsbane.

FBR-træning: videografi.
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“JEG LÆRTE, AT KÆRLIGHED OG 
EFTERFØLGELSE AF GUD ER DEN 
BEDSTE VEJ.” 
”Efter FBR arbejdede jeg for KNPLF, UKSY og 
som en ranger. Jeg gav det meste af min tid til 
UKSY og tjente som sekretærens nummer to.” 
De unge organiserede en begivenhed for, at alle 
de væbnede grupper i Karenni kunne mødes. 
”Vi så efter ting, som alle kunne blive enige om.” 
En af ideerne, ifølge Evelyn, var ”at samle alle 
sundhedsarbejderne og skabe en organisation, 
der repræsenterede alle i Karenni staten.” De 
nåede en enighed, og Evelyn blev vicedirektør 
og ledte i en operativ kapacitet. Karenni Civil 
Health and Development Network (KCHDN) 

bragte sundhedsafdelingerne fra alle seks Karenni 
EAO’ere sammen.

”Jeg arbejdede for netværket i otte år. Vi lavede  
mange forbedringer til den basale sundhedstjeneste  
i fællesskaberne og udviklede og implementerede 
kommunale sundhedspolitikker. Vi havde mange 
drømme. I begyndelsen var vores kontor, hvad 
vi kunne bære i vores tasker, og vi havde intet 
budget. Vi havde kun vores tanker og tid at 
investere.”

Netværket tiltrak hurtigt opmærksomheden 
hos de internationale fællesskaber og større 
bevillinger. Evelyn forstod at disse bevillinger 
havde forudbestemte prioriteter. Så hendes 
prioritet var at skabe et system, der ikke blev 
ændret, baseret på, hvorvidt der var donorer eller 
ej. ”Vi gjorde os selv stærke, vi kunne fortælle 
donorerne, hvad vi havde brug for. Vi var i stand 
til at blande donorernes prioriteter med vores 
behov. Vi formede stærke forhold med donorerne 
og det internationale fællesskab.” Inden for otte 
år havde de 500 feltpersonale og omkring 90 på 
kontoret samt vedligeholdt og administrerede 
bevillinger fra mange forskellige internationale 
NGO’ere.

I sin position som visedirektør var hun i stand 
til at skabe et stort professionelt fællesskab, 
der håndterede problemer, der omhandlede 
kvinderettigheder, ungdomsuddannelse og 
politisk involvering, sundhedspleje, udenlandske 
donorer samt EAO’ere. Evelyn begyndte at tro, 
at stemmerne fra Civil Society Organizations 
(CSO’ere) var uopdagede og ”for at kunne opnå 
reel udvikling skal CSO’ernes stemmer være i den 
juridiske proces i parlamentet.”

Evelyn taler ved en politisk begivenhed.

Karenni State youth for Kayah Democratic party (KYSDP).
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Evelyn giver en politisk tale.

Evelyn afsluttede sin position som visedirektør 
hos KCHDN og sluttede sig til Kayah (Karenni) 
State Democratic Party (KySDP); hun blev deres 
kandidat til parlamentet under valget i 2020. 
Hendes fokuspunkt var enhed. ”Det største behov 
i vores fællesskab er enhed. Uden enhed kan vi 
ikke gå fremad i udvikling af fred. Dette er den 
vigtigste ting. Jeg vil ikke udvikle dig. Jeg vil 
udvikle din evne til at identificere, hvad du har 
brug for. Jeg vil arbejde for at åbne menneskers 
øjne og sind. Så kan de hjælpe mig med at 
identificere deres behov og prioriteringer.”

Hun vandt valget og blev den første karenniske 
kvinde til at blive valgt ind i folketinget. Hendes 
semester ville vare i fem år og hun havde planer 
for udvikling og uddannelse. ”Min store drøm 
var at bygge og organisere læringscentre for 
unge og kvinder, der skulle undervise i politisk 
klarhed i hver af de syv områder i Karenni 
staten.” Centrene skulle uddanne politisk klarhed 
til kvinder og unge samt lederskab, demokrati, 
menneskerettigheder og regeringssystemer.

