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Handling
Trots regimens kontroll av media når fasansfulla bilder
från Burmas gator världens nyhetskanaler under sensom-
maren 2007. Bilderna vittnar om vad som sker i det slutna
landet, där protester mot myndigheternas kraftiga höj-
ning av bränslepriser och försämrade levnadsförhållan-
dena bemöts med våld. Korta och skakiga filmsekvenser
från landet visar hur fredliga buddhistmunkar och stu-
denter misshandlas och förs bort av maktens män. I takt
med att oroligheterna trappas upp övergår den förbjudna
regimkritiken allt mer i regelrätta krav på militärregimens
avgång. Polis och militär reglerar informationsflödet och
gör allt för att tysta ner oppositionen. Bilderna som sipp-
rar ut är förbjudna, och förenade med livsfara för dem
som ligger bakom dem. 

"När jag tar fram kameran, skakar kanske mina händer.
Mitt hjärta bultar. Men efter att ha filmat en stund, är det
ok". Filmens förgrundsgestalt, 27-årige "Joshua", är en av
de unga videojournalister som med livet som insats doku-
menterar skeendet.  Utrustad med en enkel dv-kamera
samlar han in material som han skickar ut ur landet via
internet och som sen förs vidare genom den ideella medi-
aorganisationen Democratic Voice of Burma.

Han minns några dramatiska veckor från 1988, då han
själv bara var en liten pojke, när folk protesterade på
gatorna. Fyllda av hopp krävde de maktskifte och satte sin
tilltro till oppositionsledaren Aung San Suu Kyi. Istället
dödades 3 000 personer och rösterna tystades. Men
Joshua har beslutat sig för att fortsätta kampen för ett

Burma VJ’s

Vi har alla sett bilderna. De skakiga klippen som flim-

rade förbi på världens nyhetssändningar under hösten

2007. Bilderna från ännu en demonstration, bilderna av

plågade, rasande, desperata och förtvivlade ansikten;

kvinnor, barn, unga och gamla. Och snart bilden av

döda. Det som skiljde klippen från andra var de hund-

ratals munkar i sina orangea klädnader, som befann

sig mitt i tumultet. Bilderna av skadade och avrättade

munkar med sina dräkter mörkt färgade av blod,

chockade världen.

Det var i september 2007 som en fredlig buddist-

grupp ledde ett massivt upplopp mot militärregimen i

Burma. Utländska TV-kanaler förbjöds arbeta i landet,

så de enda som - med livet som insats - kunde berätta

för världen om händelserna var en grupp unga video-

journalister. Det är deras arbete i det slutna landet vi

följer i filmen.

"Burma VJ’s" är en film om förtryck, makt och mot-

stånd; om demokrati och mänskliga rättigheter; om fil-

mmediets potential och kraft att förändra - och om poli-

tik, principer och ideal värda mer än livet självt. 
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även Aung San Suu Kyis hus ligger. År 2005 meddelade
juntan att man skulle byta huvudstad och i mars 2006
invigdes den nybyggda staden Naypyidaw, som ersatte
Rangoon som huvudstad. Vad kan det finnas för skäl till
bytet av huvudstad?  

Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi är Burmas - och en av världens - mest
kända politiska fångar. Under de fria val som hölls den 27
maj 1990 vann oppositionsledaren Suu Kyis parti NDL
(Nationella Demokratiförbundet) en jordskredsseger, men
militärregimen vägrade att överlämna regeringsmakten.
Hotade av hennes popularitet och den potentiella valse-
gern hade landets ledande generaler istället satt henne i
husarrest. Ingen rättegång hölls och även om Suu Kyi har
släppts några gånger har hon frihetsberövats igen så snart
hennes politiska inflytande gjort sig påmint. Senast Suu
Kyi var fri var 2003.  

1991 fick Aung San Suu Kyi Nobels fredspris för sin
icke-vålds kamp och sitt arbete för demokrati och frihet
för folket i Burma. I sitt hemland tituleras hon med heder-
stiteln Daw Aung San Suu Kyi,  som låter sig översättas
med ett vördnadsfyllt ”tant”.

