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RAPORT EWALUACYJNY 
„GŁOS MŁODYCH ARAKAOCZYKÓW Z BIRMY” 

 
 
 
 
 
 
 

 Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może byd utożsamiana z 
oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP- zgodnie z Wytycznymi 
użycia i umieszczania znaku graficznego programu polskiej pomocy oraz informowaniu o 
źródle dofinansowania zamieszczonymi na stronie: http://www.polskapomoc.gov.pl/logo 
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Celem raportu jest podsumowanie działao ewaluacyjnych warsztatów dla arakaoskich 
działaczy przeprowadzonych w ramach projektu Liderzy Transformacji, zdiagnozowanie 
oczekiwao jak i planu przyszłych działao uczestników zajęd. Raport ma na celu przybliżenie 
rzeczywistości, w której żyją uczestnicy zajęd, ich życiowe historie, sukcesy i wyzwania.  
W ostatnim rozdziale, raport charakteryzuje sposób, w jaki działają lokalne organizacje 
pozarządowe w Arakanie oraz udostępnia bazę danych organizacji Arakaoskich, działających 
na rzecz społeczeostwa obywatelskiego. Wszystkie wymienione w raporcie organizacje są 
zainteresowane współpracą z polskimi organizacjami pozarządowymi. 
 
Autorką raportu jest Martyna Gacek. 
 
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może byd utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP- zgodnie z Wytycznymi użycia i 
umieszczania znaku graficznego programu polskiej pomocy oraz informowaniu o źródle 
dofinansowania zamieszczonymi na stronie: http://www.polskapomoc.gov.pl/logo.  
 
Organizacje realizujące projekt 
 

Organizacją odpowiedzialną za realizacje całości projektu jest 
Fundacja Inna Przestrzeo. To nienastawiona na zysk 
organizacja pozarządową realizująca zadania sfery pożytku 
publicznego związane z promowaniem otwartości, 

demokracji, praw człowieka i wielokulturowości. Fundacja stawia sobie za cel otwieranie 
nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej i społecznej. Realizuje niekonwencjonalne 
przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne oraz nastawione na realną zmianę projekty 
społeczne w Polsce i w różnych regionach świata.  Od 2006 roku zrealizowała ponad 20 
projektów międzynarodowych, przede wszystkim na Kaukazie - w Azerbejdżanie, Gruzji, 
Armenii oraz na Ukrainie - paostw "bez wolności" oraz "częściowo wolnych" wg Freedom 
House. Działa także na rzecz poszanowania praw człowieka i demokracji w wybranych 
częściach świata (Tybet, Chiny, Rosja, Kaukaz), w tym prowadzi Program Tybetaoski, obecnie 
inicjuje działania na rzecz współpracy z birmaoskimi organizacjami obywatelskimi.  

Więcej informacji na: http://przestrzen.art.pl/.  

 
Arakan Youth Network Society (AYNS) jest niezarejestrowaną, lokalną organizacją o profilu 
demokratycznym, działającą na terenie stanu Arakan, w zach. Birmie. Założona w 2009 roku 
w celu edukacji młodych ludzi w zakresie promocji praw człowieka, demokracji oraz 
aktywizacji obywatelskiej.  W 2010 roku jeden z założycieli organizacji został aresztowany i 
skazany na 3 lata pozbawienia wolności pod zarzutem edukacji zabronionych zagadnieo. 
Obecnie organizacja liczy 10 członków i przeprowadza treningi edukacji obywatelskiej  
w regionie. Celem AYNS jest stworzenie przestrzeni, dzięki której młodzi liderzy dzielący 
pasję dla praw człowieka mogliby wymieniad poglądy oraz pogłębiad wiedzę teoretyczną i 
praktyczną w zakresie edukacji obywatelskiej. Współpracują także z Rakhine Nationalities 
Developmen Party- partii politycznej, która reprezentuje interesy Arakaoczyków w 
Parlamencie Mjanmy. 
 
 

http://www.polskapomoc.gov.pl/logo
http://przestrzen.art.pl/
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Projekt „Liderzy Transformacji” jest finansowany ze 
środków Programu Wsparcie Demokracji, który jest 
programem Polskiej Fundacji Międzynarodowej 
Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzied Jak” 
finansowanym w ramach programu polskiej 

współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP od 2012 r. W ramach 
programu realizowane są projekty polskich organizacji pozarządowych podejmujących, we 
współpracy z partnerami lokalnymi, wspólne inicjatywy na rzecz wspierania 
prodemokratycznych przemian w społeczeostwach, które ze względu na system polityczny 
nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system 
polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz 
krajach w okresie transformacji systemowej. 

Więcej informacji na http://solidarityfund.pl/pl/ 

 

Inicjatywa: “Projekt Birma” jest to blok internetowy 
poświęcony dwóm projektom prowadzonym w 
Birmie/Mjanmie: “Młoda Demokracja” oraz “Liderzy 

Transformacji”. Celem obu projektów jest edukacja młodych 
aktywistów z różnych regionów Birmy/Mjanmy w zakresie 
demokracji, praw człowieka i multikulturowości. Projekt 
”Młoda Demokracja” koordynowany jest przez Solidarnośd 

Polsko-Birmaoską i ma miejsce w regionie Szan. Projekt 
“Liderzy Transformacji” koordynowany jest przez Fundację 

Inna Przestrzeo i odbywa się w regionie Arakan. Na łamach 
bloga można mogli znaleźd nie tylko informacje dotyczące 

projektów, zdjęcia i inne materiały, ale też zapoznad się z refleksjami polskich i birmaoskich 

uczestników projektów. Więcej na http://projektbirma.wordpress.com/ 

 

  

http://www.solidarityfund.pl/
http://www.solidarityfund.pl/
http://www.polskapomoc.gov.pl/
http://www.polskapomoc.gov.pl/
http://solidarityfund.pl/pl/
http://www.birma-polska.org/md.php
http://www.birma-polska.org/md.php
http://przestrzen.art.pl/content/news/293/dzialaj_z_arakan.htm
http://przestrzen.art.pl/content/news/293/dzialaj_z_arakan.htm
http://projektbirma.wordpress.com/
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Projekt Liderzy Transformacji  
 
“Liderzy Transformacji” to projekt skierowany do młodych aktywistów 
pochodzących z mniejszości etnicznej Arakan w Mjanmie. 
Realizacja projektu obejmowała trzy części: 
Letnia Szkoła Praw Człowieka- wrzesieo 2012, Sittwe- stolica Stanu Arakan, 20 
młodych lokalnych działaczy, zdobyło wiedzę z zakresy podstawowej edukacji 
obywatelskiej.  
Warsztaty Praktycznych Umiejętności Obywatelskich, październik 2012, Rangun, warsztaty 
prowadzone przez Witka Hebanowskiego i Piotra Pacewicza dla lokalnych liderów 
społeczności Arakaoskiej. Uczestnikami warsztatów były osoby zaangażowane w różnorakie 
inicjatywy edukacyjne i pomocowe w wiejskich obszarach Arakanu (Civic Based 
Organisations). Z racji wznowienia konfliktu pomiędzy Arakaoczykami a Rohingy prowadzący 
skupili się na technikach facylitacji, a uczestnicy zdiagnozowali kluczowe problemy Arakanu, 
poznali podstawy psychologii konfliktu i analizowali doświadczenia transformacji z różnych 
miejsc świata pod kątem różnic i podobieostw z sytuacją w Arakanie. 
 
Ewaluacja- Październik 2012, Rangun, ewaluacja przeprowadzona przez ewaluatorkę z 
Polski, która przebywała w Rangunie w czasie warsztatów „Praktycznych Umiejętności 
Obywatelskich, gdzie poziom motywacji uczestników przed rozpoczęciem jak i po 
zakooczeniu umiejętności obywatelskiej. 
 
 Z racji wznowienie konfliktu pomiędzy Arakaoczykami a Rohingya w października 2012, 
ewaluatorka nie mogła przeprowadzid bezpośrednich rozmów z uczestnikami Szkoły Letniej 
Praw Człowieka, więc ewaluacja pierwszego etapu projektu została przeprowadzona 
telefonicznie.  
 
Celem raportu jest ewaluacja warsztatów dla arakaoskich działaczy oraz przybliżenie 
życiowych historii młodych uczestników z Arakanu. Na koocu raportu znajduje się baza 
danych organizacji Arakaoskich, które działają na rzecz społeczności obywatelskiej w Birmie i 
z której mogą skorzystad organizacje zainteresowane pracą w tym jednych z najbiedniejszych 
regionów Mjanmy.  
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Region Arakan 
 

O Regionie Arakan 

Region Arakan (Rakhaing) jest położony na zachodnim wybrzeżu Birmy. Graniczy z 
Bangladeszem, Indiami i Zat. Bengalską. 
Stolicą stanu jest miasto Sittwe. Chociaż brak oficjalnych statystyk, Arakan zamieszkuje 
około 4 mln ludzi. Od wieków mieszkaocy stanowią wielokulturową mieszankę odmiennych 

narodowości i religii. Stan w 
większości zamieszkiwany jest 
przez jedna z 135 mniejszości 
narodowych Birmy/Mjanmy – 
Arakaoczyków oraz Birmaoczyków, 
Hindusów, Bengalczyków i 
Rohingya. 

