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történt… úgy t_nik, még hátra van, hogy az or-
szág szembenézzen saját, szövevényes és keser_ 
ellentmondásokkal teli múltjával…”

Ehhez pedig egyetlen dologra van szükség 
Cockett szerint: vakmerQen bátor politikai dön-

tésekre.

(The Asian Review of Books)

Joshua Hammer

Forradalom Burmában

Delphine Schrank: A ranguni rebellis: Lázadás 
és felszabadulás Burmában cím_ könyvének be-
mutatása (Nation Books, 2015, 312 oldal)

2010 végén Mianmarba – korábbi nevén Burmába 
– utaztam. Az 52 millió lakosú ország Kínával, 
Bangladessel, Laosszal és Thaifölddel szomszé-

dos, és energiahordozókban bQvelkedik, noha 
ebbQl fakadó lehetQségeit a történelem során so-

hasem volt alkalma kihasználni, mivel hosszú év-

tizedek óta önkényuralmi elnyomás alatt senyved. 
1962-ben az akkori polgári kormánytól ragadta 
magához a hatalmat az a katonai junta, amely 
aztán rövid idQ alatt kiürítette az államkincstárat, 
tönkretette a gazdaságot, szakadárok ezreit kínoz-

ta meg és zárta börtönbe, olyan szigorú cenzúrát 
vezetett be, amely nemzetközi szinten párját ritkí-
totta, és mindezekkel együtt teljesen elszigetelte az 
országot a nyugati világtól.

1988 augusztusában aztán tömegek kezdtek el 
tüntetni Rangunban a demokráciáért. A diktatúra 
akkori vezére, Ne Win válaszul a hadsereggel lö-

vetett a tömegre. A forrongásokban közel hatezer 
ember halt meg. Ang Szán Szu Csí ekkoriban 
t_nt fel a politikai színen. Apját, Ang Szánt, a 
függetlenségért harcolók vezéralakját 1947-ben 
Rangunban gyilkolták meg. P maga a Nemzeti 
Liga a Demokráciáért (NLD) nev_ párt alapító 
tagja. Miután a párt 1990-ben váratlan gyQzel-
met aratott a totalitárius rezsim által szervezett 
választásokon, a vezetés érvénytelenítette az 
eredményt és a politikusnQt házi Qrizet alá he-

lyezték. Szu Csí az elkövetkezendQ huszonegy 
évbQl tizenötöt fogságban töltött. Pártját ugyan 
nem oszlatta fel a junta, de megtiltották, hogy 
az bármiféle politikai tevékenységet folytasson, 
tüntetéseket nem szervezhettek, és semmilyen 
nyilvános fórumon nem bírálhatták a rendszert.

Mianmarba érkezésemkor mégis könnyen 
észrevehetQek voltak a rendszerellenes szervez-

kedés jelei. Ranguni ellenállók egy titkos kis 
csoportja csempészte be a mindennapi életbe 
diktatúraellenes üzeneteit, különféle graffiti-
akciókat, rapszövegeket és kiállított festmények 
eldugott részleteit használva ehhez médium-

ként. A legtöbb okot pedig az adta a változás-

ban való reménykedésre, hogy Ang Szán Szu 
Csít hét év folyamatos házi Qrizet után 2010 
novemberében végre szabadon engedték. Ez a 
lépés csak egy volt azok közül az engedmények 
közül, amelyeket a katonai vezetés az ENSZ 
és a nyugati országok kormányainak kegyeit 
keresve, az 1988-as felkelés után Burma ellen 
bevezetett szankciók eltörlése érdekében tett.