Blot tre måneder efter valget, fandt militærkuppet 
den 1. februar 2021 sted. Karenni lederne fandt 
sammen og besluttede at bakke op om fredelige 
protester for at støtte Civil Disobedience 
Movement.

Den fredelige demonstration voksede. 
Det burmesiske militær begyndte at bruge 
omfattende kræfter og trusler i håb om at 
afdæmpe denne fredelige protest. På samme tid 
ændrede de straffeloven, så deres handlinger, der 
brød menneskerettigheder, blev lovlige. Militæret 
gav ordre til at arrestere Evelyn og andre ledere, 
og deres navne blev offentliggjort på en liste. Hun 
efterlod sine børn hos sin familie og tog ind i 
junglen for der at fortsætte sit arbejde. Den 20. 
april kom det burmesiske militær til hendes 
families hus. På det tidspunkt havde Evelyn 
og hendes familie besluttet at flytte børnene til 
grænseområdet uden for den burmesiske hærs 
kontrol.

Da det burmesiske militærs overtagelse tog 
til, ”formede vi Karenni State Consultative 
Committee (KSCC) for at arbejde med National 
Unity Government (NUG) på et statsligt 
niveau”, for at stå imod det burmesiske militær. 
De arbejder blandt andet med NUG om at 
oprette en ny forfatning på et statsligt niveau. 
“Vi har meget arbejde at gøre.”

Som et medlem af KSCC kunne Evelyn 
arbejde eksternt, så længe hun havde god 

internetforbindelse. Dette betød, at hun kunne 
blive hos sine børn, og efter mange måneders 
adskillelse besøgte hun dem igen i oktober. Men 
presset fra det burmesiske militær strakte sig nu 
til grænsen, og det var ikke længere et sikkert 
sted at være. Evelyn besluttede at flytte i eksil i et 
naboland.

Nu da Evelyn sammen med mange andre i Burma,  
er i sikkerhed men ikke i deres eget land, lever de 
med spørgsmålet: ”hvordan ser min fremtid ud?”

BØNNER
Bed for enhed blandt de etniske ledere, der 
søger at finde sammen og hjælpe deres folk i 
fredens, kærlighedens og frihedens navn.

Bed for visdom idet menneskene i Burma 
forsøger at forstå, hvordan de skal tage 
de næste skridt i deres stræben efter 
retfærdighed.

Bed for nåde og barmhjertighed. Bed for, at 
alle mennesker må indse, at vi har brug for 
tilgivelse, og vi må være villige til at tilgive 
dem, der har gjort os fortræd.
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Rohingya flygtningelejre i Cox’s Bazar distriktet, 
Bangladesh, udholdt tre store ildebrande i løbet af 
tre måneder tidligere i 2021, der efterlod tusindvis 
af mennesker hjemløse, hundrede sårede eller 
savnede og flere døde.

Tidligt om morgenen den 2. april 2021 brød 
en dødelig brand ud i Balukhali Lejr #10, en af 
mange sektioner af den sprudlende flygtningelejr, 
der er lokaliseret i nærheden af byen Teknaf. Et 
lokalt rohingya hjælpemedlem nåede hændelsen 
kl. 9:00 om morgenen den 3. april 2021 og 
begyndte at hjælpe mennesker. Branden begyndte 
i en rohingya varebutik og spredte sig hurtigt til 
15 andre tætpakkede butikker. Alle butikkerne 
samt varerne inden i blev brændt til aske. Der var 
fem mennesker inden i butikkerne, da de gik i 
brand; tre af dem døde, og to blev alvorligt såret.

En langt mere alvorlig brand havde allerede 
fundet sted den 2. marts 2021, og ødelagde 
Lejr #8W i Balukhali-området nær Teknaf. 
Ildebranden startede kl. 15:00 og brændte ude 
af kontrol indtil kl. 20:00. Omkring 10.000 
hytter blev fuldstændig ødelagte og efterlod 
85.000 mennesker hjemløse. Hundrede af børn 

Flere Ildebrande Ødelægger 
Rohingya Flygtningelejre.