Historyczne Królestwo 
Arakan  

Według starożytnych zapisek 
historia Arakanu ma około 5 tysięcy 
lat, początki Arakaoskiej 
paostwowości datują się na 3325 
r.p.n.e. Dynastie rządzące 
regionem, wielokrotnie przenosiły 
stolicę między innymi do 
Dhanyawadi, Waithali by 
ostatecznie osiąśd w Mrak-U w 
1430 r.n.e., które stało się jednym z 
najważniejszych ośrodków 
handlowych w zatoce bengalskiej.  
Królestwo Arakanu zaczęło osłabiad 
się w XVII wieku by ostatecznie 
zostad podbitym przez birmaoska 
dynastię Kobaung w 1784 i zostało 

wcielone do Birmy, a w konsekwencji znalazło się pod administracją brytyjskiego 
kolonizatora. Po I birmaosko-brytyjskiej wojnie (1824-1826), Brytyjczycy przenieśli stolicę 
stanu do Sittwe. 
 Od lat 60 XX wieku, junta wojskowa systematycznie „birmanizowała” Arakan, co z 
perspektywy lat okazała się nieudolne, także dzięki ochronie zbrojnej partyzantki 
Arakaoczyków. W celu ostudzenia nastrojów, w 1974 generał Ne Win przewodzący 
birmaoskiemu reżimowi, uczynił Arakan odrębnym stanem Birmy.  

 

http://projektbirma.files.wordpress.com/2012/08/rakhine-map.jpg
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Religijne konflikty  

Religią dominującą w jest Buddyzm, około 90 % mieszkaoców Mjanmy uważa się za 
wyznawców tej religii.  Konstytucja z 2008 roku, odrzucana m.in. przez opozycjonistkę Aung 
Saung Su Ky, jako nie demokratyczną, z jednej strony gwarantuje wolnośd wyznania, a z 
drugiej przyznaje Buddyzmowi uprzywilejowaną pozycję. Mniejszośd islamska w całej Birmie 
to zaledwie 4 proc., jednak w Arakanie proporcje są inne. Około 60 proc. mieszkaoców 
regionu to buddyjscy Arakaoczycy, a 40 proc. to Rohingya. Takim mianem określają siebie 
miejscowi muzułmanie. Według birmaoskiego prawa Rohingya – jest ich w Birmie około 
miliona – nie mają więc statusu mniejszości. Zresztą buddyjska większośd uważa nawet 
nazwę Rohingya za sztuczną – i birmaoskich muzułmanów nazywa po prostu Bengalczycy 

Problemy Arakanu 

Pomimo zmian zachodzących w Birmie Armia wciąż kontroluje ludność cywilną w 

regionie i odpowiada za wymuszanie przymusowej pracy, grabieże, nielegalne konfiskaty 

ziemi. Pomimo wzrastającej liczby turystów (najatrakcyjniejsze wyspy i plaże ulokowane są 

w Stanie Arakan oraz kompleks pałacowy Mrak-U to regionalna „perełka” dziedzictwa 

cywilizacyjnego datowana na XV-XVIII wiek), przemieszczanie się w części Stanu jest 

utrudnione dla lokalnych cywilów i całkowicie niedostępne dla obcokrajowców.  

Jako region bogaty w złoża naturalne, Arakan to miejsce wyzysku mieszkańców, 

którzy są niewolniczo eksploatowani przy licznych inwestycjach przemysłowych i 

szczególnie narażeni na wyzysk i łamanie praw człowieka w aspekcie socjalno-

ekonomicznym. Budowa rurociągu, tzw. Shwe Gas Project1, który rozpoczyna się w Arakan i 

ma przeciąć obszar całego kraju dostarczając bezpośrednio do Prowincji Yunnan w Chinach 

ropę naftową i gaz i w żaden sposób nie wzmocni słabego zaplecza energetycznego w 

regionie, gdzie dostęp do prądu jest możliwy jedynie przez 6 godzin na dobę. Dodatkowo 

międzynarodowe NGO, takie jak Earth Rights International donoszą, że podczas realizacji 

projektu dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka. Mieszkańcy okolicznych wysp 

wywłaszczani są ze swoich ziem bez obiecanych wcześniej odszkodowań, robotnicy 

pracujący przy inwestycji nie dostają wynagrodzeń, a armia birmańska nadzoruje prace nad 

projektem dopuszczając się wielokrotnie nadużycia siły wobec robotników. Ponadto, jak 

donoszą aktywiści, jednym z głównych problemów w Arakan jest brak wiedzy społeczeństwa 

o ich podstawowych prawach. System edukacyjny w Birmie jest wypełniony propagandą 

wojskową i zafałszowaną wersją historii. Poza większymi miastami dostęp do edukacji jest 

utrudniony. 

Edukacja i Aktywizacja  

Większośd młodzieży chce aktywnie uczestniczyd w swojej społeczności, jednak z powodu 
izolacji (jedynie 0,1% społeczeostwa ma dostęp do Internetu), i braku wolności słowa, nie 
mają dostępu do obiektywnych materiałów edukacyjnych. 
Chcą żyd w społeczeostwie gdzie ich prawa będą respektowane, nawet, jeżeli do kooca nie 
umieją rozpoznad tych prawa. Pomimo to coraz więcej młodych próbuje budowad oddolne 
struktury demokratyzacji, edukując się nawzajem i zrzeszając w nieformalne grupy. 
Deklarowane reformy nie są odczuwalne na prowincjach, gdzie dalej młodzi liderzy zmian 

                                                      
1
  Shwe Gas Movment- organizacja pozarządowa działająca na rzecz zaprzestania budowania gazociągu z 

Arakanu do Chin, http://www.shwe.org/ 

http://www.shwe.org/
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społecznych nie mogą oficjalnie prowadzid szkoleo związanych z tematyką demokratyzacji 
czy praw człowieka. Jedną z alternatyw są działania edukacyjne, które pod pretekstem „lekcji 
angielskiego” edukują młodzież o ich podstawowych prawach i metodach walki z autorytarną 
władzą. Młodzi liderzy podkreślają, że bez udziału całego społeczeostwa, zbudowanie 
demokracji w Birmie jest niemożliwe. „Żeby to mogło nastąpid musimy edukowad ludzi z 
różnych środowisk i grup etnicznych na temat ich praw, demokracji, federalizacji, pokoju i 
współuczestnictwa społeczeostwa obywatelskiego w transformacji ustrojowej” – mówi 
arakaoski współorganizator projektu “Liderzy Transformacji”. 
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Konflikt Rohingya- Arakańczycy 
 

Jednym z głównych problemów, z którymi boryka się Arakan są napięcia religijno-
etniczne pomiędzy Arakaoczykami, w większości deklarującymi się jako buddyści, a 
muzułmaoską mniejszością zamieszkującą region. Chod ludnośd Birmy składa się głównie z 
buddystów (90 proc.), a mniejszośd islamska liczy tylko około 4 proc., to w Arakanie 
proporcje są inne. 60 proc. mieszkaoców regionu to buddyjscy Arakaoczycy, a 40 proc. to 
Rohingya 

Wielu z nich deklaruje swoją przynależnośd etniczną, jako ‘Rohingya’2, która jednak 
przez rząd Birmy/Mjanmy nie jest uznana za mniejszośd etniczną. Napięcia doprowadziły do 
wybuchu zamieszek w czerwcu 2012, w wyniku, których zginęło około 80 osób (według 
danych rządu Birmy/Mjanmy), wiele ludzi straciło swoje domy, a około 70.000 osób ( w 
większości muzułmanie Rohingya) pozostaje w obozach UNCHR dla uchodźców. Pod koniec 
października ponownie doszło do zamieszek w wyniku których, według rządowych statystyk, 
spalonych zostało 2,800 domostw. Human Rights Watch przypuszcza, ze ofiar w 
rzeczywistości jest znacznie więcej 
 

Chociaż rząd Birmy zapewnia o poprawieniu się sytuacji i zażegnaniu konfliktu, 
sytuacja na ‘miejscu’ wciąż jest bardzo napięta. W Sittwe, mieście gdzie jeszcze niedawno 
prawie 40% społeczeostwa stanowili muzułmanie, obecnie nie ma po nich śladu. Większośd 
muzułmanów znajduje się obecnie w obozach dla uchodźców na północ od Sittwe i lokalna 
ludnośd nie ma z nimi żadnego kontaktu ( w obozach administrowanych przez UNHCR 
obecnie przebywa około 70.000 osób )  
Rozdzielone zostały całe sąsiedztwa: „Kiedy zaczęły się zamieszki, szybko 
przetransportowaliśmy naszych sąsiadów, którzy są muzułmanami na posterunek policji w 
obawie, że coś może się im stad. Myślę , że są teraz w obozie dla uchodźców, ale nie mamy 
z nimi żadnego kontaktu” Aung, 25 lat  
 

Poza personelem ONZ, w Sittwe obecnie nie przebywają praktycznie żadni 
obcokrajowcy. Z uwagi na brak kontaktu i interakcji pomiędzy personelem ONZ a lokalną 
ludności, wzrastają negatywne nastroje dotyczące organizacji międzynarodowych. ONZ przez 
wielu Arakaoczyków oskarżane jest o stronnictwo i niesprawiedliwe rozdzielanie pomocy 
humanitarnej.  
 