Találkozásunkkor a politikusasszonyt – akit 
odaadó hívei „Lady”, azaz „méltóságos asz-

szony” néven emlegetnek – elszántnak és biza-

kodónak láttam, ahogyan ideiglenes irodájában, 
a ranguni belvárosban, a Svedagon pagoda 
árnyékában beszélgettünk. Miközben a katonai 
vezetés egész csapatnyi civil ruhás biztonsági 
embere figyelte biztonsági kamerákon át az utca 
túloldalán lévQ kávézóból, hogy kik látogatják 
Szú Csí asszony fQhadiszállását, Q teljes nyu-

godtsággal azt mondta nekem, hogy „a kormány 
úgysem tudja megállítani az információáram-

lást”. Elmondása szerint úton-útfélen internet-
kávézókba és m_holdvevQ antennákba botlott 
az ember, és bár illegálisak voltak, a kormány 
szemet hunyt fölöttük. „Valószín_leg én vagyok 
az egyetlen ebben az országban, akinek pont 
azért nincs m_holdvevQje, mert azt a törvény 
tiltja” – mondta nevetve. Véleménye szerint a 
katonai rezsim számára már egyre nehezebb 
volt tudatlanságban tartani a népet, de legfQképp 
a fiatalokat. „Az elmúlt hét évben számos folyó-

irat és magazin bukkant fel, melyek politikai, 
gazdasági, történelmi témákról is cikkeznek és 
a függetlenségért folyó harcról sem hallgatnak. 
Az öncenzúra pedig egyre elenyészQbb.”
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2011 elején újabb, elQre megkoreografált vá-

lasztás következett, melynek eredményeként a 

katonai juntát egy (csupán névlegesen) polgári 
kormány váltotta. Thein Seint választották meg 
elnöknek, aki korábban tábornokként szolgált 
a hadseregben. A többség azt gondolta, Q is azt 
folytatja majd, amit elQdei elkezdtek: ráteszi a 
kezét a jádekQ- és rubinkereskedelemre, vastagra 
tömve belQle saját és cimborái zsebét, börtönbe 
zárja a szakadárokat és ápolja Mianmar kebel-
baráti kapcsolatát nagy északi szomszédjával, 
Kínával. Thein Sein azonban minden várako-

zásra rácáfolt. Politikai foglyok százait engedte 
szabadon, enyhített a szigorú cenzúratörvénye-

ken, megkezdte a kereskedelmi nyitást, lazítva 
az állami szabályozáson, leállította a Kína által 
támogatott, ellentmondásos mekongi gátépítési 
projektet és felkérte Ang Szán Szu Csít, hogy újra 
vegyen részt az ország politikai életében.

2012 májusában – röviddel azelQtt, hogy 
Barack Obama, az Egyesült Államok elnökei-
nek sorában elsQként az országba látogatott – 
ismét Mianmarba utaztam. Érkezésemkor olyan 
jelenetnek lehettem szemtanúja, ami elQzQ láto-

gatásomkor elképzelhetetlen lett volna: a Lady 
pártja székházának harmadik emeleti erkélyén 
állva köszöntötte híveit. A székház újonnan 
nyitotta meg kapuit (miután majd egy évtizedig 
állt lezárva, a junta rendelkezésének köszönhe-

tQen), Szú Csí asszonyt pedig frissen választot-
ták parlamenti képviselQvé a 2012-es idQközi 
választásokon. A skandálva ismételgetett „Mae 
Suu” („Szú anyánk”) kiáltások közepette a 
politikusnQ egyperces néma tiszteletadást kért 
a tömegtQl, azon tüntetQk tiszteletére, akik az 
1988 és 2007 közötti idQszak diktatúraellenes 
megmozdulásai közben vesztették életüket. A 
több tízezres tömeg gyertyákat emelt a ma-

gasba, és az akkoriban gyakori áramszünetek 
miatt sötétségbe borult ranguni belváros utcáit 
tömérdek pislákoló lángocska fénye borította 
be. Eufórikus hangulat lett úrrá mindenkin.