BURMA
ARAKAN STATEN

DET VESTLIGE

Ildebrænde i en rohingyansk flygtningelejr.
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blev rapporteret savnede og omkring 15 
mennesker mistede livet. Udover de mistede 
liv blev butikker, skoler, en moske, hospital og 
madcentre alle ødelagt.

De lokale rohingya hjælpeteams ankom 
hurtigt for at hjælpe med at evakuere 
mennesker, hjælpe med at bære deres 
ejendele og samarbejde med den lokale 
brandstation for at bekæmpe branden. 
Landsbylederen rapporterede, at 
pigtrådshegnet, der omringede lejren, 
forhindrede mennesker i at flygte. Den 
31. marts 2021 uddelte rohingya-holdet 
myggenet og hjalp i alt 400 familier i Lejr 
#8W.

Tidligere på året fandt flere brande desuden 
sted. Den 14. januar 2021 så Nayapara 
flygtningelejren hundredvis af rohingya-hjem 
blive ødelagt i en brand, der hærgede i flere 
timer før nødberedskabet var i stand til at 
slukke den. Rohingya-holdet responderede 
med det samme ved at hjælpe familier til 
at flytte til et sikkert sted og assisterede 
brandvæsenet ved at bringe vand fra en 
nærliggende brønd. To medlemmer af holdet 
mistede deres hjem og alle deres ejendele i 
ilden. Flere mennesker blev såret, hundredvis 
af hjem blev ødelagt, børn var savnede, flere 
vandpumper blev ødelagt og hundredvis af 
mennesker blev efterladt blot med tøjet på 
deres kroppe. Rohingya-rangerne uddelte 
tæpper og liggeunderlag til hver af de over 
500 familier, der mistede alting.

Rohingya-holdet mødtes med flere af ofrenes 
familier. De, der blev interviewet, vidste 
ikke, hvad årsagen til branden var. En kvinde 
rapporterede, at hun lugtede gas inden hun 
var tvunget til at flygte fra sin hytte. Branden 
bevægede sig så hurtigt, at hun kun havde 
mulighed for at gribe fat i sine børn og blev 
tvunget til at efterlade sin syge mand. Han 
kunne ikke flygte på grund af en sygdom. 
Hun sagde, “Jeg var nødt til at forlade stedet 
og græd, da jeg så tilbage på min mand, 
der blev brændt op i flammerne for øjnene 
af mig. Jeg var ude af mig selv, da jeg hørte 
råbene og skrigene fra min mand.”

Politiet har arresteret og dømt flere 
bangladeshiske unge for at have startet 
branden.

Tre brande i løbet af tre måneder har ødelagt 
hjemmene og ejendelene af over titusinder af 

Efterladenskaber af et hjem.

En ung dreng der står foran efterladenskaber af sit hjem.

Flygtninge der modtager tæpper og liggeunderlag.
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rohingya-folk, der bor i flygtningelejrene i Cox’s 
Bazar. Efter hver af disse brande har rohingya-
holdet været i stand til at uddele hjælp sammen 
med andre NGO-arbejdere i lejrene inklusiv: BD 
Red Crescent Society, IOM, World Vision, Plan 
International, MSF, Turkish Aid og BRAC. 

Rohingya-flygtninge Dør og er 
Savnede, idet Oversvømmelser 
Rammer Bhalukhali
Flygtningelejren.
Bhalukhali flygtningelejr, Bangladesh:

I juli førte tung regn og lynoversvømmelser til 
jordskred og ødelagde over 300 hjem i Bhalukhali 
flygtningelejr. Mange druknede, inklusiv børn, og 
tusindvis mistede deres hjem. Madudlevering var 
midlertidigt afskåret, og over 300 familier havde 
intet mad, idet regnen fortsatte.