„Dotąd większośd interesów prowadziłem z muzułmanami, obecnie straty liczę na 
ponad 50%” mówi lokalny biznesmen z Maungdaw, gdzie zaczęły się czerwcowe zamieszki, 
które pózniej rozprzestrzeniły się na resztę regionu. Przed wybuchem konfliktu miałem 
ponad 100 uczniów i 5 zajęd dziennie - Aung Ko Zaw, właściciel jednej ze szkół angielskiego 
w Sittwe – Obecnie liczba ta spadła do 30 studentów i jednych, a czasami żadnych zajęd „ 

„Za złamanie godziny policyjnej grozi pół roku więzienia. Parę tygodni temu z 
paroma kolegami graliśmy w piłkę na plaży, wracając jeden z nich nie zdążył w porę 
dotrzed do domu. Policja zatrzymała go kwadrans po 7, został skazany na pół roku 
więzienia” – Aung Myat, 22 lat  
 

                                                      
2
 Wysoki Komisarza ONZ uznał w 2012 roku Rohingya jako  jedną z najbardziej prześladowanych 

mniejszości na świecie. 
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Narzi, dzielnica Sittwe, która praktycznie doszczętnie została spalona podczas lipcowych 
zamieszek. 
 
W dużej mierze to konsekwentna polityka rządu i dyskryminacyjna ludności muzułmańskich jest 
przyczyną konfliktu. Od 1982 kiedy wprowadzone zostało nowe prawo ‘obywatelskie’ ludność 
Rohingya nie posiada statutu pełnoprawnych obywateli, nie ma prawa uczęszczania do szkoły, 
przemieszczania się pomiędzy stanami Birmy, zawierania małżeństw.  
 
„ To nie my odmawiamy muzułmańskiej ludności podstawowych praw. To nie my mówimy, że nie 
mają oni prawa podróżować. My jak najbardziej chcemy, żeby ich prawa człowieka były 
respektowane, żeby mogli chodzić do szkoły czy swobodnie podróżować do innych części Birmy czy 
do innych krajów. To rząd im tego odmawia, sprawiając, że to Arakańczycy zostają z problemem, a 
rząd ma na kogo zrzucić winę i odpowiedzialność” Thandar, pracownica organizacji pozarządowej 
w Sittwe.  
 
Konflikt podzielił społeczeństwo Birmy oraz społeczność międzynarodową: z jednej strony 
Arakańczycy i duża część birmańskiego społeczeństwa nie uznaje Rohingya za mniejszość 
etniczną, a z drugiej strony silne muzułmańskie lobby na zachodzie prezentuje nie do końca 
pełny obraz sytuacji.  
Wydaje się, że społeczność międzynarodowa jednostronnie osądza Arakańczyków. Brak dialogu 
ze strony rządu czy organizacji międzynarodowych z Arakańczykami może doprowadzić do 
radykalizacji nastrojów. Tym czasem młodzi działacze z Arakanu, uczestnicy Warsztatów 
Obywatelskich wypowiadają się ostrożnie ale jednocześnie nie negują potrzeby rozmowy  z 
drugą stroną czy też sami sugerują edukację Rohingya jako jedno z  potencjalnych rozwiązań 
konfliktu.  
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Ewaluacja Warsztatów 
 

Szkoła Praw Człowieka 

 
Pierwsza częśd "Liderów Transformacji”, czyli trzy tygodniowa Szkoła Praw Człowieka, 

to innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne w regionie Arakan. Nigdy wcześniej żadna z 
organizacji lokalnych czy też międzynarodowych nie przeprowadziła tak merytorycznie 
zróżnicowanych warsztatów. Przez 3 tygodnie studenci mieli okazję nie tylko poszerzyd swoją 
wiedzę, ale także poczud się jak w prawdziwej szkole gdzie każdy jest szanowany i może 
wyrazid swoją opinię bez jakiegokolwiek lęku.  
„Kiedy odbywała się ceremonia zamknięcia Szkoły to było mi bardzo smutno, moja 
najbliższa koleżanka nawet płakała. Było nam smutno, że musimy się rozstad z naszymi 
nowymi przyjaciółmi i trenerami, ale także dlatego, że nie wiadomo jak długo będziemy 
czekad na kolejną szansę nauki tak ciekawych rzeczy w sposób otwarty i prawdziwy”. Khine 
YeThwin 

Szkoła Praw Człowieka stworzona została na podstawie wcześniejszych doświadczeo 
Arakan Youth Network Society (AYNS). W ostatnich latach, zorganizowany został cykl 
warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej. Jednak z powodu ryzyka, które niosła ze sobą 
edukacja obywatelska, braku środków finansowych jak i trudnego dostępu do niektórych 
miejsc w regionie3, AYNS prowadził szkolenia zazwyczaj w świątyniach buddyjskich nie dłużej 
niż 3 dni.  

Uczestnicy zostali rekrutowani do Szkoły przez trenerów AYNS oraz także 
rekomendowani AYNS przez lokalnych liderów arakaoskiej społeczności. 

Uczestnicy 

 
 Uczestnicy Szkoły Praw Człowieka to 14 młodych mężczyzn i 8 kobiet pochodzących z 
wiejskich terenów regionu Arakan. Średnia wieku uczniów wyniosła 22, 7 lat. 
 

                                                      
3
 Komunikacja lądowa jest utrudniona w  większej części region, do niektórych regionów można dostad się tylko 

łodzią. Od czasu wybuch konfliktu w Awakanie tj. of czerwca 2012 obcokrajowcy nie mogą swobodnie poruszad 
się po Arakanie, a jedynie mogą się udad do stolicy region Sittwe drogą powietrzną . 
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Większośd studentów to uczniowie szkół średnich lub Uniwersytetu w Sittwe, jednak 

duża częśd uczniów ma za sobą doświadczenia pracy na rzecz społeczności lokalnej 
 

Trudności 

 
W przeszłości wszelkie próby nauki z zakresu praw człowieka były zabronione 

zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. W 2010 roku Tun Nay Won, współzałożyciel AYNS, 
został aresztowany i skazany na 3 lata pozbawienia wolności pod zarzutem edukacji 
zabronionych zagadnieo tj. promocji praw człowieka, demokracji i aktywizacji społeczeostwa. 
Pomimo odczuwalnych refom i wolności słowa w większych regionach Mjanmy jak Rangun 
czy Mandalaj, w dalszych regionach kraju wciąż niebezpiecznie jest mówid otwarcie o 
demokracji i krytykowad otwarcie obecny rząd. Szczególnie w Arakanie sytuacja pomiędzy 
birmaoską władzą a ludnością arakaoską jest bardzo napięta. Po czerwcowych zamieszkałych 
w celu „ustabilizowania” sytuacji Rząd wprowadził w Sittwe godzinę policyjną.  
„Za złamanie godziny policyjnej grozi pół roku więzienia. Niedawno graliśmy z kolegami w 
piłkę, jeden nie zdążył w porę dotrzed do domu. Policja zatrzymała go kwadrans po 
dziewiętnastej, dostał pół roku więzienia” – mówił 25-letni Aung, buddysta4. 

Z tego też powodu ani polski, ani birmaoscy partnerzy nie mogli w pełni ocenid, jaka 
może byd skala trudności napotkanych w trakcie przygotowania i realizacji projektu. 
Ostatecznie zdecydowano przenieśd Szkołę Obywatelską do Maybeon, gdzie można dostad 
się jedynie drogą morską, a drugą cześd projektu, Warsztaty umiejętności obywatelskich do 
Rangunu.  

Pomimo zachowania najwyższych środków ostrożności przez organizacje 
implementujące projekt oraz samych uczestników, miejsce treningowe w Maybeon 
parokrotnie odwiedzała tajna policja jednak ostatecznie nie utrudniła realizacji działania, 
gdyż lokalny zespół przekonywał, że zajęcia dotyczą jedynie ochrony środowiska.  