I maj 2009 lyckades en amerikansk medborgare sim-
mande ta sig in till den frihetsberövade oppositionsleda-
ren. Mannen, John William Yettaw, kom på eget initiativ
men upptäcktes och greps när han simmade tillbaka.
Händelsen inträffade två veckor innan husarresten skulle
hävas och som nu Suu Kyi anklagas för att ha brutit mot.
Den 26 maj hävdes husarresten men vad som väntar är
oklart och under det att den utdragna rättegången pågår
hålls Suu Kyi kvar i häktet. Den 11 augusti  2009 medde-
lades domen: det påstådda brottet mot husarresten resul-
terade i ytterligare 18 månaders husarrest. 

Sedan NDL:s seger 1990 har inget flerpartival hållits i
Burma. 2010 ska det hållas val, men då enligt den författ-
ning som regimen genomdrivit och som tillförsäkrar mili-
tären en fortsatt ledande roll. Åtalet mot Suu Kyi somma-
ren 2009 ses som ett sätt att hålla henne borta från politi-
ken.

• Många offentliga personer har engagerat sig i Aung San
Suu Kyis fall. Till exempel så har popbandet U2 har under
lång tid arbetat för hennes frigivning. Vad har de gjort?
Tror du att deras engagemang har effekt? Hur?

• Vad kan man mer göra för att hjälpa Aung San Suu Kyi
och andra politiska fångar?  

• I filmen berättar Joshua att han grät när han hörde om
munkarna som gick till Aung San Suu Kyis hus. Även Suu
Kyis ögon tårades när hon på avstånd mötte munkarna
och visade dem sin aktning. Suu Kyi kan påstås vara mer
än en politisk förkämpe. Kanske kan hon också påstås ha
ett symboliskt värde? Vad kan hon tänkas symbolisera?

Demokrati och mänskliga rättigheter
Burma styrs av en av världens hårdaste militärjuntor och
är ett av få länder i världen som inte ens gör anspråk på
att vara en demokrati. Senast det hölls ett fritt val var
1990, men det underkändes då det stod klart att regimen
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demokratiskt samhälle.
I filmen får vi följa Joshua från stridens hetta på Ran-

goons gator, till hans hemliga tillflyktsort i Thailand. Vi
får se videojournalisterna i arbete och vi får följa upp-
trappningen av demonstrationerna och övergreppen
2007-2008. Genom Joshua får vi också inblick i hur bil-
derna vidaredistribueras och slutligen når världens stora
TV-kanaler. 

Om Burma
Burmas officiella namn är Myanmar men i Sverige använ-
der man fortfarande (oftast) det äldre namnet Burma,
som militärregimen övergav 1989. Landet blev självstän-
digt från Storbritannien 1948 och har styrts av militären
sedan 1962. Than Shwe är militärjuntans ledare, som till-
sammans med 11 andra generaler styr landet och fattar
alla viktiga beslut. Regimen kontrollerar media och cen-
surerar oppositionella informationskanaler. Även Internet
står under hård övervakning och censur. 

Swan Arr Shin - "Masters of Force" är en regeringskon-
trollerad milis med uppgift är att tysta oppositionella rös-
ter. Oliktänkande och regimkritiker skräms till tystnad
eller "avlägsnas". Burma har fler än 2 100 politiska fångar
(2009) och antalet har fördubblats sedan hösten 2007.
Den i särklass mest betydande är oppositionsledaren och
nobelpristagaren Aung San Suu Kyi. 

De senaste protesterna, 1988, då hundratusentals per-
soner offentligt slöt upp i demonstrationer mot fattigdom
och för demokrati, kvävdes av militären och slutade med
omkring 3 000 dödade. 

