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Burma och drömmen om demokrati

Världspolitikens Dagsfrågor ger på ett lättillgängligt sätt fördjupning, förståelse och bakgrund till 
aktuella händelser i omvärlden. Tidskriften kommer ut med tolv nummer om året.

Att prenumerera på Världspolitikens Dagsfrågor kostar 450 kr för ett år. Beställ på www.ui.se eller 
info@ui.se eller ring 08-511 768 05. Du kan också köpa lösnummer av äldre utgåvor.

Världspolitikens Dagsfrågor ges ut av Utrikespolitiska institutet som är ett oberoende institut och 
en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor.
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Varför fick inte Aung San Suu Kyi bli landets president? Beskriv några av de problem som hennes 
regering har att hantera? Hur demokratiskt är dagens Burma?  Vilken kritik kan riktas mot Suu Kyi?
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Kampen för demokrati har pågått länge i Burma? Beskriv hur den har sett ut från självständigheten 
fram till idag? Vilka aktörer har drivit på utvecklingen? Har det skett några förändringar på senare år? 

Vilket inflytande har militären idag? Politiskt och ekonomiskt. 

Hur såg processen ut som ledde fram till det demokratiska parlamentsvalet 2015? Varför tog militären 
initativ till politiska reformer.

Frågan om minoriteternas rättigheter är central. Vilken roll spelade den under självständighets kampen 
och åren därefter? Hur påverkar den politiken i dagens Burma.
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Vem vinner och vem förlorar på reformpolitiken? Vilka konsekvenser tror du att det får om de sociala 
och ekonomiska klyftorna fortsätter att växa? Varför tror du att exilburmeser som återvänt till hem-
landet möts med misstänksamhet? 

I skriften kallar vi landet för Burma, men militären bytte 1989 namn på det till Myanmar. Varför gjorde 
den det? Spelar namnfrågan någon roll idag? Tycker du att vi gör rätt som kallar landet för Burma?

8 På vilket sätt påverkas Burma av maktkampen mellan Kina och USA i Sydöstasien? Vad är positivt och 
vad är negativt för landet?
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