Jednym z założeo projektu była aktywizacja młodzieży pochodzącej z odległych 
terenów wiejskich, które często są najbardziej dotknięte naruszeniami praw człowieka. 
Większośd studentów pochodziło z terenów dotkniętych konfliktem pomiędzy 

                                                      
4
 „Stan Oblężeni”, Tygodnik Powszechny, artykuł koordynatorki projektu, Aleksandry Kłosioskiej przybliżający sytuację 

skonfliktowanego społeczeostwa w Arakanie, więcej na: http://projektbirma.files.wordpress.com/2012/12/stan-
oblec5bcc499nia-raport-z-arakanu-w-tygodniku-powszechnym.pdf 

64%

36%

Płed uczestników

Kobiety Mężczyźni

http://projektbirma.files.wordpress.com/2012/12/stan-oblec5bcc499nia-raport-z-arakanu-w-tygodniku-powszechnym.pdf
http://projektbirma.files.wordpress.com/2012/12/stan-oblec5bcc499nia-raport-z-arakanu-w-tygodniku-powszechnym.pdf
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Arakaoczykami i Rohingya. tj. prowincji Kyauktaw, Mrauk-U, Myebon, Kyauk Pyu, Toungop 
oraz Ramree. Reszta uczestników zamieszkuje regiony Ponnagyun oraz Manaung. 

 
 
Mapa regionu z wyróżnieniem prowincji skąd pochodzą uczestnicy Szkoły Praw Człowieka 

73%

27%

Procentowy udział studentów, którzy 
pochodzą z terenów objętych konfliktem 

Obczas gdzie doszł do zamieszek Obczar gdzie panuje pokój 
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Ewaluacja wstępna, oczekiwania i obawy. 

 
Uczestnicy zostali poproszeni przez lokalnych koordynatorów o wyrażenie na forum 

swoich oczekiwao i obaw związanych z treningiem. 
 
 Twoje największe obawy dotyczące tego treningu to … 
 
 boję się, o moje bezpieczeństwo i kontrolę ze strony „tajnej policji” 

 że nie zrozumiem przekazanej mi wiedzy  

 że moje umiejętności są za słabe by przekazać nabytą wiedze w mojej społeczności  

 że nie będę miał motywacji do nauki 

 boję się krytyk innych  

 być może nie starczy nam czasu na poruszenie wszystkich tematów 

 nie wiem, czy trenerzy będą w stanie wytłumaczyć skomplikowane zagadnienia 

 nie znam dobrze angielskiego i historii, a niektóre zagadnienia wymagają ich znajomości 
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Jakie są Twoje oczekiwania względem Szkolenia
Dzięki treningowi będę bardziej 
aktywny w mojej społeczności

Oczekuję nowych metod 
nauczania  i nowej wiedzy

Trening pomoże mi poznad 
nowe osoby o podobnych 
zainteresowaniach 

Chce wiedzied jak zakooczyd 
konflikt w Arakanie

Chcę pogłębid swoją wiedzę z zakresu:
demokracji

nowych metod 
edukacyjnych 

zdolności liderskich

w jaki sposób mogę działad 
na  rzecz mojej lokalnej  
społeczności



16 
 

 
 

 
 
Czy uważasz, że takie szkolenie jest potrzebne w Arakanie? 
Żaden z uczestników nie wypowiedział się negatywnie. Większośd entuzjastycznie odniosła 
się do projektu:  

 „Mój zapał do wiedzy można przyrównad do głodnego człowieka, który pragnie ryżu 
 - dokładne zgłębienie historie naszego oraz nauka o demokracji i jej wpływ na nasze 
życie, jest dziś dla nas jak upragniony posiłek”.  

 „To ważne, żeby młode osoby jak my posiadały podstawową wiedzę o polityce”. 

 „ Arakan jest tak biednym regionem, ze musimy się dowiedzied, w jaki sposób możemy 
pokojowo działad na rzecz rozwoju naszej społeczności. 

 

Ewaluacja po-warsztatowa wśród uczestników Szkoły Praw Człowieka 

 

Ewaluatorka nie mogła przeprowadzid bezpośrednich rozmów ewaluacyjnych po 
zakooczeniu działania pierwszego z powodu wznowienia konfliktu w Arakanie oraz zakazu 
podróżowania cudzoziemców do regionu.  
 

W okresie od 20 października do 28 października ewaluatorka z pomocą 
koordynatora lokalnego Szkoły Praw Człowieka przeprowadziła 11 rozmów telefonicznych. Z 
dziewiątką studentów nie udało się skontaktowad z powodu kolejnej eskalacji konfliktu 
pomiędzy Arakaoczykami, a Rohingya, braku dostępu do telefonu i Internetu5 

                                                      
5
Z powodu monopolu rynku komunikacyjnego w Mjanmie przez firmy rządowe koszt karty sim jest bardzo wysoki – to około 

200$. Przeciętny miesięczny zarobek wynosi około 40-50 $. Większośd studentów Szkoły Praw Człowieka nie posiada 
telefonu komórkowego, często mieszkaocy wioski współdzielą koszty zakupu telefonu, który jest zazwyczaj w posiadaniu 
lidera wioski. Kiedy w Rangunie widad skok techniczny w postaci nowo otwieranych sklepów ze smartfonami i Internetem 
bezprzewodowym, w Sittwe sygnał internetowy jest wciąż luksusem, a w terenach wiejskich jest nieosiągalny 

Zdiagnozuj, które problemy Arakanu mają na 
Ciebie największy wpływ

Konflikty religijno- etniczne pomiędzy 
Buddystami i Muzułmanami 

Bieda

Brak edukacji oraz bezrobocie

Władza lokalna, strach przed Armią 
Birmaoską
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W jaki sposób wykorzystujesz nabytą wiedzę? 
 
 “W Maybone wciąż trwa konflikt, ciągle pracujemy przy rannych. Boję się 
przyszłości, bo nie wiem, jak ten konflikt zostanie rozwiązany, ale wiem, ze przemoc będzie 
tylko nasilad atmosferę nienawiści. W przyszłości chcę zachęcad kobiety do edukacji.” 
 
      Hla Tham Yee, nurse, Maybone  
 

„Wraz z innymi studentami chcemy zbudowad sied kontaktów w okolicach Kyauk 
Taw. Niebezpiecznie jest działad na własną rękę, zwłaszcza na prowincji. W przyszłości, 
kiedy sytuacja się ustabilizuje, chcemy odwiedzad się nawzajem i razem prowadzid 
szkolenia w naszych małych społecznościach. Chcemy także nawiązad współpracę z 
Arakaoskimi organizacjami w Rangunie.” 
 
      Khant Win, Student and Aktywista z  Kyauk Taw 
 

“Codziennie w mojej pracy wykorzystuję wiedzę nabytą podczas szkolenia, 
szczególnie metody kreatywnego myślenia, burze mózgów oraz prace w grupach z 
podziałem na role. Staram się też przekazad moim studentom podstawową wiedzę z 
zakresu praw człowieka.” 
 
      Khin Myo Aye, Nauczyciel 
 

“Wspólnie z Fundacją Forever Youth i Fundacją Wanlark organizujemy grupy 
dyskusyjne w Sittwe, dyskutujemy o aktualnych wydarzeniach w regionie i identyfikujemy 
problemy, które potem chcemy wspólnie rozwiązad Obecnie działania są zdominowane 
przez kolejny wybuch konfliktu, niektórzy nasi członkowie próbują mediowad na rzecz 
pokojowych rozwiązao, ale jest to obecnie trudne.” 
 
      Aung Kyaw Mee, Działacz społeczny  
 

“Jestem zainteresowany demokracją, wspólnie z Rakhaine National Development 
Party (RNDP) prowadzę krótkie 2 dniowe treningi przygotowujące do wyborów w 2015.” 
 
      Kyaw Kyaw Htwe, Mrauk Oo, Aktywista RNDP.  
 
 
Czy Szkoła Praw Człowieka spełniła Twoje oczekiwania? 
 
Wszystkie 11 pytanych osób odpowiedziało twierdząco. 

 
 
W jakim stopniu oceniasz prowadzenie Szkoły Praw Człowieka? 
 
