Burma är ett av de fattigaste länderna i Sydostasien och
har sedan 1962 styrts av repressiva militärregimer. Valen
1990 ogiltigförklarades av militären när det visade sig att
oppositionspartiet National League for Democracy stod
som segrare. Partiets ledare, Aung San Suu Kyi, har sedan
dess tillbringat större delen av tiden i husarrest. Sidas
stöd inne i landet går främst till kampen mot de stora
sjukdomarna hiv/aids, tuberkulos och malaria, samt till
ett program för bättre livsvillkor i byarna. Humanitära
insatser för flyktingarna i lägren och i Thailand och till
Röda korset har pågått sedan 1990-talet.
De flesta i Burma försörjer sig som jordbrukare. De officiella exportinkomsterna kommer främst från gasfyndigheter. Handelsutbyte sker i första hand med andra asiatiska
länder vars betydelse för handel och investeringar ökar
eftersom framför allt USA och EU skärpt sanktionerna
mot regimen.
Den ekonomiska tillväxten är hög i regionen och förutsättningarna för Burmas export borde därmed vara
goda. Förutom regimens låga internationella status, som
hämmar handel och investeringar, bromsas emellertid
tillväxten av den inkonsekventa ekonomiska politiken och
bristen på energi och importerade insatsvaror.
Odlingen av opium och tillgången på billigt heroin har
lett till att flera hundra tusen burmeser blivit narkomaner, många av dem är också hiv-smittade. Trafficking av
kvinnor till prostitution i Thailand och Kina är också ett
allvarligt problem liksom att antalet hiv-smittade ökar.
Enligt FN:s Internationella arbetsorganisation ILO är det
även vanligt med tvångsarbete.
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PROGRAM
kl 13-16.30
Thingyan - Burmesiskt Nyår
En burmesisk munk välsignar det nya 		
året
Per-Arne och Margareta Berglie nyss hemkomna från Burma berättar om Thingyan
Thingyandans
Dans och sång av burmesiska ungdomar
14..30 - 15.00 paus

		

Thagyarmin

Kom och fira Thingyan med oss!
Den burmesiska kalendern följer månens faser och nyåret
infaller någon gång i mitten av april. Det föregås av Thingyan, vattenfestvalen som i år började den 13 april. Det är
den viktigaste helgen i Burma och många är lediga en vecka
eller mer.
Från början stänkte man vatten från silverskålar med eugeniablad, men idag är det våldsammare och man sprutar och
häller vatten på varandra. I de stora städerna byggs scener
upp där man spelar och dansar.
De finns de som föredrar att gå i kloster denna tid.
På museet anordnar svenska burmeser tillsammans med
Fjärde Världen, Burmese Human Rights Association, Etnografiska Museets Vänner och engagerade individer nyårsfirande. Det kommer inte kastas vatten, men däremot blir det
dans och musik m m.

Spontana nyårsgratulationer
Rolf Karlsson reciterar en burmesisk dikt
Karensk dans
Erik Carlsson, slagverk
Susanne Häll, sång
Lo Kivikas, sång, ackompanjeras av
Bosse Skoglund

I pausen serveras grönt te till självkostnadspris.
Försäljning av böcker och T-shirt

Erik Carlsson
Experimentell slagverkare inom fältet fri improviserad musik. Fokus är att skapa ljud som har kvalitéer
som står för sig själva utan manipulationer och gester.
Arbetar med ledande musiker inom genren så som
Axeln Dörner och Tetuzr Akryama.
Under de senaste 25 åren
har Susanne Häll
arbetat som sångerska.
Alltifrån rock/pop/soul
till blues och musikaler
och kabaré.
Hon arbetar också med
grupper i frigörande sång.
Genom hennes erfarenhet
har hon utvecklat
sin egen unika arbetsmetod och musikstil.
Lo Kivikas föddes i Lund
men har nu sin bas i Stockholm. Hon brukade spela
gitarr och sjunga för eget
nöjes skull. Men hennes
vänner tyckte att hon skulle
försöka bli professionell. De
senaste 5 åren har hon levt
på att framträda med sin
egen musik.

Thingyan karaoke

Två konstnären från Mandalay
Utställning med
Kyaw Moe Tha, oljemålningar
Khaing Htoon, akvareller

Bosse Skoglund är trumslagaren som började spela jazz på
50-talet. Bernt Rosengren, Lars Gullin, Monica Zetterlund
och även Lill-Babs och Hasse & Tage har hört till medmusikanterna. I 35 år har han också spelat med Peps Persson.
Bosse spelar på det mesta. Handtrummor, flöjter, träxylofoner, rassel och rytmer skapar en trivsam melodisk väv. Han
spelar medrytmer – inte motrytmer.