"Det är bara…mörker" 
Precis som Joshua hoppas på har den starka mediebe-

vakningen under vad som kommit att kallas "saffransrevo-
lutionen" (efter färgen på munkarnas dräkter) 2007, lett
till att landet lyfts upp på dagordningen i olika samman-
hang. EU har uppgett sig vara beredda till åtgärder om
situationen inte förbättras och som ordförandeland hös-
ten 2009 har Sverige ett ansvar för att se till att det finns
kraft bakom orden.  

I slutet av "Burma VJ" blir vi påminda om cyklonen Nar-
gis som i maj 2008 drabbade den redan hårt utsatta
befolkningen. Cyklonen krävde 140.000 liv och orsakade
stor förödelse och nöd för hundratusentals människor. En
händelse som riktade medialt fokus mot landets vanstyre.
Juntan vägrade att släppa in internationella organisatio-
ner och hjälpinsatserna kom till stor del från civila. Efter-
som juntan inte tolererade att civila ingrep har många av
de som agerade för att hjälpa cyklonens offer straffats
hårt. Långa fängelsestraff, upp till 35 år, har utdömts till
de hjälpande. 

• Ta reda på mer om Burma! Historia, politik, näringsgeo-
grafi, population, utrikeshandel och utbildning. Gör en
jämförelse mellan exempelvis Burma och det av svenskar
så välbesökta grannlandet Thailand, dit Joshua tar sin till-
flykt.

• Hur syns landets makthavare i filmen? Vad får du för
uppfattning om det politiska läget i Burma? 

• Joshua och de andra rör sig på gatorna i Rangoon, där
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förlorat. Militärregimens formella namn är, sedan 1997,
State Peace and Development Council (förkortat SPDC),
dessförinnan betecknad State Law and Order Restoration
Council (SLORC). 

• Hur definieras "demokrati"? Vad krävs för att ett land
ska betraktas som demokratiskt? På vilka sätt är Burma
icke-demokratiskt?

• Ge exempel på andra styrelseskick och jämför innebör-
den av dem! Hur fungerar SPDC:s maktutövning? Vad
möjliggör dess fortsatta förtryck?

Landets demokratiskt valda ledare, Aung San Suu Kyi, får
inte ens omnämnas i statliga medier och den strikta cen-
suren är av största vikt för att kontrollera och upprätt-
hålla juntans makt. 

I filmen nämns att landet har över 1 000 politiska
fångar, men sen dess har siffran alltså mer än dubblats. I
dag sitter fler än 2 100 personer fängslade för att de på
ett eller annat sätt agerat mot eller uttryckt antipati mot
militärregimen. "To protest here is to risk jail and torture.
But today and for the past month people across Burma
have dared to challenge one of the world's most repressive
regimes."

I filmen blir vi varse hur brutalt anspråk på och försök
till yttrandefrihet slås ned.  Joshua och de andra agerar
med sina liv som insats och vi får bevittna hur en annan
journalist mördas. "That is how you stop the truth coming
out about a massacre."

Yttrandefriheten är en av förutsättningarna för ett
demokratiskt statsskick. Den beskrivs i FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna så här; Denna rätt innefat-
tar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och
frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tan-
kar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till
gränser.

• I Sverige finns yttrandefriheten lagstadgad på flera stäl-
len, var och vad omfattar den? Varför finns den på olika
ställen? Får den inskränkas? Och i så fall; när och varför?

• Vad är censur? I Sverige hör man ibland talas om "film-
censur" - vad innebär det? När "censurerades", i bemärkel-
sen "klipptes det bort scener", ur en film i Sverige senast?

• Vad är egentligen FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna?  Hur har de tillkommit och vad har de för
status? Vem ser till så att de efterföljs? Har ett land rätt

att sätta sig emot dem? Studera artiklarna - saknar du
något? Är det något som är tveksamt? Är någon artikel
mer viktig än de övriga, anser du? Varför?

• På vilka sätt kränker Burma FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna?

Samhällsförändring; media & makten
"Vi har inte råd att mista fler. De var modiga men ibland
känns det som om de dog förgäves. Ingenting har föränd-
rats och det är som om allting har glömts bort. Allt är bara
mörker - men världen får inte glömma."