Zdecydowana większośd uczestników bardzo pozytywnie oceniła sposób prowadzenia Szkoły 
Praw Człowieka. Kilka słabszych opinii, widocznych na poniższym wykresie nie jest również 
rzeczą nadzwyczajną, biorąc pod uwagę bardzo ciężkie warunki panujące w danym czasie w 
regionie, mające wpływ zarówno na formę organizacji jak i opinie uczestników. 
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Pytania dotyczące bloków tematycznych 
 
 Analizująca odpowiedzi uczestników dotyczące poszczególnych bloków tematycznych 
realizowanych podczas Szkoły Praw Człowiek można zauważyd, że z tematyką praw człowieka 
i demokracji, aczkolwiek uznawaną za najtrudniejszą, uczestnicy wiążą największe nadzieje 
na wykorzystanie w codziennym działaniu oraz uznają ten blok za najbardziej przydatny. 
 Pozytywnym faktem jest również duża liczba uczestników uważających, że będzie w 
stanie w codziennych działaniach wykorzystywad wiedzę zdobytą z zakresu dialogu dla 
pokoju w Arakanie. 
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4%21%

46%

W jakim stopniu oceniasz prowadzenie Szkoły 
Praw Człowieka?Oceo od 1 do 5 przy czym 1 
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Jakie zagadnienia interesowaly by Cię na przyszłośd 
 
Z odpowiedzi na to pytanie jasno wynika, że największym zainteresowaniem w kolejnych możliwych 
szkoleniach cieszyłyby się zagadnienia związane z rozwiązywaniem konfliktów. 

 
 

  

Jakie zagadnienia interesowaly by Cię na 
przyszłośd

metody edukacji 
obywatelskiej

jak rozwiązad konflikt 

TOT

przykłady projektów 
aktywizaji obywatelskiej
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Warsztaty Umiejętności Obywatelskich 

Głównym celem warsztatów prowadzonych przez polskich specjalistów było 
zdiagnozowanie problemów Arakanu i zaplanowanie projektów mające na celu zapobieganie 
przemocy w regionie. Warsztaty odbywały się w czasie, kiedy doszło do wznowienia 
zamieszek w Arakanie, oraz spaleo tysięcy Arakaoskich domów oraz wypędzeo Rohingya.  
Podczas pierwszej części warsztatów Arakaoczycy zdiagnozowali ponad 50 problemów 
Arakanu z czego drogą konsensusu wybrali jeden, najważniejszy ich zdaniem czyli konflikt 
pomiędzy Arakaoczykami a Rohingya.  
Skupiając się na redukcji napięcia i fali przemocy zaprojektowali trzy inicjatywy: 
1.Przygotowaniem zarysu kampanii edukacyjnej dla wioski Nofuaushi 
2. Przygotowanie propozycji wspólnego listu otwartego Arakaoczyków dot. konfliktu w 
Arakanie. 
3. Projektu sieci 
informacyjnej i 
działao 
orzeczniczych 
 
Te działania 
zostały 
zaprojektowane 
przez 
uczestników, jako 
działania 
integracyjne 
zarówno 
buddyjskiej, jak i muzułmaoskie społeczności zamieszkujące Arakan. 
 

Ewaluacja wstępna  

 
I. Z podanych propozycji tematów, który uważasz za najważniejszy?  

(uczestnicy odpowiadali w kolejności od najważniejszego) 
1. Zdolności liderskie – jak efektywnie zarządzad organizacją  
2. Warsztat z mediacji i negocjacji  
3. Polityczne transformacje – studium porównawcze  
4. Społeczeostwo obywatelskie w kontekście międzykulturowym  
5. Kampanie społeczne- działalnośd rzecznicza  

 

II. 2. Co postrzegasz jako największy problem w swojej społeczności”? 
1. Bieda – Arakan jest drugim najbiedniejszym regionem Birmy  
2. Różnice wyznaniowe  
4. Brak jedności, różnice światopoglądowe  
5. Niewiedza ludzi i wynikająca z niej ignorancja  
6. Brak podstawowej wiedzy na temat praw człowieka  
7. Różnice kulturowe  
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III. 3.Co postrzegasz jako największy problem w skali kraju/ Azji, który negatywnie 
wpływa na Twoją społecznośd lokalną”, uczestnicy odpowiedzieli m.in.  
1. Projekt Shwe Gas, który bardzo negatywnie wpływa na lokalne środowisko; a 
Arakaoczycy nie wiedzą jak z nim walczyd  
2. Brak dostępu do edukacji na wysokim poziomie  
3. Brak wolności słowa  
4. Brak przejrzystości inwestycji  
5. Konflikty etniczne  
6. Bezrobocie  

IV. Co jest najmocniejszą , a co najsłabszą stroną Twojej organizacji”?  
uczestnicy odpowiedzieli:  

 Mocne strony: debata, kreatywnośd, poczucie społeczności i przynależności, chęd do 
czynienia czegoś dobrego i niesienia pomocy  

 Słabe strony: brak środków, niezdolnośd do efektywnej organizacji i zarządzania 
członkami organizacji, brak profesjonalizmu, problemy z efektywną komunikacją, 
brak formalnego wykształcenia, nieefektywna struktura organizacyjna  

 

V. Czy uważasz, że podczas zajęd trenerzy powinni poruszyd kwestię konfliktu w 
Arakanie?” uczestnicy odpowiedzieli  

• TAK – uważam, że poruszenie tego tematu jest niezwykle ważne (60%)  
• TAK- ale trenerzy powinni byd bardzo uważni, w jaki sposób poruszają tematykę 

konfliktu (40%)  
• Żaden z ankietowanych nie wybrał odpowiedzi NIE  

 

VI. Na pytanie „Co według Ciebie będzie największym wyzwaniem dla Twojej 
społeczności lokalnej w przyszłości”, uczestnicy odpowiedzieli:  

• Obecny konflikt pomiędzy Bengalczykami („tak zwani Rohingya”) a Arakaoczykami 
(większośd pytanych)  

• Błędna interpretacja wydarzeo, które miały miejsce w Arakanie oraz interwencja 
paostw muzułmaoskich  

• Brak edukacji  
• Emigracja zdolnych Arakaoczyków z Arakanu  
• Brak wyedukowanych członków społeczeostwa, którzy byliby pozytywnym 

katalizatorem zmian i transformacji  
• Bieda 

 

VII. Oczekiwania: 
• „Mam nadzieje na zdobycie nowej wiedzy, szczególnie zagadnieo związanych z 

rozwiązywaniem konfliktów, w jaki sposób konflikty były rozwiązywane w Europie i 
innych częściach świata, negocjacjach okrągłego stołu,  

 

Oczekiwania 

Oczekiwania uczestników na temat Warsztatów Umiejętności Obywatelskich 
pozwalają stwierdzid wstępną motywację uczestników oraz skalę zapotrzebowania na tego 
typu zajęcia. 



23 
 

 
Uczestnicy zostali zapytani na temat oczekiwao dotyczących warsztatów podczas 

mailowej rejestracji na zajęcia, bezpośrednio na forum przed rozpoczęciem warsztatów przez 
trenerów oraz we wstępnej ankiecie ewaluacyjnej. 
 

Pytanie: Jakie są Twoje oczekiwania dotyczące warsztatów?  
Odpowiedzi (niektóre powtarzały się): 

• Chcę poszerzyd swoją wiedzę, szczególnie w zakresie metod rozwiązywania 
konfliktów 

• Chcę się dowiedzied, co to jest konflikt i jak go rozwiązad, szczególnie w kontekście 
konfliktu w Arakanie.  

• Chcę poznad metody nauczania, wzmocnid swoje zdolności liderskie tak, aby 
skutecznie działad w mojej społeczności.   

• Chcę nabyd wiedzę na temat doświadczeo transformacji ustrojowych w innych 
krajach.  

• Oczekuję zdobycia wiedzy, która pozwoli mi zrozumied istotę demokracji i praw 
człowieka, wzmocni zdolności liderskie i pozwoli na przeprowadzenie podobnych 
szkoleo w moje społeczności w Mrauk-U. 

• Mam nadzieje na znalezienie odpowiedniego rozwiązania konfliktu pomiędzy 
Arakaoczykami, a Bengali (Rohingya6). Ten konflikt wpływa negatywnie na cały 
region. 

• Zdobycie jak najwięcej praktycznych umiejętności nie tylko wiedzy teoretycznej, ale 
także sposobów rozwiązywania konfliktu. 
  

Uczestnicy 

 

 
Rodzaj wykonywanych zajęd przez uczestników  
 
 

                                                      
6
 Rohingya takim mianem określają siebie miejscowi muzułmanie. Według birmaoskiego prawa Rohingya – jest ich w Birmie 

około miliona – nie mają więc statusu mniejszości. Zresztą buddyjska większośd uważa nawet nazwę Rohingya za sztuczną – 
i birmaoskich muzułmanów nazywa po prostu Bengalczykami lub obraźliwie Kalar- czarnuch  

Płed uczestników 

Kobiety

Mężczyźni
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Ewaluacja po-warsztatowa wśród uczestników Warsztatów Umiejętności 
Obywatelskich 

 
Narzędziem oceny pracy trenerów oraz przydatności warsztatu jest anonimowa ankieta 
ewaluacyjna, zbudowana z pytao. Pytania nr 1, 2, 3, 4, 5 pytao. Dwa pierwsze pytania 
zawierają skalę oceny od 1 do 6, przy czym 1 to ocena najsłabsza, a 6 to najlepsza. 
 

