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+/- 8000 km

Mede door de lange afzondering is Birma het meest pure, oorspronkelijke land van zuid-oost Azië!

MYANMAR (BIRMA)

Zo groot als Frankrijk en Engeland samen / 53 miljoen inwoners
Bevolkingsgroepen: Birmezen 68% + Shan, Karen, Rakhine, Chinezen, Indiërs en Mon.
Hoofdstad: Naypyidaw (sinds 2005) - vroeger: Rangoon of Yangon
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21/10/2010

De rijstaar en het tandwiel
zijn socialistische symbolen
en staan voor industrie en
landbouw.
De 15 sterren
vertegenwoordigen de
administratieve divisies van
Myanmar.
De witte kleur staat voor
puurheid, het blauw voor
vrede en integriteit en het
rood voor moed.

De kleuren symboliseren
-solidariteit (geel)
-vrede en rust (groen)
-moed en besluitvaardigheid (rood)
De witte ster staat voor het belang van
de eenheid in het land.

1000 Kyat = 1 $

Vroeger:
• Voldoende cash meenemen! Geen automaten!
• Geen mobiele telefoon!
• Geen internet!
• Toerisme = $ / elders = Kyat

Tegenwoordig:
• Wel creditkaarten (in grote hotels)
• Wel internet in hotel
• Krijgen telefoonkaart
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Ayeyarwady / Irrawaddy rivier
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Yangon

Mandalay

Naypyidaw

Golden Rock

Bagan

Inle Lake

Thanaka = boombastpoeder / Longyi = wikkelrok voor mannen en vrouwen / teenslippers aan voeten
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1/3 leeft onder armoedegrens en 10% niet eens geld voor dagelijks voedsel!
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Yangon

Naypyidaw
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89% is Boedhistisch / Minderheid: Christendom (4%) , Islam (4%) , Hindoeisme en animisme (1%).
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Myanmar heeft een tropisch moessonklimaat. Er zijn 3 seizoenen:
• regenseizoen (eind mei tot midden oktober)
• het koele droge seizoen (eind oktober tot midden februari)
• het hete droge seizoen (eind februari tot midden mei).
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9e -19e eeuw: Aantal koninkrijken, oa Bamar

19e eeuw: verschillende oorlogen met Britten
=> 1885: provincie Burma

Begin 20e eeuw: opstanden monnikken & studenten =>
1947: Onafhankelijkheid via Aung San
Aung San wordt vermoord => 10j chaos

1958: Parlement draagt macht over aan gen. Ne Win
Brengt orde + economische voorspoed
Wint verkiezingen 1960
Grijpt macht in 1962: “Birmaanse weg van het Socialisme
Nieuwe protesten in 1988 bloedig neergeslagen
1990: National League for Democracy (Aung San Suu Kyi) wint
verkiezingen met 80%, maar resultaat verworpen door junta
20j huisarrest – 1991 Nobelprijs voor vrede!
1992: Generaal Than Shwe komt aan de macht

Senior General Than Shwe
Aan de macht in 1992

† 13/08/2017
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DAW AUNG SAN SUU KYI



°Rangoon, 19 June 1945



Father: Aung San



"aoeng san soe tsji"



protagonist of Burmese independence



murdered (at 32 years) shortly after the independence of Burma (1947) when Aung San Suu Kyi
was 2 years old

Myanmarees politica


leader of the non-violent movement for human rights and democracy in Myanmar



winner of the Nobel Peace Prize 1991



on July 20, 1989, the military regime placed her under house arrest



on 13/11/2010 the house arrest ended

09/2007
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13/11/2010

House arrest stopped

31/01/2011

New constitution, which formally ends the military administration!
Installation of democracy: two-chamber parliament (lower house 440 seats + upper house 224)

04/02/2011

Thein Sein elected President of Myanmar!

09/11/2015

Elections won by opposition party NLD (National League for Democracy)

=first civilian (?) head of state of Myanmar in nearly 50 yrs

ROHINGYA CONFLICT

= TENSIONS BETWEEN BUDDHIST AND MUSLIM COMMUNITIES IN MYANMAR'S RAKHINE STATE



In October 2016, clashes erupted on the Bangladesh-Myanmar border between
government security forces and a insurgent group of Rohingya, resulting in the deaths of
at least 40 combatants.



In November 2016, violence erupted again, bringing the death toll to 134.



On the morning of 25 August 2017, the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA),
launched coordinated attacks on 24 police posts and the 552nd Light Infantry Battalion
army base in Rakhine State, leaving 71 dead.



In response, the military launched a brutal crackdown on Rohingya villages, causing as
estimated 700.000 people to flee since August 2017 across the border to Bangladesh.
Widespread reports indicate indiscriminate killings and burning of Rohingya villages,
escalating to the point that the United Nations Human Rights Commissioner called the
situation in Rakhine State “ethnic cleaning.” The crisis has led to a growing humanitary
crisis in neighboring Bangladesh, where nearly one million Rohingya now reside in refugee
camps along the border.
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ROHINGYA CONFLICT

= TENSIONS BETWEEN BUDDHIST AND MUSLIM COMMUNITIES IN MYANMAR'S RAKHINE STATE
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