Lejrene er omringet af pigtråd for at kontrollere 
bevægelsen af de rohingya-flygtninge, der bor 
der. Dette forhindrede nogle mennesker i at 
flygte fra oversvømmelserne, og de endte med at 
drukne. Disse rohingya-flygtninge flygtede fra et 
folkedrab af den burmesiske hær i 2017 og har 
siden siddet fast i en bangladeshisk flygtningelejr 
uden nogle udsigter til at vende tilbage til deres 
hjemland. Der er i øjeblikket næsten en million 
flygtninge i disse lejre, der hvert år er påvirkede af 
sygdomme, brande og oversvømmelser.

Bed for rohingya-folket og deres usikre fremtid.

BØN
Bed for de tusinder af familier, der er 
påvirket af brandene, idet de forsøger at 
genopbygge.

Bed om, at Gud må give disse mennesker et 
sted at leve i frihed.

Bed om, at Guds nåde må værne om de 
nødlidende, og at Hans nærhed må blive 
kendt blandt de påvirkede.

Flygtning der bærer et barn i sikkerhed.

Flygtning der modtager et tæppe og liggeunderlag.
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I Chin staten som så mange andre steder i 
Burma, har livet ikke været det samme siden 
militærkuppet den 1. februar 2021. I kølvandet 

BURMA
CHIN STATEN

DET VESTLIGE

Det burmesiske militær dræbte 
hundredvis af demonstranter i 
gaderne og arresterede tusinder.

FORDREVNE CHINSKE BØRN I 
ET SKJULESTED, 6. JUNI 2021.

DEN BURMESISKE HÆR ANGREB THANTLANG BY - DEN 29.OKTOBER 2021. 
(BILLEDE AF KILDE UDEFRA)

EN BEGRAVELSE FOR TRE LANDSBYBOERE, DER BLEV DRÆBT I ET ANGREB AF DEN 
BURMESISKE HÆR I HAKHA LANDSBYEN DEN 5. MAJ 2021 (BILLEDE AF KILDE UDEFRA).
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af kuppet viste militæret sine sande farver, 
myrdede hundredvis og arresterede tusinder 
af civile demonstranter i bygaderne. 
Samtidig eskalerede de angrebene mod de 
etniske nationaliteter langs grænsen. Den 
civile eksilregering dannede den nationale 
enhedsregering (NUG), og Chin National 
Front, den etniske væbnede organisation 
(EAO), der repræsenterede mange af Chin-
folket, var blandt de første organisationer, der 
erklærede sin støtte til NUG. Dette gik ikke 
ubemærket hen hos militæret, og Chin staten 
blev en af de mest voldelige kampmarker i 
Burma.

Blot siden august har militæret brændt og 
ødelagt mere end 350 huse eller religiøse 
bygninger i Chin området. Ifølge Chin 
Human Rights organization er over 20 % af 
befolkningen i Chin staten blevet fordrevet. 
Tropper har samlet sig nær byen Thantlang, 
der har fået brændt over 170 huse ned, inklusiv 
to kirker og et tempel. Ifølge rapporter er over 
10.000 af menneskene i byen flygtet.

Udover angrebene og ødelæggelserne har 
militæret lukket for internettet i dele af 
Chin staten, hvilket gør det sværere at dele 
informationer og få nyhederne ud. Civile får 
informationer ud gennem telefonopkald.

Følgende er et eksempel fra en rå rapport fra 
en nødhjælpsteamleder i Chin staten, der kun 
beskriver aktivitet, som han specifikt var en del 
af i oktober måned:

Den 4. oktober 2021. Om aftenen nærmede 
en burmesisk militær konvoj sig Kalemyo 

UNGE I HAKHA CHIN STATEN, DER VISER DERES STØTTE TIL DEN CIVILE ULYDIGHEDS BEVÆGELSE (CDM).

CHINSK HJEM ØDELAGT AF DEN BURMESISKE HÆR.