 
Uzyskano średnią ocen wynosząca 4,73 

Wykonywany Zawód/ działalnośd

Koordynator Projektów 
Edukacji Obywatelskij

Trener

Pracownik/Wolontariusz 
NGO

Nauczyciel

Wiek 

30 i powyżej

24-30

18-23

Jak oceniasz przydatnośd  warsztatów? 

6

5

4
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Jak oceniasz poszczególne części szkolenia? Proszę wpisać ocenę od 1 do 6, przy czym 1 – ocena 
najsłabsza, 6 – najlepsza. 

 
 

                Wprowadzenie – poznanie się/ film "Zróbmy To"  4 5 4 4 6 6 6 4 1 5 6 4 6 5 5 4,73 

Analiza  doświadczeń  transformacji ustrojowej  z różnych 
miejsc świata pod kątem różnic i podobieństw z  4 4 3 4 6 6 5 5 3 4 6 3 6 4 5 4,53 

Diagnoza i analiza kluczowych problemów w regionie  Arakhan 3 4 6 5 5 3 6 4 5 4 6 2 4 6 6 4,60 

Techniki facylitacji i pracy w grupie - podział zadań 4 5 5 4 6 4 6 6 2 4 6 4 3 5 4 4,53 

Kampanie społeczne na przykładzie akcji "Rodzić po ludzku" 5 6 6 5 6 6 6 3 2 5 6 5 5 5 4 5,00 

Plan przyszłego działania w Arkhanie (praca w grupach) 5 4 5 5 6 4 4 6 4 5 6 4 5 6 6 5,00 

Psychologia konfliktu ( Koło konfliktu, trójkąt satysfakcji) 3 5 4 3 4 4 4 4 4 5 6 5 5 6 6 4,53 
 

 

Na podstawie uzyskanych średnich ocen poszczególnych czeście szkolenia, można zauważyd , 
iż wyniki uzyskane przez “Kampanie społeczne” oraz “Plan działania w Arakanie” 
przewyższają pozostałe części szkolenia. Dla “Kampani społecznych” pewien wpływ mogło 
mied olbrzymie doświadczeniem trenerów w tej dziedzinie. Dla “Planu działao w Arakanie”, 
wysokośd oceny pozwala wywnioskowad, że trenerzy zdołali w skuteczny sposób 
zainteresowad uczestników możliwościami działao podczas konfliktu w prowincji Arakan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.73

4.53
4.6

4.53

5 5

4.53

średnia ocen poszczególnych części szkolenia
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Poniżej pełne zestawienie dotyczące pytao otwartych o element szkolenia I ich przydatnośd. 

 

Który z elementów szkolenia uważasz za najbardziej przydatny z punktu 
widzenia Twoich interesów/planów i dlaczego? Pytanie otwarte: 
Tekst z ankiety (1):  Teoria 

Tekst z ankiety (2): Metody rozwiązywania konfliktów 

Tekst z ankiety (3):Praca w grupach, dzielenie się widzą 

Tekst z ankiety (4): Burza mózgów 

Tekst z ankiety (5): Program szkolenia 

Tekst z ankiety (6): Umiejętności praktyczne 

Tekst z ankiety (7): Przykłady z innych krajów 

Tekst z ankiety (8) Program szkolenia (Agenda) 

Tekst z ankiety (9) Program szkolenia  

Tekst z ankiety (10): Praktyczne umiejętności 

Tekst z ankiety (11): Program szkolenia/ wszystkie elementy 

Tekst z ankiety (12):Kampanie społeczne, tego nie ma w Birmie, można zrobić podobne 
kampanie na rzecz pokoju w Arakanie. 

Tekst z ankiety (13):Plan działania w Arakanie, szczególnie grupy edukacyjnej 

Tekst z ankiety (14):Teoria konfliktu (koło), pomocne w obecnej sytuacji w Arakanie 

Tekst a ankiety (15) Plan działania Arakanu 

 

Podsumowanie  
 Zalecane jest kontynuowanie warsztatów z mediacji i metod rozwiązywania 
konfliktów zarówno na szczeblu lokalnych organizacji jak i wśród liderów politycznych. 
Arakaoczycy nie mają wsparcia od międzynarodowych organizacji pozarządowych. Projekt 
pomimo utrudnieo związanych z dramatycznymi okolicznościami cieszył się powodzeniem 
wśród uczestników, którzy także zrealizowali jego cele bezpośrednie ucząc najbliższą 
społecznośd podstaw demokracji i praw człowieka 
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Glos Młodych z Birmy 
 

Kaing Kyaw Moe, Sittwe  

Sam nie wiem jak to się stało, że obecnie reprezentuj młodych Arakaoczyków przed 
społecznością międzynarodową i jestem uważany za wschodzącą gwiazdę Narodowej Partii 
Arakaoczyków. Tak naprawdę to chciałem pracowad jako wykładowca na Uczelni a dzi? 
Jestem 30 –letnim byłym więźniem politycznym, który woła do świata- my też chcemy 
pokoju! 

Wsadzili mnie w 2009 roku, byłem w domu z ojcem i dwoma kolegami. Oglądaliśmy 
telewizję, drzwi nie były jakoś szczególnie zabezpieczone. Zastukali do drzwi, niezbyt 
natarczywie, pomyślałem, że chodzi o kontrolę moich gości, co było na początku dziennym. 
Jeden typowych przykładów łamania praw człowieka przez reżim, że trzeba było informowad 
lokalnego urzędnika, że jacyś goście zostają na noc, a ja tego nie zgłosiłem. Bałem się o los 
kolegów, więc kazałem im uciekad tylnymi drzwiami. Siedzieli w tej wodzie, a ja otworzyłem 
drzwi. Patrzę po mieszkaniu, wszędzie policja. Pytam o nakaz. „-Nie potrzebujemy nakazu, 
mamy specjalne polecenie z Naypidaw7 . -Od razu pomyślałem, że ktoś z naszych, z mojej 
organizacji All Arakanese Youth Student Congress (AAYSC) zdradził i na mnie doniósł. - Mieli 
karabiny i pełno ludzi. Kazali mi i ojcu usiąśd na podłodze. Ojciec był wtedy bardzo chory, 
przyjechał do mnie do Rangunu w odwiedziny. Jeden z członków AASYC, były oficer 
birmaoskiej marynarki. Zdezerterował z armii, a my przyjęliśmy go w swoje szeregi. Po 
dwóch latach, uciekł i zaczął nas szantażowad, ale nie sądziliśmy, że posunie się aż do 
wydania nas w ręcę policji. Przewalili moje mieszkanie do góry nogami. Wszystko 
skonfiskowali, papiery, książki. Miałem ulotki i dokumenty polityczne. W tym czasie byłem 
też stypendystą amerykaoskiego Indiana University. Studiowałem korespondencyjnie, więc 
miałem też pełno książek o polityce i demokracji, po angielsku. Wszystko zabrali, bardzo 
zadowoleni, bo wiedzieli, że mają w rękach pełno dowodów mojej winy. Jestem 
nauczycielem angielskiego, więc w domu było też dużo płyt do nauki, dla moich uczniów. 
Wzięli nawet to. Potem, około wpół do drugiej nad ranem, zakuli mnie w kajdanki. -Znaleźli 
moich przyjaciół w wannie i wyciągnęli stamtąd, ociekających wodą i trzęsących się z zimna. 
Jeden z nich przechodził wtedy malarię i to stanie w wodzie było męczarnią. Razem ze mną 
należeli do AAYSC. Zakuli ich razem w kajdanki i wrzucili nas wszystkich do policyjnej 
furgonetki, jechaliśmy przez miasto w obstawie kilkunastu motorów. Razem ze mną 
zatrzymali nas 11 w Rangunie, poza tym 4 czy 5 osób w Arakanie [red.region Birmy na 
północnym zachodzie kraju, przy granicy z Bangladeszem. Obecnie targany brutalnym 
konfliktem pomiędzy buddyjską a muzułmaoską ludnością+.  Ja byłem trochę torturowany 
podczas przesłuchao, poza tym przez trzy dni nie dostawałem jedzenia. 

Wsadzili mnie do izolatki, nie miałem pojęcia, co dzieje się z innymi. Budzili mnie w 
środku nocy i kazali zmieniad cele żebym nie mógł spad, bili, przywiązywali za obie ręce do 
ściany. Ten, co nas wsypał uprzedził ich, że trenowałem sztuki walki, więc uważali na mnie. 
Czwartego dnia dali nam trochę jedzenia, najgorszego ryżu, jakiego nie daje się nawet 
zwierzętom. Ale przemiany polityczne były już blisko, więc i tak nie torturowali nas tak 
mocno jak tych aresztowanych we wcześniejszych latach 
Czym dokładnie zajmowała sie twoja organizacja, AAYNS?  