Delphine Schrank A ranguni rebellis: Lázadás 
és felszabadulás Burmában cím_ könyve az alig 
egy évtizeddel ezelQtti Burmában játszódik, 
azokban a zavaros politikai idQkben, amikor 
a nép optimizmusa még élénken élt, amikor 
még nem söpört végig az országon a musz-

lim kisebbség üldözésének és lemészárlásának 
újabb hulláma, amikor még Ang Szán Szu Csí 
is sokkal karizmatikusabb tudott lenni. Schrank 
elQször 2008-ban utazott Mianmarba, hogy a 
The Washington Post újságírójaként a Nargis 
trópusi ciklon által okozott károkról tudósítson. 
A Iravádi folyó deltájára lecsapó, megsemmi-
sítQ erej_ hurrikán összesen mintegy 150 000 
halálos áldozatot követelt. Az államvezetés kés-

lekedve és közömbösen reagált a történések-

re, majd megpróbálta megakadályozni, hogy a 
nemzetközi sajtóban tudósítsanak a katasztrófá-

ról. Schrank turistavízummal, magát „önkéntes 
segítQként” megnevezve jutott be az országba, 
és hozzácsapódott egy ad hoc szervezQdött bur-
mai mentQcsapathoz. „Figyeltem Qket, ahogyan 
hajnalban és éjszaka a vihar tépázta ranguni 
útkeresztezQdésekben gyülekeztek – szerzete-

sek, baráti társaságok, színészek, orvosok, há-

ziasszonyok, munkatársak, szomszédok” – írja 
könyve elQszavában. „Sokszor napokra bezár-
ták boltjaikat, rendelQiket, aztán teherautókat, 
csónakokat béreltek, és számolatlanul hordták 
össze a rizst, takarókat, gyertyát, szappant és 
sütQolajat. Katonákkal egyezkedve verekedték 
át magukat a különféle ellenQrzQpontokon és 
katonai konvojokon, lemondva összegy_jtött 
készletük egy-egy részérQl, ha azt elkobozták 
tQlük. De a maradék szállítmánnyal állhata-
tosan folytatták hosszú, fáradságos útjukat az 
Iravádi deltájához… Amikor aztán visszatértek, 
ki sem fogytak a történetekbQl. Meséltek a kato-
nák önkényeskedésérQl és nemtörQdömségérQl, 
a rizsföldeken, páfrányosban úszó, felpuffadt 
vízihullákról, a menekülttáborokból nem létezQ 
lakásokba kilakoltatott, törékeny emberekrQl, és 
az ételosztáskor adott, takarmánynak is silány 
ingyen rizsrQl.”

Egy évvel azelQtt, 2007 augusztusában tört 
ki a „Sáfrányos forradalom” néven ismert kor-
mányellenes tüntetéssorozat, melyet a katonai 
rezsim benzinre és egyéb alapvetQ árucikkekre 
bevezetett drasztikus áremelése indukált. Ang 
Szán Szu Csít akkor még a világtól szinte telje-

sen elzárva tartották fogva észak-ranguni tóparti 
rezidenciáján. A Nemzeti Liga a Demokráciáért 
volt ekkor az egyetlen szervezett ellenzéki erQ, 
de a párt élén álló vezetQk többsége nyolcvan-
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hoz közel járó, idQs politikus volt, akik féltek 
bármilyen lépést is tenni a jutával szemben. 
„Végül is a szerzetesek vették kezükbe az 
irányítást. Több ezer kopaszra nyírt fej_, me-

zítlábas sáfrányruhás özönlött az utcákra” – írja 
Schrank. „Csakhogy bármiféle stratégia, hadi 
taktika vagy politikai elképzelés nélkül.”

A hadsereg kegyetlenül vérbe fojtotta a fel-
kelést. A szerzetesek közül – akiket egyébként 
a burmai társadalomban az önfeláldozás és 
szentélet_ség eszményképeként tisztelnek – so-

kakat halomra lQttek, a kolostorokat bezárták, 
több száz további szerzetes pedig koncentrációs 
táborokba került. A helyiek által a ciklon okozta 
károk enyhítésére szervezett segélymegmoz-

dulások újraélesztették az elQzQ évben elfojtott 
aktivista közhangulatot. „Ugyan a „Sáfrányos 
forradalom” leveréséhez kötQdQ rossz érzés 
még mindig megvolt az emberekben, az a fajta 
társadalmi aktivitás, melyet az ötnél több ember 
gyülekezését tiltó törvény valamelyest elcsití-
tott, most egy új, kifinomultabb módot talált a 
rendszer megkérdQjelezésére.”

