15:e KONFERENSEN AV FORUM FÖR BURMESER I EUROPA

Resolutioner
Datum: 31 juli-1 augusti 2010
Forumet för burmeser i Europa,
1.

Fortsätter att motsätta sig valet 2010 och efterföljande period, som kommer att baseras
på 2008 års författning och som olagligen godkänts av militärregimen SPDC på olika
sätt;

2.

Gör lobbying på FN:s Generalförsamling och FN:s Säkerhetsråd, genomför internationella kampanjer och utbildar människor i samarbete med demokratiska och etniska
krafter i hela världen, så att FN:s Säkerhetsråd förklarar Burmas författning från 2008
som ogiltig, synliggör felen i den och visar på dess konflikter med internationella lagar
för mänskliga rättigheter;

3.

Samtycker till att upprätta en parallell regering som är komplett med alla funktioner i
en regering och som kan konkurrera effektivt med militärregimen SPDC i Burma, och
uppmanar människor inne i Burma och utanför landet, och demokratiska krafter och
etniska nationaliteter, att delta i och underlätta denna insats;

4.

Samarbetar med organisationer och individer som försöker få militärdiktaturer att
åtalas av Internationella Brottmålsdomstolen, och deltar i deras ansträngningar för att
kalla FN:s Säkerhetsråd till att bilda en undersökningskommission för att utreda internationella brott som sker i Burma;

5.

Beslutar att genomföra ”Sätta stopp för straffriheten i Burma-kampanjen” internationellt för att få ett slut på straffriheten som åtnjuts av SPDC:s militära generaler efter att
de har begått brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser;

Forumet för burmeser i Europa (FBE) är ett nätverk av burmesiska samfund över hela Europa som förespråkar
demokrati, social rättvisa och mänskliga rättigheter i Burma. FBE avvisar bestämt det militära, diktatoriska styret
i Burma och har ett nära samarbete med demokratiska krafter runt om i världen.

6.

Samarbetar med organisationer som har utövat insatser för framväxten av en kongress
med representation från Burma, från Burmas gränsområden och från det internationella samfundet, och som syftar till att störta militärdiktaturen och återinföra demokrati i Burma;

7.

Stöder National League for Democracy som har beslutat att stå emot det falska val
som skall hållas under år 2010 och som är baserat på 2008 års författning;

8.

Uppmanar National League for Democracy att fokusera på politiska program mer
effektivt än tidigare;

9.

Beslutar att meddelandet som skickades av U Win Tin (Hansawaddy) från National
League for Democracy till den 15:e konferensen av Forumet för burmeser i Europa
skall tas med i protokollet och att det skall vara som en riktlinje för konferensen;

10. Den 16:e FBE-konferensen kommer att hållas i Norge;
11. Ett arbetslag med följande personer formades för att genomföra de programpunkter
som fastställts av den 15:e FBE-konferensen:
1. Nai Htaw Oo (Danmark)
2. Ma Khin Moe Moe (Danmark)
3. Dr. Win Naing & Dr. Daw Khin Win Nwe (UK)
4. Ko Min Hein (UK)
5. Ko Htwe (Frankrike)
6. Ko Htin Kyaw (Frankrike)
7. U Kyaw Thwin (Norge)
8. Ko Thet Tun Oo (Norge)
9. Jonathan Than (Norge)
10. U Thaung Htwe (Nederländerna)
11. Ko Nai Win (Nederländerna)
12. U Nwe Aung (Tyskland)
13. U Sonny Aung Than Oo (Tyskland)
14. Ko Htay Zayar (Sverige)
15. Mrs Anu Niskanen (Sverige)
16. Naw A Nge Ma (Sverige)
17. Dr. Than Htike (Polen)

Forumet för burmeser i Europa (FBE) är ett nätverk av burmesiska samfund över hela Europa som förespråkar
demokrati, social rättvisa och mänskliga rättigheter i Burma. FBE avvisar bestämt det militära, diktatoriska styret
i Burma och har ett nära samarbete med demokratiska krafter runt om i världen.

12. Tillåter FBE:s arbetslag att diskutera och lösa ekonomiska frågor, och
13. Bildar en legation av FBE som består av följande personer, för att genomföra
resolutionerna (4), (5) och (6):
(1) U Aung Htoo
(2) Dr. Win Naing
(3) U Nwe Aung
(4) U Kyaw Thwin
Till protokollet:
1. Vårt tack går till den Svensk-Burmesiska Människorättsorganisationen (SBHRA) och till
dem som tog ansvar för mat, logi och underhållning, så att den 15:e FBE-konferensen kunde hållas på ett framgångsrikt sätt.
2. U Kyaw Thwin donerar 10 % av vinsten från sitt företag inom fisknäringen till FBE,
vilket tas med i protokollet.
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