                                                      
7 W 2008 roku oficjalna stolica Birmy, przeniesiona z Rangunu.   
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Od 1995 zajmowaliśmy się polityczną opozycją wobec reżimu. Naszym ostatecznym 
celem była niepodległośd Arakanu. Teraz to praktycznie polityczna utopia, ale wtedy się nad 
tym nie zastanawiałem, moim zadaniem było edukowanie młodych ludzi. 
Współpracowaliśmy z All Burmese Student Democratic Front (ABSDF), Karen National Army 
(KNU), Kachin Independence Army (KIA) i innymi politycznymi organizacjami mniejszości 
etnicznych. Większośd walczyła z reżimem na dwa sposoby, jednym z nich była przemoc.  
Nadzieja czyniła przeżycie w więzieniu możliwym. Ale musiałem też zapomnied o życiu na 
zewnątrz, o mojej rodzinie. Na początku bardzo dużo o nich myślałem. Co dzieje się z ojcem, 
jak ma się matka. Ale to tylko wzbudzało we mnie niepokój. Jak w znanym buddyjskiej 
mądrości, która mówi, że sami jesteśmy sprawcami własnego cierpienia. 
Pewnego razu do Insein przyjechał Tomas Quintana8 18 lutego 2010 nagle przychodzi do 
mojej izolatki strażnik i mówi, że mam iśd się umyd, ogolid i przebrad w czyste ubranie.  Nikt 
nam nie powiedział o wizycie Quintany, więc nie miałem pojęcia, o co chodzi. Byłem nie tylko 
skrajnie wychudzony, ale też nieprzyzwyczajony do światła. Przed oczami miałem tylko 
czarne plamy. Po tym jak się umyłem, zabrali mnie do głównej części więzienia. Wokoł pełno 
specjalnej policji w garniturach i ciemnych okularach. Nagle podchodzi do mnie kierownik 
więzienia, proponuje mi kawę i mówi, że mnie nie torturują tylko wypełniają rozkazy z 
Naypyidaw, i przekonuje mnie- jesteśmy twoimi przyjaciółmi, a nie wrogami. Wtedy 
zacząłem się domyślad, że coś jest grane, że ktoś bardzo ważny musiał przyjechad do Insein.  
Uśmiechnąłem się i mówię, -osobiście nie mam nic przeciwko tobie, walczę z systemem, a 
nie z wami. Wtedy zaprowadzili mnie do innego biura gdzie czekał pan Quintana. 
Przedstawiłem się, po czym spytałem czy nasza rozmowa będzie nagrywana, na co on 
odpowiada żebym się nie martwił. Nic nie było nagrywane, jedynie dwie kobiety, wyglądały 
na Koreanki albo Chinki, robiły notatki podczas naszej rozmowy. 
O czym rozmawialiście? 

Pytał mnie o sąd. Powiedziałem mu o wszystkim, o tym jak nędznie wyglądał ten 
naprędce sklecony sąd, z brudną poszarpaną flagą, że nie było w tym żadnej godności. Jedna 
z kobiet, słuchając mojej opowieści szkicowała sąd. Byłem zadziwiony jak dobrze udało jej się 
oddad to jak w rzeczywistości wyglądał. Potem spytał mnie o to, jakiego spodziewam się 
wyroku, czy myślę, że czeka mnie wiele lat odsiadki. Mówię, że owszem, ale jedno, co daje 
mi nadzieję to, że zmiany są blisko. Opowiedziałem mu też jak chcieli zniszczyd naszą 
reputację, na przykład podkładając nam narkotyki albo mówiąc, że to my odpowiedzialni 
byliśmy za bomby w centrum Rangunu, których nie mogliśmy podłożyd, bo siedzieliśmy już 
wtedy w więzieniu. Quintana powiedział żeby się nie martwid, że dalej będą naciskad rząd. 
Trzy dni później, podczas kolejnej rozprawy, zabrano nas innego sądu. Ten był czysty, ale 
wciąż żadni członkowie rodziny nie mieli wstępu. Po wyborach *red. wybory mające miejsce 
w październiku 2010, przez wielu uważane za początek zmian+ zaczęliśmy domagad się więcej 
wolności. Dzięki spotkaniu z panem Quintaną stałem się bardziej rozpoznawany i mogłem to 
wykorzystad. Wcześniej strażnicy nawet nie wiedzieli, że potrafię mówid po angielsku.  

W październiku 2011 birmaoskie władze przeprowadziły pierwszą amnestię więźniów 
politycznych, mój wyrok wynosił trzy lata, kiedy ogłosili drugą amnestię, został mi jeszcze 
miesiąc odsiadki, ale mi jej nie przyznali, tylko zatrzymali do kooca. Po wypuszczeniu z 
więzienia, nie wiedziałem, co robid. Byłem może i politycznym, ale jednak więźniem. 
Zdecydowałem się wrócid do Arakanu i zrobid coś dla mojego regionu. Założyłem grupę 
młodych ludzi, Młodzieżową Grupę Rozwojową (Youth Development Association). To miało 

                                                      
8
 Tomas Quintana, Specjalny Raporter ONZ ds.Birmy 
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byd dla wszystkich. Nazwę wybrałem w ten sposób żeby nie było ani słowa Arakaoczycy ani 
muzułmanie.  Głównym celem miała byd pomoc biednym i chorym z Mangdaw. Poza tym, 
organizowaliśmy bezpłatne lekcje angielskiego. Zanim zaczął się konflikt, udało nam się 
całkiem dużo zrobid. Dziś angażuje się w politykę, bo wiem, że młodzi ludzie mają dużo do 
zaoferowania. Konflikt coraz bardziej się zaostrza, ale ciągle mam nadzieje, ze uda nam się 
uniknąd najgorszego. Dziękuje wam za zajęcia z rozwiązywania konfliktów. Moja rada- 
przeprowadźcie podobne zajęcia dla drugiej strony konfliktu.  
 

Kyaing Kyaw Me 

Mam 28 lat, mieszkam w Mrak-U. Na co dzieo pracuję jako 
przewodnik turystyczny i oprowadzam zagraniczne 
wycieczki po naszej arakaoskiej dumie narodowej pałacach 
w Mrak-U, pozostałościach dawnego potężnego królestwa 
Arakan. Jednak od czasu wybuchu konfliktu turystyka w 
regionie zamarła, więc w wolnych chwilach uczę 
wolontariacko Przez ostatni rok uczę wolontariacko dzieci i 
młodzież z Mrak-U angielskiego czy historii. 

Ostatnie 3 lata odsiedziałem w więzieniu, jako 
polityczny.  

Do pałacu przychodzę odkąd skooczyłem dziesięd 
lat, mój wujek był przewodnikiem turystycznym i zabierał 
mnie ze sobą na wycieczki gdzie mogłem poznad turystów z 
Niemiec, Francji czy Tajlandii. Od turystów nauczyłem się 
angielskiego, najpierw zapisywałem wyrazy ze słuchu, 
potem je zapamiętywałem, formowałem w zdania. Moim 

marzeniem było zostad nauczycielem angielskiego i historii. Wyjechałem do Sittwe na studia, 
rodzice przekonali mnie jednak żeby studiował matematykę. Konkretny zawód, mówili. 
Początkowo się buntowałem, ale potem zobaczyłem, że studenci humanistycznych 
kierunków są bardziej kontrolowani przez nauczycieli, mogą czytad jedynie te lektury, które 
są w oficjalnym programie, uczą się nieprawdziwej wersji historii, nie chciałem byd takim 
nauczycielem. Studia nie były dla mnie trudne, ale zamiast rozwiązywad zadania 
matematyczne czytałem Orwella.  W tamtych czasach ludzie byli bardzo smutni, bali się o 
swoją przyszłośd, Daw Su Ki9 zamknięto kolejny raz areszcie domowym. Razem z innymi 
studentami zaangażowałem się w działania grupy artystycznej, która nawoływała do jedności 
narodowej, idei pokoju, przełamania strachu. Często byliśmy poniżani przez żołnierzy 
birmaoskich, każdy bał się wtedy władzy. W 2005 roku zacząłem pracowad jako przewodnik 
wycieczek i spotykad ludzi z różnych krajów. Dzięki tajskim turystom nawiązałem sied 
współpracy z Arakaoskimi uchodźcami, którzy przebywali w Tajlandii. Zaprzyjaźniony 
przewodnik przekazywała od nich listy, pieniądze, książki.  

W lutym 2009 roku w nocy zaaresztowała mnie tajna policja.. Nie mieli żadnych 
dowodów na moje kontakty w Tajlandii wiec zaaresztowali mnie pod zarzutem posiadania 
niedozwolonej lektury, książki o Aung Saung Su Ky „Perfekcyjny Zakładnik: Życie Aung San 
Suu Kyi, Birmaoskiej Więźniarki Sumienia”10.  