Munkarnas och civilbefolkningens fredliga demonstra-
tioner bemöts med våld från regimen som gör allt för att
tysta obekväma åsiktsyttringar.  Det som hände 1988, då
tusentals människor fick betala för olydnaden med sina
liv, händer och hotar att hända igen, trots demonstranter-
nas fredsbudskap och icke-våldsprincip.

• Joshua känner ibland som om de som dödats dog förgä-
ves. Vad kan göras för att hans farhågor inte ska bli san-
ning? Kan du förstå hur han tänker? Eller dog de förgäves
oavsett vad? Motivera hur du resonerar!

• Förklara begreppet "utilitarism"! Hur kan det vara rele-
vant i sammanhanget? 

Även om ett spillt människoliv alltid kan anses vara ett för
högt pris att betala är det upp till oss som lever att se till
så att de som dog och orsaken till deras död inte glöms
bort. 

• I ett telefonsamtal säger Joshua att - hur hemskt det än
är - måste demonstranter både arresteras och dö. Varför?
Vad menar han? 

Videojournalisterna i filmen, och alla andra som bidrar
till att sanningen om Burma når offentligheten, för en
ansenlig strid mot förtrycket. Media är en oerhörd makt-
faktor och i Sverige omnämns den ofta som just "den
tredje statsmakten".

• På vilket sätt är media en maktfaktor? Vad menas med
"opinion"? Om media är den tredje statsmakten - vilka är
den första och andra? 

Dagens videojournalister har möjlighet att få ut sina bil-
der och vittnesmål på ett sätt som inte var möjligt 1988.
Tillgången på "billig" och behändig teknik gör att fler per-
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soner kan komma till tals genom olika media. Ibland hör
man att vi lever i ett "informationssamhälle", men långt
ifrån alla menar att det automatiskt gör att fler röster
också hörs. Mängden information omkring oss är i sig
ingen garanti för mångfald i perspektiv och fokus - tvär-
tom, menar kritiker, kan "informationssamhället" vara
direkt desinformativt genom att det lurar oss att tro att
"allt finns" och att det dessutom konkurrerar om vår upp-
märksamhet på ungefär lika villkor. 

• Hur resonerar du? Upplever du att vi lever i ett pluralis-
tiskt "informationssamhälle"? Varför/varför inte? Varför
är det viktigt med mångfald och olika perspektiv? (Tycker
du att det är det?)

• Skiljer sig våra informationskanaler tillräckligt åt? Har
tidningarna du läser (tillräckligt) olika perspektiv? Säger
TV-kanalerna emot varandra? Vad innebär källkritik?

• Söker du aktivt information bortom det mest lättill-
gängliga medieutbudet? Behövs det? 

• Hotas mångfald av marknadskrafter som fri konkurrens
och vinstintressen? Resonera och motivera! I Sverige
finns förutom kommersiella TV-kanaler även public ser-
vice. Varför? Är det bra? 

• Vilka andra påtryckningsmedel, utöver media, finns att
tillgripa för att demokratisera Burma?

• Hur ser EU:s sanktioner mot Burma ut idag? Vilken roll
spelar Kina, som i sin ideologi säger sig stå på folkets
sida? Hur ser Sveriges förbindelser med Burma ut? Tycker
du att de borde förändras på något sätt? Hur?

• Känner du att du kan påverka det svenska samhället?
Hur gör du din röst hörd? (Blir du hörd?) Kan du påverka
vad som sker i övriga världen? Resonera och förklara!
Vilka metoder får man använda för att påverka, anser du?

Munkarna
Munkarna har en speciell ställning i det buddhistiska
Burma och deras inblandning i demonstrationerna är på
många sätt anmärkningsvärd. Joshua förklarar: "One pro-
tester in the street cannot do much, but there are thous-
ands.  Maybe there are 400 000 monks in Burma. Really it
is the only force in Burma, who can scare the military…
And the government made a very big mistake.  In a town
near Mandalay, they beat up some monks. In Buddhist
thinking, we are never, never allowed to do that. So every-
body was very upset, and the monks demanded an apo-
logy from the government. Monks are not supposed to do
political things. But when the people are suffering and
starving, sometimes they rise to give their support.  This
has happened before, even a thousand years back. They
turn their alms bowl upside down. They will no longer
take alms from the generals."