CHINSKE IDP BØRN FORAN DERES LY
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IDP’ERE I CHIN STATEN INDEN MADUDLEVERING.

med otte køretøjer. De havde kæmpet langs 
rejsen. Den burmesiske hær fyrede store våben 
nær Chuagkhuah landsbyen i Kalay bydel og 
landsbyboerne måtte flygte. Der er en landsby 
ved navn Webula 43km fra Kalemyo og disse 
landsbyboere flygtede også ind i junglen og gemte 
sig på grund af dette angreb.  Al internet blev 
lukket i Falam bydelen. Nyheder blev delt via 
telefonopkald.

Den 5. Oktober 2021. I Chaungkhuah landsbyen, 
Kalay bydel, brød den burmesiske hær ind og stjal 
U Ngun Za Moang’s rismølle og nogle butikker. 
De stjal 230 liter diesel, en million kyat (omkring 
3.700 danske kroner) og tøj samt andre ting og 
sager, der lå omkring.

Den 7. oktober 2021. Kalay People’s Defense 
Force (en lokal PDF) skød mod den burmesiske 
hær nær Htoma GTI universitetet og angreb 
igen med bomber nær Tayakone landsbyen. Efter 
bombeeksplosionerne arresterede den burmesiske 
hær tre mennesker fra Tayakone landsbyen og 
brændte en motorcykelbutik ejet af U Za Liar 
Thang Zanniat.

Den 8. oktober 2021. Kampene forsatte hver 
dag i Kalay området. Det er rapporteret, at den 
burmesiske hær ankom til Kalemyo med 40 
køretøjer.

Den 9. oktober 2021. Kampene brød ud om 
morgenen da militærkonvojen ankom til 
Kalemyo.

Den 11. oktober 2021. I dag overnattede 
en militærkonvoj fra Kalemyo i Lumbang 
landsbyen og stjal og åd svin, der var opdrættet 

af landsbyboerne. De havde 50 køretøjer og to 
kampvogne. Landsbyboerne flygtede og gemte sig 
i junglen.

En ung man fra Zawlnu landsbyen blev ramt af en 
granatsplint i knæet fra bomber, der blev smidt 
langs vejen af de burmesiske køretøjer. Natten til 
den 10. oktober parkerede en konvoj på omkring 
30 militære køretøjer fra Kalemyo nær Thaingin 
landsby og slog sig sammen med burmesiske 
hærs tropper nær Zawng Kaung landsbyen på 
Kalemyo-Falam vejen. Disse køretøjer fyrede med 
store våben langs vejen. 

Den 11. oktober 2021 om aftenen. To unge 
chinere blev dræbt af State Administrative 
Council (SAC, selve militærets ommærkning efter 
kuppet). U Thawng Fun Mang var 29 år gammel 
og Salai Thawng New Mawi var 34; de var begge 

RISUDLEVERING I CHIN STATEN.
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UNDERVISNING I ANATOMI UNDER ET GLC PROGRAM I ZAWLSEI IDP-LEJREN.

fra Tuphai landsby i Falam området.

Den burmesiske hærs køretøjer mødte de to 
mænd på vejen væk fra Kalemyo. De burmesiske 
soldater skød U Thawng Fun Mang i panden og 
Salai Thawng New Mawi fire gange i maven. 

I Falam området blev en kirke, et varehus og 
otte hjem sat i brand af SAC soldater den 14. og 
15. Der er kun tre huse til bage i Rialti; resten er 
blevet brændt ned.

Den 29. oktober 2021 kl. 14.30 satte den 
burmesise hær ild til mange steder i byen 
Thantlang.

BØN
Bed for trivslen hos dem der er fordrevne 
på grund af vold og er tvunget til at søge 
tilflugt i steder, hvor der er mangel på rent 
vand, tilstrækkelig ernæring og medicinsk 
behandling.

Bed for de familier hvis medlemmer er blevet 
dræbt af vold begået af den burmesiske hær.

Bed for børn, der har været vidner til og 
oplevet mere trauma end mange af os 
overhovedet kan forestille os.

POLITI OG SYGEPLEJERSKER DER STØTTER CDM ER TVUNGET TIL AT SØGE LY I KIRKESAL.
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Kachinsk mediciner undersøger et barn.

