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Det fria ordet i Burma via Thailand och Norge

Burmas militdrregim lr en av de vdrsta i virlden och utovar ets oerhort tryck pi sin befolkning.
All form av opposition lr forbjuden, vilket inte minst visade sig under hosten 2007 da regimen
inte ens drog sig for att atackem mun}ar som fredligt protesterade mot dikaturen. Fri media dr
narurligwis forbjuden och joumalister och hsare riskerar hirda fdngelsestraff om de upptacks.
Trots detta bevakas dndi uwecklingen inne i Burma intensiw av joumalister i exil som mot alla
odds lpkas beritta om dikaturens baksidor for miljontals burmeser somvia satellit-w och
genom att surfa runt regimens Internet-blocleringar kan ta del av rapporteringen.

Jag ville besoka nilgn av de vikigaste joumalistiska forumen for denna bevakning - dels for att ta
reda pi hur sjilva arbetet gir till, men oclsi for att ta reda pi vilken roll som sociala medier
spelar. Min resa tog mig bide till norra Thailand och till Glo och jag m6tte modiga, drivna
reportrar vars rapportering och arbetsmetoder inte skiljer sig si mlcket frin mina egna - men
van killor och kollegor riskerar decennier i fdngelse om de upptecl$.
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Thailand. I ec av Chiang lvlais finare villalsrarter ligger ett vin hus som frin utsidan inte avslojar
att her inne pigir ytterst akiv demokratil<amp.
Klockan It varle vardag samlas redakionen for Democratic Voice of Burma (DVB) till ett
n/retsmote och denna dagfir jagvara med. Pi en whiteboard punkas dagens imnen upp som
ska generera bide w och radio-nyheter och via huvudkontoret i Oslo ni en publik pi 6ver tio
miljoner burmeser.

DVB grundades efter ett initiativ av den nonka regeringen efter att A*g San Suu Kyi fiu
Nobels fredspris i b6rjan av 9O-talet. Stationen, som fir bidrag bide av norska UD och svenska
SIDA samt en nd andra organisationer i bla USA och Holland, har sin huvudkontor i Glo och
lokala redakrioner i Indien, vid den burmesiska grinsen - och ett underjordisk, topphernligt
kontor inne i Burma. Lokalkontoret i Chiang lvlai, som jag besoker, 1r det storsta med ca 30
anstillda. I stort seff samdiga ir burmeser med efi forflutet som akivister inom
demokratirorelsen och som pi grund av dettawingats lamna hemlandet. I exil bevakar de nu
utvecklingen i Burma. Stationen har dven ett ndwerk med runt 1OO reportrar inne i Burma som
arbetar under stort hemlighetsmakeri. Nigra av deras anstdllda har upptlcks av militlrregimen
och sitter nu i fdngelse, domda till straff pi 30 till 60 ir vardera.

Dagens nyhetsmote i Chiang lvfai handlar om Burmas fdrsta val pi 20 Lr och som fonrdntas ska
hillas i oktober. ILO kommer med en nyrapport om slavarbete i landet, i Rangoon har det
brunnit pi flera marknader och i Kachinstaten misstin}s guldgrevare ta emot mutor.

Francis \flade, som skoter DVB:s engelska webbsida, visar mig runt i huset som ryrnmer bide
nyhets, ungdoms- och sportredakioner, bide for radio och TV. Pa ekonomiredakionen pratar
jag med en reporter som tidigare arbetade som journalist och nyhetsuppllsare pi den stadiga
radion i Rangoon. Nir jag frigar vad som [r skillnaden med att arbeta for DVB svarar han:
"Tidigare ldste jag bara upp nyheterna. Nu skriver jag dem ocksi".



Kontorschefen Toe ZawLatt ir lite grinig. F{an harvarit uppe sen tidig morgon och kort den sex
timmar linga biLesan tilltaka till Chiang lvlai fran den burmesiska grinsen, dar han och en
kollega traff.at och utbildat en av deras underjordiska reportrar som arbetar inne i Burma.

Toe Za:w Latt ir vdldigt fortegen om hur DVB:s ndtverk fungerar och hur de kommunicerar med
kollegoma inne i Burma. De har eu sedan ldnge upparbetat slutet ndwerk av pilitliga mdnniskor
som funnit olika vigar att ta sig runt regimens blockering av internet och kommunicerarvia olika
typer av telefon och internetkontak. FIan iker dessutom regelbundet till grinsen for att utbilda
de fi reportrar som han ansvarar for. Av sikerhetsskilharban nLgratl personer i ledningen for
DVB helhetsbilden av vilka som ingir i reponerndwerket inne i Burma.

