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Rohingyaflyktingar i Bangladesh
Vi – medlemmar i två svenska föreningar som stöttar Sabalamby Unnayan Samity
(organisationen för hjälp till självhjälp), en bangladeshisk NGO som i 30 års tid har
arbetat för att stärka kvinnors och andra utsatta gruppers rättigheter i norra Bangladesh
– vädjar till regeringen att agera kring situationen för rohingya-flyktingarna i Bangladesh
och i Burma.
Närmare 700 000 rohingyas, som har flytt våld och förföljelse i Burma, finns
i flyktinglägren i Cox Bazar i sydöstra Bangladesh.
Problemen i flyktinglängren …
Förhållandena i flyktinglägren är prekära, särskilt när det gäller tillgång till vatten,
toaletter och boenden. Marken är lerig och när monsunregnen kommer blir situationen
mycket svår.
Det rapporteras om prostitution, trafficking och övergrepp, och särskilt kvinnor
och ensamkommande barn är mycket utsatta
(http://www.aljazeera.com/news/2017/12/rohingya-women-sold-sex-slavesbangladesh-171203075517252.html och https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ligorkidnappar-och-saljer-flyktingbarn-i-bangladesh).

…och i Burma
Den internationella expertpanelen, som ska ge råd till den burmesiska regeringen och
som riksdagens talman Urban Ahlin ingår i, verkar inte fungera. Bill Richardson, erfaren
amerikansk diplomat, kallar processen för ”oseriös” och ”ett spel för gallerierna” och har
hoppat av gruppen (http://time.com/5117885/bill-richardson-myanmar-rohingya/).
Det finns en överenskommelse mellan Bangladesh och Burma om att flyktingarna ska få
återvända, men det är alldeles för tidigt att göra det, enligt Yanghee Lee, FN:s rapportör
för mänskliga rättigheter i Burma. Hennes bedömning står i skarp kontrast till uttalanden
från några av medlemmarna i den internationella expertpanelen
(http://www.burmakommitten.org/hard-kritik-fran-fns-rapportor-for-manskligarattigheter-i-burma/).

Konsekvenser
Situationen är djupt oroande. Om inget görs är risken stor att övergreppen och
förföljelserna av rohingyas, liksom mord och våldtäkter, fortsätter i Burma.
Bangladesh, som redan är överbefolkat, klarar inte flyktingtrycket. Den kommande
monsunen kommer att förvandla lägren till lervälling.

Behoven
Kortsiktigt behöver Bangladesh hjälp med lägren och långsiktigt måste Burmas regering
ta ansvar för behandlingen av rohingyas.
Vad vi vill
Riksdagens talman Urban Ahlin kan i egenskap av ledamot i den internationella
expertgruppen undersöka förhållandena och regeringen kan utöva påtryckningar för att
rohingyernas rättigheter ska tillgodoses.
Vi vädjar till regeringen
• att se till att flyktingarna får det de behöver i form av mat, vård, boende
och skydd i flyktinglägren i Cox Bazar,
• att fortsatt övervaka situationen i delstaten Rahkine i Burma och sätta
press på Burmas regering och militär att se till att övergrepp
och förföljelser mot rohingya-minoriteten upphör, att övergreppen,
morden och våldtäkterna utreds och att de skyldiga döms,
• att övervaka överenskommelsen mellan Burma och Bangladesh för att
säkerställa att rohingya-flyktingarna får återvända till Burma och att de
får kompensation för förstörd egendom och för de övergrepp de utsatts
för, samt
• att fortsätta att sätta press på Burmas regering för att rohingyas ska
erkännas som fullvärdiga medborgare att få tillgång till medborgerliga
rättigheter.
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