A könyv cselekménye két fiatal aktivista 
köré szervezQdik, akiket a 2007–2008-as fel-
kelések szörny_ségei buzdítanak cselekvésre. 
Nway, a keresetlen modorú, harmincas évei 
elején járó láncdohányos a ranguni gettóban 
nQtt fel, szülei egy állami kórházban dolgoztak 
orvosként. Tizenévesen lépett be az NLD-be, 
Ang Szán Szu Csí pedig már akkor is nagy 
potenciált látott benne, így megtette Qt az NLD 
ifjúsági tagozata szóvivQjévé. (A párt korosodó 
vezetQsége késQbb feloszlatta a tagozatot, míg 
Szu Csí fogságban volt.) A történet másik fQ-

szereplQjével, Nigellel Nway a British Council 
angol tanfolyamán találkozik. Nigel fQ ismér-
vei, hogy szeret gitározni, a harcm_vészet szak-

értQje, szülei pedig demokráciapárti aktivisták. 
„Gyerekkorában, szülei politikai hovatartozása 
miatt egy sáros kis sikátorban, egy kétszobás 
kis lyukban összezsúfolódva éltek tizenegyen. 
Megszokták, hogy mind a besúgók, mind a helyi 
szervek lesben álltak az utcájukban, mintegy 
sportot _zve a véletlenszer_ razziákból.” Annak 
idején kénytelen-kelletlen csöppent csak a po-

litikai életbe, de a 2007-es mészárlások miatt 
érzett düh és keser_ség Qt is elvezette az NLD-

hez. Rövid idQ alatt fény derült remek vezetQi 
képességeire, így került be a pártvezetésbe, ahol 
aztán barátra és riválisra talált Nway-ben.

Schrank regényében négy drámai éven ke-

resztül követhetjük nyomon a két férfi életét, 
és szemtanúi lehetünk annak, hogy hogyan 
próbálják újraéleszteni az ellankadt diktatúrael-
lenes mozgalmat, és ráébreszteni az embereket a 
hatalmon lévQk túlkapásaira. Napjaik folyama-

tos ingázással telnek az NLD gabonatárolóhoz 
hasonlatos központja és a város különbözQ 
pontjain elhelyezkedQ menedékhelyek között; 
a határ túloldalán lévQ thaiföldi rejtekhelyre lá-

togatnak; titkos találkákat szerveznek aktivista 
bajtársaikkal elhagyatott kikötQkben, a ranguni 
éjszaka leple alatt.

Munkájuk nagy része a városban mindenütt 
megtalálható internetkávézókban folyik, mivel 
ezek mágnesként vonzzák a helyi fiatalokat. 
Óránként harminccentnyi internethasználati dí-
jért Nigel, Nway és még néhány kollégájuk 
mindenféle online kommunikációt itt bonyo-

lít le: aktivistákat toboroznak, villámcsQdület 
(flash-mob) jelleg_ tüntetéseket szerveznek Ang 
Szán Szu Csí rezidenciájánál és híranyagot 
küldözgetnek különféle nyugati emberi jogi 
sajtóorgánumoknak. Folyamatosan változtatják 
jelszavaikat, több e-mail címet használnak, és 
számos egyéb módot találnak rá, hogy lépés-

elQnyben legyenek azzal az állami vezetéssel 
szemben, amely az internetet hatalmi pozícióját 
fenyegetQ veszélynek tekinti.