DVB:s metoder och reporterndwerk har flnt ringar pi vannet och inspirerar nu andra joumalister
i dikaturer vdrlden over. Bide Zimbabwiska och nordkoreanska exiljournalister har fint
utbildning av Toe ZawLatt.I framtiden hoppas han au DVB ska bli Burmas Public Service-
bolag.
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Norge. Porten pi \Wessels gate i centrala Glo ir nedklottrad. En stor varuhiss leder mig upp till
det wi viningar stora huvudkontoret dar fhin ]vl"mg'S7in tar emot. FIan ir en av dom som har
"the big picture" kring hur Democratic Voice of Burmas underjodiska reporterndwerk ir
organiserat. FIan berittar om oerhort raffinerade metoder att undkomma regimens kontroll, om
hur n[werket utsatts for infiltreringsforsok et flertal ginger av regimens agenter - och om den
fara som reportrarna utsdtts for bara genom att arbeta fdr DVB.

Pi huvudkontoret sdns TV- och radiosindningarna ihop. Jag fir se bide w- och radiostudion och
utsdndningen av ett program dlr programledaren drar skimt om regimen. Jag fir ocksi vara med
pi dagens nyhetsmote dir man diskuterar vilka av lokalkontorens rapporter som ska vara med i
sdndningarna.DL jagfrlgar om det nigon ging uppstir konfliker mellan huvudkontorets
nyhetsvlrdering och vad lokalkontoren qrckr borjar alla skratta och nicka igenlcinnande.

Pi redakionenfilr jagdven mota en av ledama for Kachinfolket som besoker Oslo denna dag.
FIan ska intervjuas i TV och utsdttas for tuffa frigor berittar Khin lvlaung \?in, di ledarens
forslag till fred med militirregimen Ir kontroveniellt.

Ibland fdrsoker DVB fa kommentarer kring rapporteringen av militirregimen. De har olika
telefonnummer de ringer, men samtalet bryts si fort reportern berittarvar han eller hon ringer
ifrin. I den statligt kontrollerade tidningen "New light of M;,anma1' finns varje dag en annons
dir regimen vamar for olil.ra medien rapportering - bland annat DVB:s.
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Thailand. "Freedom to lead" stir det pi en poster inne pi Irrawaddys redakion, i rott och vin
under ett sdliserat portr;tr av den i husarrest fdngslade Aung San Suu Kyi. Hennes bild finns
overalk inne pi redakionen.
Redakoren K)."* ZwaMoe visar runt pi nyhetsredakionen, ddr ett 15-tal reportrar arbetar
intensht. Ungefdr 20 olika projek uppdateras pi Irrawddy.org varje dag - artiklar, nyheter,
mukimedia. Sidan finns bide i engelsk och burmesisk version och har ca 30 miljoner tnff.ar per
minad och uppemot 60 miljonervid stora nyhetshdndelser.



Moe sjilv fdngslades som 19-iring, nigra hr efter studentupproret 1988. I{an satt 8 ir i fdngelse,
dnr bide papper och pennor var forbjudna.Flngama lyckades dock kringgi forbuden, trots att
nlan om detta upptlckes hrnde domas till tre minader i isoleringscell.
Moe liste bide Times och Newsweek-artildar i fdngelset och ir nu chef over ett minadsmagasin
som i sin utformning liknar dessa tidningar - och en hemsida vars lisare riskerar fdngelsestraff
om de upptecks av regimen.

Aven Irrawaddyhar reportrar inne i Burma, men flrre in DVB, och kommunicerar bland annat
via Slgzpe, Facebook och andra sociala medier med dessa under dagens arbete. \Vai Moe,
nyhetsreporter, ska idag rapportera om hur regimen oppnat upp bensinfondljningen i landet.
Men det bolag forutom regimens eget som nu fir s?ilja bensin igs av arm6chefen Than Swe sjdlv.
Tipset har han fhn av en av de underjordiska reportrarna inne i Burma och bekriftat via andra
kiillor inne i Burma. \Wai Moe siger att det ir svit att bevaka utvecklingen i Burma utanfor
landet, nrcn att det indi gir tack vare de underjordiska reportrarna inne i landet.

Och nir jag ffiryar redakoren Moe om hur han ser pi framtiden for Burma ler han och svarar:
"I never loose myhope".
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Jag hper den storsta respek och beundran for den rapportering som DVB och Irrawaddyutfor.
Framforalk det arbete som de underjordiska reportrama inne i Burma gor. Som joumalist i ett
friu land gir det knappt atr forestllla sig deras arbetsvillkor - och att de vigar trots att de hotas
av fdngelse i resten av livet om de uppdclrs.

Jag hade velat fi veta mer om exak hur kommunikationen skots mellan de underjordiska
t pottt .tt" och deras kollegor i exil och mer om hur de anvinder sociala medier,.men respekerar
till fullo att de jagintervjuade av sdlerhetsskiil inte ville gi in pi nlrmare detdjer vad gdller dena.

Jag har lart mig otroligt mpket om joumalistik i en dikatur och i exil - och om uwecklingen i ett
land som omvlrlden i min qrcke uppmdrksanunar for lite. Forhoppningsvis kan jag genom den
kunskap studiebesoken gett mig hjalpa till an dndnpi detta i framtiden.