Kachin og Shan staterne har set en stor stigning 
i rapporterede kampe mellem den burmesiske 
hær og Ethnic Armed Organizations (EAO’ere) 
siden kuppet. En tilføjelse til de konventionelle 
kampe mellem de etniske væbnede 
organisationer (EAO’er) og den burmesiske hær 
er tilstedeværelsen af People’s Defense Forces og 
en øget brug af droner og fastvingede fly af det 
burmesiske militær til overvågning og målretning 
af EAO’erne. Begge disse tilføjelser har bragt 
en intensitet til kampene, som ikke eksisterede 
tidligere.

Burmas hærs fremadrettede baser bruger 
oftere lette og tunge morterer, ud over artilleri, 
mod EAO’erne og de landsbyer, hvorfra de 

opererer, hvilket forårsager talrige civile ofre, da 
mortererne lander vilkårligt blandt befolkningen. 
Som svar bliver IED’er, tveægget sværd og 
landminer i stigende grad brugt mod Burmas 
hærtropper på patrulje og logistiske konvojer. Når 
den burmesiske hærs konvojer og patruljer bliver 
ramt med IED’er, skyder de ofte vilkårligt ind i 
nærliggende landsbyer. 

Medlemmer af Civil Disobedience 
Movement (CDM), Røde Kors og andre civile 
samfundsorganisationer er heller ikke sikrede i 
forhold til at stå til måls for den burmesiske hærs 
chikaner i form af arrester. CDM-protester fandt 
sted i adskillige byer i Kachin og Shan staterne 
tidligere i 2021, men mange blev mødt med brutal 
undertrykkelse af Myanmars politistyrker.

CIVILE
På grund af stigningen af CDM-, PDF- og 
National Unity Government (NUG)-
bevægelserne har flere civile måtte stå til 
måls, blive tilbageholdt, slået eller dræbt 
af den burmesiske hær i hele regionen. 
Dette er en eskalering af de voldsomme 
menneskerettighedskrænkelser, som allerede har 
været en konstant realitet for landsbyboere og 
landmænd i regionen. 

IDP-BEVÆGELSER
I hele Kachin-staten er antallet af nye internt 
fordrevne steget siden kuppet på grund af den 
fornyede intensitet af kampene. Komplikationer 
i internt fordrevne lejre har gjort forholdene 

Kampene har eskaleret siden kuppet 
i de sydlige Kachin og nordlige Shan 
stater.

BURMA
KACHIN OG DEN NORDLIGE 
SHAN STAT

DET NORDLIGE
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værre for internt fordrevne med fødevaremangel, 
jordskred, mangel på lægehjælp og især Covid-19 
tilfælde. Der er nogle beretninger om internt 
fordrevne, der vender tilbage til deres ødelagte 
hjem, fordi forholdene i internt fordrevne lejre er 
for dårlige.

COVID-19 RESPONS
Inden for byområderne i Kachin-staten har 
infektioner af Covid-19 spredt sig hurtigt på 
trods af nogle effektive vaccinationsprogrammer. 
Nogle Kachin-forretninger har udtrykt 
frustrationer over, at infektionerne fortsætter på 
trods af administration af vaccinen. Statistikker 
varierer med hensyn til infektionsrater og 
dødsfald (infektioner i tusindvis og dødsfald 
op til adskillige hundreder er i løbet af 2021 
blevet offentliggjort), men bycentrene bliver 
bestemt påvirket af infektionstallene. Ved 

mindst én lejlighed brugte en burmesisk hærs 
infanterienhed Covid-19 som en undskyldning 
for at søge gennem en internt fordrevne lejr i 
Myitkyina (juni 2021). Bycentre, internt fordrevne 
lejre og landsbyer har alle lidt på grund af de 
nedlukningsprocedurer, der er blevet besluttet.