„Minden internetkávézó köteles volt tele-

píteni egy megfigyelQberendezés-csomagot, 
amelyet a kormány emberei használtak” – írja 
Schrank. „Régebben olyasmiket beszéltek, hogy 
a kávézók számítógépei tárolják a rajtuk be-
gépelt jelszavakat, és ötpercenként rögzítik a 
felhasználó által végzett tevékenységeket, a mo-
nitorok elhelyezkedése szándékosan könny_vé 
teszi a hátulról való megfigyelést, és kémprog-
ramok felügyelik az adatátvitelt. Újabban pedig 
havonta le kell adni a felhasználói adatokat 
a Kommunikációs Igazgatóságnak, dátummal, 
idQponttal, naplókkal és böngészési elQzmények-
kel együtt. A Postaügyi és Telekommunikációs 
Minisztérium rendelkezései ugyan újabban vál-
tozáson mentek át… de azért a lényeg ugyanaz 
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maradt: valaki vagy engedelmeskedik a szabá-
lyoknak (akármik is legyenek azok pillanatnyi-
lag), vagy elveszíti a m_ködési engedélyét és 
megbírságolják »a hatályos törvények alapján«. 
A felhasználók részére pedig ennek megfelelQen 
minden kávézóban ott állt a figyelmeztetés egy 
gy_rött, kifakult, kusza kábelkötegek rengetege 
között a falra celluxozott, de már félig levált pa-
pírlapon: »Az internet politikai célokra történQ 
felhasználása szigorúan tilos.«”

A könyv majd’ minden szereplQjét folya-

matosan a börtönbüntetés veszélye fenyegeti. 
Ang Szán Szu Csí, akit gyakorta emlegetnek 
„Nénikénk” néven a fiatal aktivisták, végig 
egyfajta jelenésszer_ alakként szerepel a tör-
ténetben, és csak egyszer fordul elQ, hogy a 
„haditaktika” irányítójaként jelenik meg, ám 
a hozzá küldött futár ekkor is csak tóparti 
rezidenciájára bejáratos NLD hivatalnokokon 
keresztül kap üzeneteket. Nigel szülei életük 
nagy részét munkatáborokban töltötték, felesége 
pedig, aki szintén aktivistaként tevékenykedik, 
börtönben is töltött némi idQt. Ez a börtön pedig 
az az Insein fogház, amely Rangun külvárosá-

ban helyezkedik el, és az úgynevezett „Nagy 
Testvérek” (az 1988-as lázadás diákvezéreinek 
tiszteletteljes, családias elnevezése) fogva tartá-

sának is színhelye volt.
Nigelt még a történet elején elfogja két civil 

ruhás rendQr, ahogyan éppen az egyik inter-
netkávézóból lép ki, aztán kihallgatják és két 
hónapon át tartják fogva egy cellában. Mások 
azonban, mint például Win Tin, sokkal rosszab-

bul jártak. A nyolcvanas éveiben járó újságíró, 
az NLD egyik legnagyobb tiszteletnek örvendQ 
vezetQje és alapító tagja, akit „Nagypapa” néven 
is emlegetnek, és akit az 1988-as lázadások 
után letartóztattak és államellenes b_ncselek-

ményért életfogytiglani börtönre ítéltek. Ez a 
találékony férfi, noha a csupasz betonpadlón 
kellett aludnia, rendszeresen verték és sem 

tollat, sem papírt nem használhatott, madzagra 
f_zött kavicsok segítségével kódolt üzeneteket 
küldött rabtársainak; újságokat – a Time és 

Newsweek folyóiratok különbözQ számait – és 
zsebrádiót csempésztetett be a börtönbe ma-

gának; megvesztegette az Qröket, hogy szemet 
hunyjanak tiltott ügyletei fölött; és létrehozott 

egy folyóiratot is, amelyet a fogvatartottak 
szerkesztettek. Végül húsz év fogva tartás után, 
2008-ban szabadon engedték és Q „nagy sza-

kállal, a védjegyévé vált kék rabruhájában,” 
visszatért az NLD-központba, hogy folytassa 
diktatúraellenes szervezkedését.