Burma har ca 500 000 soldater i tjänst, vilket innebär
att landet har en av Asiens största arméer. I filmen ser vi
hur munkarna vänt upp och ner på sina skålar i vägran att
acceptera mat från militärens män och vi ser en ung soldat
gråta över situationen.  

Buddhism
"Låt alla som lever i universum bli fria! Fria från nöden!
Fria från fattigdomen! Må de få frid i sina hjärtan!"

Buddhism omtalas ofta som en av de stora världsreligio-
nerna, men många menar också att buddhismen snarare
är en livsåskådning än en religion. Uppskattningsvis och
beroende på hur man räknar har buddhismen mellan 250
och 500 miljoner anhängare världen över. Gemensamt
tror de på att människan för att slippa återfödas måste
göra sig fri från sina begär och sin livstörst. Först då kan
man blir upplyst. Förståelsen för hur man uppnår "Nir-
vana" och vem som kan göra det går isär.  

• Vad är skillnaden mellan en livsåskådning och en reli-
gion? På vilket sätt skulle buddhismen inte vara en reli-
gion?

• Ta reda på mer om Buddhismen! Kan du hitta likheter
mellan buddhismen och andra östasiatiska läror så som t
ex hinduismen, taoismen, jainismen och shinto?

• Theravada (även kallad Hinayana) och Mahayana är två
stora riktningar inom buddhismen som man brukar skilja
emellan. Sammanfatta kort skillnaden mellan dem! Vilken
gren brukar Burma räknas till? 

Scenen då den unga soldaten brister i tårar när han ställs
inför munkarna, är stark och talande. Han ingår i en stor
armé av män och han utför plikttroget sitt jobb. Trots sin
uniform och mundering, sitt vapen och sin position i ledet
är han inte avpersonifierad. I mötet med munkarna kom-
mer människan i soldaten fram och hans egen ideologi
och moral gör sig smärtsamt påmind. 

När munkarna vänder på sina skålar fråntar de militä-
rerna möjligheten att agera så som buddhismen påbjuder
och ge dem mat. Att dessutom rikta våld mot dem är
annars någonting helt otänkbart. 

• Vilka förhållningsregler och etiska riktlinjer finns för
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buddhister i allmänhet? Vad går munkväsendet ut på och
vilka regler tillkommer för dem?

Mod, moral & ansvar
"De som inte är rädda att dö tar täten" "Fear is so deep in
eveybody. Also in me." säger Joshua, ändå fortsätter han
att filma och sprida bilderna som kan kosta honom livet. 

Alla i filmen som öppet kritiserar regimen eller på
annat sätt bidrar till att belysa missförhållandena, tar en
stor risk men gör det ändå. 

• Finns det ideal och moraliska principer som slår ut det
man annars skulle kunna kalla "den fria viljan"? Situa-
tioner där man på moralisk basis upplever att det inte
finns några alternativ? För Joshua gör kränkningarna och
lidandet som det burmesiska folket tvingas utstå att han
inte har något val annat än att agera – även om det kan
kosta honom livet. Som ett resultat av filmen har flera av
videojournalisterna som medverkar blivit arresterade.
Htin Kyaw, Su Su Nway, Ohn Than, Sithu Maung, Ko Win
Maw från Democratic Voice of Burma avtjänar alla fängel-
sestraff. Har du själv åsikter och ideal som är okränkbara?
Religiösa eller politiska principer som inte låter sig kom-
promissas med, oavsett konsekvensen? Vad är mod?