INTERNETTET LUKKER NED
I oktober 2021 lukkede den burmesiske junta 
nogle af de mobile internettjenester ned i dele 
af Kachin staten. Lokalbefolkningen mener, at 
dette var bevidst timet til at falde sammen med 
troppebevægelser og offensiver, der fandt sted 
kort efter, for at holde informationsstrømmen 
nede. Eftervirkningerne af internetnedlukningen 
lukkede effektivt adskillige dele af samfundet ned, 
der er afhængige af onlineforbindelse, inklusive 
ting som online skolegang og pengeoverførsler, 
der ikke kunne gå igennem.

FBR medicinsk klinik yder hjælp til Kachin IDP’er.

Fødevaredistribution i Kachin staten.
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HJÆLPEHOLDSMISSION TIL BUMRA YANG IDP-LEJR
I sommeren 2021 gennemførte et Kachin 
nødhjælpshold en grundlæggende 
nødhjælpstræning, der bestod af 38 Kachin 
mænd og kvinder. Kort efter gradueringen i juli 
fortsatte de forsamlede nødhjælpshold til Bumra 
Yang IDP Camp “for at levere mad, regntøj, 
toiletter og andre hårdt tiltrængte forsyninger.” 
Som opsummeret fra den offentliggjorte 
situationsrapport:

“Landsbyboerne her flygtede først fra deres 
hjem [i] april 2018, efter at den burmesiske hærs 
jetjagere angreb med bomber og maskingeværild. 
De blev eskorteret af Kachin Independence Army 
(KIA) soldater til Bumra Yang IDP Camp, som 
dengang kun husede syv familier. Da situationen 
stilnede af i januar 2019, vendte de tilbage til 
deres landsbyer for at finde deres hjem ransaget 
og deres husdyr slagtet af den burmesiske hær.

Efter et års genopbygning og plantning brød 
kampe i nærheden mellem KIA og Burmas 
hær ud. Landsbyboerne flygtede igen tilbage til 
Bumra Yang, hvor de i øjeblikket bor. Gemt i det 
afsidesliggende højland i Kachin staten er det 
hjemsted for 140 familier og ser kun lidt hjælp 
udover det, der gives gennem små lokale og 
udenlandske NGO’ere. En lille gruppe Kachin 
rangere rapporterede om situationen og ydede så 
meget hjælp, som de kunne.” Ud over Bumra Yang 
IDP-lejren var der en anden nødhjælpsmission, 
der gik til BP8, en anden IDP-lejr, der ligger i 
et fjerntliggende område tæt på den kinesiske 
grænse. Dette er et uddrag fra denne missions 
rapport: 

“I øjeblikket bor der 92 familier i BP8, hvoraf 
cirka halvdelen har været der i årevis, og den 
anden halvdel er nyankomne. Med fremkomsten 
af COVID-19 er livet i lejren blevet sværere 
eftersom veje er blevet spærret, grænsen lukket, 
og mange organisationer, der plejede at hjælpe, er 
holdt op med at rejse til steder som BP8.

Menneskene var meget glade for at se 
nødhjælpsholdet, som kom og blev i tre dage, 
delte madpakker ud, ydede lægehjælp, lavede 
børneprogrammer og opmuntrede dem. Holdet 
mødte en præst, de havde mødt på tidligere 
missioner, som huskede dem fra tidligere år. 
Han var flyttet ud i lejren , men kom tilbage 
for at tjekke det, og også fordi han ønskede at 
forberede sig på at flytte tilbage, i tilfælde af at den 
burmesiske hær lancerede flere angreb.

BØN
Bed om tryg og sikker bevægelse for 
mennesker, der blot forsøger at bringe sig 
selv og deres familier i sikkerhed.

Bed om, at Gud fortsætter med at yde 
nødhjælp til de tusindvis af fordrevne 
personer i Burma.

Bed om, at NGO’ere som FBR kan fortsætte 
med at nå dem, der har mest behov for 
hjælp, håb og kærlighed.

Kachin rangere uddeler mad.
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Doctor behandler IDP’ere fra Shan staten.

Medicinsk distribution og klinik i Kachin staten.