A könyv második fele ennek a szívós sza-

badságharcosnak a tevékenységét részletezi, 
aki ugyan koldusszegénnyé lett, és csodálói 
alamizsnájából él, mégis arra teszi fel életét, 
hogy újraélessze az NLD-t a feloszlatott ifjúsági 
tagozat újraszervezésével, és a 2011-es válasz-

tások bojkottjának elQkészítésével. Win Tin és 
az NLD más vezetQi is úgy vélekednek, a junta 
által szabott szigorú feltételek mellett részt ven-

ni a választásokon szégyenteljes kapitulációnak 
számítana. E feltételek szerint ugyanis azok, 
akik korábban politikai foglyok voltak, nem in-

dulhatnak jelöltként. Emellett pedig meg kelle-

ne semmisíteni az 1990-es választás eredményét 
is. „Az NLD a kezdetektQl arra esküdött fel, 
hogy felszabadítsa az országot a katonai diktatú-

ra alól. Fejet hajtani a junta önkényesen szigorú 
választási törvényeinek, alávetni magunkat az 

általuk létrehozott antidemokratikus alkotmány-

nak és bizalmat helyezni rendszertelen, despo-

tikus jogfelfogásukba annyit tesz, mint egy az 
egyben feladni a harcot” – írja Schrank. Végül 
az az elvi alapokon nyugvó döntés, hogy az 
NLD bojkottálja a választásokat, szakadást okoz 
a párton belül, és egyúttal m_ködésének betiltá-

sához is vezet a junta uralmának utolsó évében.
Mit is ért tehát Nway, Nigel és ifjú bajtársaik 

négyévnyi földalatti szervezkedése és demonst-
rációja? Schrank meggyQzQen érvel amellett, 
hogy ezek az ellenszegülés jegyében tett apró 
cselekedetek mind hozzájárultak a Nemzeti 
Liga a Demokráciáért fennmaradásához, még 
a diktatúra legsötétebb korszakában is, és elQ-

készítették a párt vezetQ helyét Mianmar junta 
utáni politikai életében. Az NLD „megkezdte 
átalakulását – a merev, az elQzQ két évtized 
megkövesedett hierarchikus intézménybQl, azzá 
kezd válni, aminek mindig is vallotta magát: a 
demokratikus kormányzás megtestesítQjévé.”

A könyv egyik hiányossága, hogy nem ta-

lálunk közvetlen kapcsolatot Nway és Nigel 
tevékenysége, illetve a 2011–2012-es évek gyö-



125

keres változásai között. Ezt a kapcsolatot talán 
lehetetlen is lett volna létrehozni, mivel csak-

úgy, mint a Szovjetunió Gorbacsov idején vég-

bement átalakulása, Mianmar változása is teljes 
egészében felülrQl lefelé építkezQ folyamatnak 
bizonyult. Az ország ellen irányuló nemzetközi 
szankciók terhe, Ang Szán Szu Csí karizmati-
kus alakja, és Thein Sein Mianmar elszigetelt-
ségét megsz_ntetni igyekvQ buzgalma mind 
fontosabb tényezQk voltak ebbQl a szempontból, 
mint egy kis csapatnyi idealista figyelemfelhívó 
törekvései.

Mára már szinte mindegyik megsz_nt azok 
közül a törvényi korlátozások közül, melyek 
Nway-t, Nigelt és bajtársaikat sakkban tartották: 
a kormány 25 év után eltörölte a gyülekezést 
tiltó törvényt és politikai foglyok ezreit en-

gedte szabadon. 2014-ben az Európai Unió – 
Thein Sein kezdeményezéseit ezzel nemzetközi 
szinten is elismerve – megszüntette az utolsó 
szankciókat is Mianmarral szemben, az Ázsiai 
Fejlesztési Bank pedig 30 év után újra hitelt 
adott az országnak.