                                                      
9
 Daw- w języku birmaoskim znaczy „Pani”, ”Lady”.  

10
 Aung Saung Su Ky „Perfect Hostage” 

10
: A Life of Aung San Suu Kyi, Burma's Prisoner of Conscience, Justin 

Wintle 

http://www.google.pl/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Justin+Wintle%22
http://www.google.pl/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Justin+Wintle%22
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Musiałem rzucid na siebie podejrzenie, kiedy dwa dni wcześniej poprosiłem uczniów 
żebyśmy oczyścili pałac Mrau-U z mchu i zarośli. Władza mi na to pozwoliła, ale wiem, ze nie 
podobało im się moje staranie o ocalenie kultury Arakanu. Oni to by najchętniej powiedzieli, 
że nasz pałac należał do Birmaoskiego Króla.  

Byłem trzymany na posterunku policji w Ann, różne służby przychodziły, pytały o 
nieznane mi nazwiska, bili mnie. Zaaresztowali także moich 6 studentów. Wymieniali 
członów mojej rodziny, moich kolegów z uniwersytetu, znali wszystkich. Bardzo się balem o 
bliskich wtedy, myślałem ze tam umrę. Dostałem malarii, chciało mi się bardzo pid, a wodę 
pitna można było kupid raz w tygodniu od strażnika. Człowiek miał wybór, albo ją wypid albo 
się nią umyd. Po pięciu miesiącach stanąłem przed sądem, który nie zadał mi żadnego 
pytania i orzekł, że jestem skazany na pięd lat więzienia za posiadanie nielegalnych 
kontaktów z cudzoziemcami.  

To były lata beznadziei, ale wiedzieliśmy, że świat o nas nie zapomniał. Kiedyś, 
znalazłem w papierosie liścik, że Pan Quantina 11  spotkał się w Więzieniu Insei z 
prominentnymi więźniami politycznymi.  

Wyszedłem na wolnośd w pierwszej amnestii tj. 12 października 2011 roku. Wtedy 
jeszcze nie wiedzieliśmy, ze idą zmiany, nikt nie ufał nowemu cywilnemu rządowymi. 
Chciałem znów zostad przewodnikiem, jednak w wiezieniu zabrali mi moja licencję, do dziś 
nie chcą mi jej zwrócid.  

Dla Arakanu pragnę pokoju i federacji. Często pytam siebie samego o specyfikę 
natury ludzkiej, jeżeli żyjemy z kaczkami w jednym domu to, czemu nie umiemy żyd z innymi 
ludźmi w pokoju. W przyszłości chcę pracowad na rzecz solidarności Arakaoczyków oraz 
pokoju wśród grup etnicznych. Wierzę w słowa skomponowanej przeze mnie pieśni: 
“odrzudmy broo i uściśnijmy się w pokoju".  
 

Soe Soe Mon 

 
Nazywam się Soe Soe Mon, mam 29 lat i obecnie mieszkam w Maungdaw gdzie pracuje w 
Czerwonym Krzyżu Mjanmy (Myanmar Red Cross Society). Jestem osobą odpowiedzialną za 
organizację treningów zawodowych dla ubogich mężczyzn zarówno Arakaoczyków oraz 
Muzułmanów. Mężczyźni uczyli się jak wyrabiad sieci rybackie.  Zanim w czerwcu wybuchł 
konflikt w Maungdaw pomiędzy Muzułmanami a Buddystami, udawało nam się szkolid 
mężczyzn w tych samych klasach i tym samym nikogo nie dyskryminowad. W Maungdaw, 
gdzie dominuje społecznośd muzułmaoska, więc w byliśmy zmuszeni wszystko przerwad, 
Muzułmaoscy uczniowi przestali szanowad Arakaoskich nauczycieli, Arakaoscy uczniowie 
przestali przychodzid na zajęcia, sytuacja stała się bardzo napięta. Teraz panuje atmosfera 
strachu, podziału i dyskryminacji. W strachu przed zamieszkami przyjechałam do Rangunu. 
Bardzo się, cieszę, że zostałam zakwalifikowana, jako uczestnik tego treningu. Wiem, że 
przemoc niczego nie rozwiąże, teraz najważniejsze jest zaprzestad użycie siły. Dzięki temu 
warsztatowi zrozumiałam, że możemy osiągnąd pokój w Arakanie tylko poprzez edukację 
obu stron w konfliktu, wspólną pracę organizacji pozarządowych i rządu, który zamiast 
podsycad konflikt powinien zająd się mediacją. Teraz, gdy znów wybuchł konflikt 12, czuję się 
wypalona, dom moich rodziców spłonął, zostają w pobliskiej pagodzie. Wiem, ze nie 

                                                      
11

 Więzienie Insein- położone niedaleko Rangunu, znane z ciężkich i nieludzkich warunków odbywania kary oraz 
praktykowania tortur, odbywali w nim kare prominentni pro-demokratyczni działacze, min. Aung Saung Su Kyi.  
12

 Rozmowa była przeprowadzona w październiku 
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powinnam, ale czuje złośd do muzułmanów, których zawsze traktowaliśmy na w Arakhanie 
jak gości, tym czasem oni przemocą chcą nam wyrwad nasze ziemie.  Jednak wszyscy mają 
prawo do ochrony prawnej, Ochrona prawna powinna byd przyznana także dla 
Bengalczyków.  
Chce wrócid do Mangdaw, zaopiekowad się moją rodziną I przeprowadzid podobny trening w 
mojej społeczności jako wolontariusz Youth Developmnet Associate w Mandu, szczególnie 
dla kobiet ponieważ one odgrywają najistotniejszą rolę 
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Organizacje edukacji obywatelskiej w Arakanie 
 
Organizacje edukacji obywatelskiej w Arakanie 
Raport ten udostępnia bazę kontaktów do organizacji działających w Arakanie.  
Jest to pierwsza taka baza udostępniona dla cudzoziemców przez organizacje regionalne. 
CBO. Większośd organizacji pozarządowych nie jest zarejestrowana prawnie. Działają w 
odległych terenach i mają problem z utrzymaniem kontaktów i wymianą informacji. W tym 
wypadku pomocny jest British Council z siedzibą w Sittwe, który zrzesza pod swoim 
parasolem mniejsze organizacje. 
 
1. Arakan Baby Care ( ABCD) 

Sierociniec dla dzieci poniżej pięciu lat 
Street 20, Min Kan, Sittway, Rakhine 
Millennium Centre 
Centrum Angielskiego oraz Biblioteka- pro bono  
Kontakt: Sayadaw Ar Ri Ya Wantha 
Telefon: 043-22571 / 09421714747 
Email: sittwaymillenniumcentre@gmail.com 

 
2. Mattawadi 

Organizacja założona w 2009 roku przez niewidomego Ko Myo, pomaga niewidomym. 
Wraz z mnichem Mahakuthala zaktywizowali zintegrowali mieszkaoców Sittwe, zarówno 
Buddystów jak Arakaoczyków do zbudowania centrum dla niewidomych, które 
ostatecznie powstało w 2011 roku i jest domem dla 20 niewidomych. 

 
3. Wanlark Rual Social development ( Sittway) , 

Organizacja dziła na rzecz edukacji obywatelskiej i ochrony przyrody.  
Email: wanlark@gmail.com 

 
4. Enviroment Decorator ( Sittway) 

 Kyaw Myint Naing 
Ph: 09421714124 
Email:kyawmyintnaing.aeg@gmail.com 
Ko Moe Kyaw 
Telefon: 0949641317/043-22385 

 
5. Alintagar Library ( Sittway) 

Kontakt: U Kyaw Thein 
Telefon: 043-2169 

 
6. Panpyuthu ( Sittway) 

Darmowe centrum edukacji do klasy 11 
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Telefon:  098501846/ 043-21415 
 
7. Thazin Legal Group  

Pomoc prawna dla ubogich 
Okręg : Pauk taw, Maybone, Minbra, Sittway 
 Ko Nyein Chan 
Telefon: 09421746228 

 
8. Lamp Library ( Kyauk Taw) 

 Ko Than Soe Shwe 
Telefon: 0949670759 

 
9. Parimi alin Library ( Yoetayoke village) 

Kontakt: Min Min 
Telefon: 098501895/ 0949641531 

 
10. Pyokhanthit Library ( larkpanpra village) 

Khin Khin Htay 
Telefon: 0949666360  
U San Shwe Thein/ Telefon: 0949662399 

 
11. Sky Youth ( Kyauk Phru) 

Organizacja młodzieżowa 
Soe Shwe 
Telefon: 0949332205 
Email: soeshwe.arakan@gmail.com 

 
12. Seimikyauk ( Buthidown) 

Free Funeral . Darmowy Pogrzeb  
U Kyaw Myint 
Telefon: 0949658578 
Email: ukyawmyintkw123@gmail.com 
 

13. YDA (Youth Development Association) ( Maungdaw) 

Khaing Kyaw Moe 
Telefon: 09450055619 

 

mailto:ukyawmyintkw123@gmail.com