Shan mediciner gennemfører sundhedstjek.
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“Jeg vil være sygeplejerske, det er min mors drøm 
for mig,” sagde 16 år gamle Naw Neela Oo. “Men 
nu er drømmen væk. Vores mor blev dræbt af den 
burmesiske hær den 16. juli 2020 i vores landsby 
Po La Hta. Nu er min mor, hendes drøm og min 
drøm alt sammen væk.” En tåre trillede ned ad 
hendes ansigt. “Jeg savner min mor så meget, vi 
savner alle sammen vores mor.”

Det var nu januar 2021 og Naw Neela Oo var 
ankommet med sin far og to yngre brødre til et 
Good Life Club (GLC) og medicinsk program i 
junglen. Den burmesiske hær har øget angrebene 
dette år, og mange nyligt fordrevne mennesker var 
med os for at modtage hjælp, håb og kærlighed.

Efter GLC-programmet kom Naw Neela Oo, 
hendes far og to brødre på 9 og 12 år hen for at 
tale med os. Hendes far beskrev, hvor svært det 
var at leve uden sin kone, og hvordan hans datter 
havde været nødt til at droppe ud af skolen for at 
tage sig af drengene, mens han

forsøgte at finde mad til familien.

Med en modenhed som en langt ældre kvinde 
sagde Naw Neela Oo, “Min mor ønskede, at jeg 
skulle blive sygeplejerske, det var hendes drøm 
for mig. Hvorfor dræbte de burmesiske soldater 
hende? Vi fandt hendes krop med to skudhuller i 
baghovedet og et i ryggen. Den burmesiske hær 
havde dræbt hende. Hvad skal jeg gøre? Min mors 
drøm for mig var at blive en sygeplejerske, og det 
ønskede jeg også, men nu er det umuligt. For at 
hjælpe vores familie til at overleve er jeg nødt til 
at tage mig af mine brødre. Jeg gør mit bedste for 
at hjælpe min far og mine brødre, og jeg vil aldrig 
glemme min mor.”

Vi lyttede til hende samt bad og talte med hende, 
hendes far og hendes brødre og lovede, at vi ville 
hjælpe. Hendes far sagde, “Tag jer af min datter. 
Jeg giver hende til jer, så hun kan få en chance. 
Hun har en drøm, og min kone havde en drøm. 
Jeg giver jer min datter, så hun har en chance for, 
at den drøm kan gå i opfyldelse.”

Vi lagde en plan for at hjælpe hendes far og 
brødre, så hun kunne færdiggøre gymnasiet i 
en skole tæt ved vores lejr. Derefter vil vi optage 
hende i vores jungleskole for medicin, så hun 
kan læse til mediciner og senere i fremtiden til 
sygeplejerske.

Hun smilede og sagde, “Ja, det vil jeg meget gerne. 
Jeg er så glad. Det er som en drøm, mange tak.”

Vi bad sammen og takkede Gud for, at noget godt 
kunne ske midt i tragedien.

BURMA
KAREN STATEN

STEMMER FRA

En drøm der ikke ville dø.
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De strålende øjne,
De skinner så lyst
Mens de smiler
Eller i en våbenkamp.
De afslører smerten
Af det mistede terrain
De så desperat kæmpede for.
Et land de ejede i ukendte år
Var flået og rippet fra deres hænder,
Og alligevel ser de øjne
Stadig lyset
Af den ufortalte frihed.
De kæmpede for liv, der er væk og som 
kommer.
De strålende øjne
Afslører den fortjente visdom
Fra år i kamp.
Selvom hans hjerte aldrig var omvendt,
Skinner de øjne lyst
Og er fulde af lys.
Med et lille glimt af endnu ukendt 
charme,
Vil han holde sit barnebarn, blot et 
øjeblik
Og fortælle ham gamle historier.
Og når de spørger, hvorfor han ikke har 
en anden hånd at holde,
Vil de øjne afsløre
En ufortalt kærlighed, og en pris han 
måtte betale
For at holde sit barn og fortælle ham
“Åh, hvor jeg elsker dig.”

FORFATTER: SUUZANNE EUBANK

Strålende 
Øjne
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