• Hur förhåller sig mod till moral? Om man känner sig
moraliskt förpliktigad att handla på ett visst sätt och age-
rar därefter, är det att visa mod? Och omvänt; Joshua har
förståelse för arméns män som bara lyder brutala ledares
order - men kan man helt avsäga sig ett eget ansvar?
Finns det handlingar som är skilda från moral? 

• Vad är skillnaden mellan omoralisk och amoralisk? Hur
förstår du ansvar i förhållande till moral?  

Buddhistmunkarna får egentligen inte blanda sig i poli-
tiska frågor och deras engagemang under Saffransrevolu-
tionen är anmärkningsvärd. De agerade helt utan ege-
nintresse, för en gemensam sak - därför att underlåtenhe-
ten att agera vore moraliskt värre än själva regelbrottet. 

• Har religion med moral att göra? Hur? Vad är idealism?
Vad är god moral för dig? Följer du några uttalade etiska
principer? Hur bör man agera, tycker du? Finns det mora-
liska principer som alltid gäller och som alla i klassen hål-
ler med om? Vad är rättspatos? Hur förhåller sig etik till
moral? 

• Finns det viktiga situationer där du har en uppfattning
om rätt och fel men ändå handlar mot din övertygelse?

• Vilket ansvar har resten av världen för oförrätterna och
lidandet i Burma? 

Filmens form 
“The Media is the Message” - Marshall McLuhans berömda
sentens fick då, när det myntades 1964 i hans bok "Unders-
tanding Media, en hel värld att vakna till. Formen: sättet en
film, en bild, ett konstverk eller en reklamkampanj lanseras
eller presenteras på ges en allt mer avgörande betydelse i
takt med att informations och bildflödet ökar och konkur-
rensen om de koder som styr vår blick tilltar. 

• Fundera lite över filmens form och villkoren för dess till-
blivande; filmen är en dokumentär - vad innebär det? Vad
innebär "autenticitet"? Är allt material i filmen dokumen-
tärt och autentiskt eller finns det scener och val som avviker
från formen, känns tillrättalagda eller regisserade? 

• Filmen har en "regissör" - inte Joshua - vilken roll har en
regissör i produktionen av en film? Vad är egentligen en
film; vad består en film av och med vilka medel kommuni-
cerar filmmediet? Hur nyttjar "Burma VJ" filmmediets möj-
ligheter? Dokumentärfilmsskapare använder ofta befintligt
ljus och undviker att lägga på ljud som inte kommer ifrån
det vi ser utspela sig i bild. Inom filmvetenskapen skiljer
man mellan diegetiskt och icke-diegetiskt ljud. Ta reda på
vad begreppen innebär och fundera på hur det förhåller sig
i "Burma VJ"!

• Går det att avbilda verkligheten så som den "är", eller är
det alltid "verkligheten sedd ur någon annans ögon"? Exi-
sterar över huvudtaget en objektiv verklighet?

Filmens hemsida 
Besök gärna filmens hemsida. Du hittar den på: 
http://burmavjmovie.com/take_action/free_the_vjs 

Land: Danmark, Sverige, England 2008

Originaltitel: BURMA VJ’s - Reporting From a Closed Country

Producent: Fredrik Gertten & Margarete Jangård

Manus: Anders Østergaard & Jan Krogsgaard

Regi: Anders Østergaard

Foto: Jan Krogsgaard

Klipp: Anders Villadsen 

Musik: Claus Kilpatrick 

Tekniska uppgifter

Längd: 84 minuter

Format: DVD/Digibeta 

Ljud: Dolby Digital

Censur: Från 11 år

Svensk premiär: 20 mars 2009 

Distribution

Novemberfilm Box 20022, 200 74 MALMÖ tel: 040 - 630 99 30  e-post:

info@novemberfilm.com www.novemberfilm.com & FilmCentrum,

Box 17099, 104 62 Stockholm www.filmcentrum.se bestallning@film-

centrum.se, 08 545 275 00 

Redaktion: Andreas Hoffsten, Barn & Ungdom, Svenska Filminstitu-

tet, september 2009

Produktionsuppgifter