Sok más tekintetben azonban megrekedtek 
egy ponton a reformok, és visszaesés tapasztal-
ható. A hadsereg továbbra is jelentQs befolyást 
gyakorol a politikai folyamatokra a 2008-ban 
(elcsalt népszavazással) elfogadott alkotmány-

nak köszönhetQen, amely a parlamenti helyek 
egynegyedét, a legfontosabb miniszterek kine-

vezésének jogát, illetve a bármilyen alkotmány-

módosítási javaslat fölötti vétójogot biztosítja 
a hadsereg számára. Néhány hónappal ezelQtt 
a fegyveres erQk akadályozták meg, hogy az 
ellenzék érvényteleníttesse azt az alkotmányi 
szakaszt, amely miatt Ang Szán Szu Csí nem 
jelölhetQ elnökké. (Mivel ez a pont kimondja, 
hogy nem lehet elnök olyan állampolgár, akinek 
családtagjai között külföldi származású személy 
van – Szú Csí néhai férje pedig brit volt, illetve 
fiai is brit állampolgárok.)

Mindeközben az országban tevékenyke-

dQ újságírók a zaklatás és megfélemlítés cél-
táblái. Egy 2015 júniusában kiadott Amnesty 
International jelentés szerint „legalább tíz újság-

író raboskodik Mianmarban, és mindannyian az 
elmúlt egy év leforgása alatt kerültek börtönbe.” 
A jelentés arról is beszámol, hogy az újságírók 

„pontosan tudják, milyen témákhoz nem sza-

bad nyúlniuk, ezért a hadsereggel, a szélsQsé-

ges buddhista nacionalizmussal és a rohindzsa 
muszlim kisebbség helyzetével kapcsolatos hír-
adástól gyakran inkább tartózkodnak.”

A juntát követQ idQszak legégbekiáltóbb gaz-

tetteinek azonban azok az állami jóváhagyással 
történt véres pogromok minQsíthetQk, melyek a 
bangladesi határ közelében élQ, a katonai rezsim 
által régóta számkivetettnek és törvényen kívü-

linek tekintett muszlim rohindzsa népcsoport el-
len irányulnak. A legutóbbi erQszakhullám 2012 
júniusában kezdQdött, miután az a szóbeszéd 
terjedt el, hogy Rakhaing tartományban három 
muszlim férfi megerQszakolt egy buddhista nQt.

A buddhistákból összeverQdött, kormány által 
bujtogatott tömeg QrjöngQ pusztításba kezdett, 
és több száz muszlim életét oltotta ki. Az et-
nikai tisztogatásba bekapcsolódtak a burmai 
tisztségviselQk, szerzetesek, helyi közösségek 
vezetQi és az állami fegyveres erQk is. Több 
mint 140 000 embert zártak koncentrációs tábo-

rokba ehetQ étel és egészségügyi ellátás nélkül; 
további 100 000 muszlim menekült telezsúfolt 
csónakokkal Thaiföldre és Malajziába; és több 
százan fulladtak vízbe, miközben az Andamán-
tengeren próbáltak átkelni. A rohindzsák elleni 
gy_lölethullámot a magát a buddhista szám-

misztikából kölcsönzött számmal 969-nek ne-

vezQ, szélsQséges nacionalista buddhista moz-

galom szította, azt hangoztatva, hogy a musz-

limok át akarják venni a hatalmat és bevezetni 
az iszlám jogot, a saríát. ErrQl a következQket 
írja könyvében Schrank: „2013 májusára a 
burmaiak a régi helyett új félnivalót találtak, 
de ez az új sokkal sötétebbnek bizonyult, s úgy 
növekedett, mint fehér abroszra csöppent fekete 
tintafolt, mivel ezt az emberek – mezQgazdasági 
munkások, boltosok, asszonyok százai – maguk 
generálták. A megmozdulások hátterében azon-
ban a 969 néven ismert, elvakultan naciona-
lista buddhista mozgalom volt, és legfQképp e 
mozgalom spirituális vezetQje, a néplázításban 
jeleskedQ Ashin Wirathu.”

A „burmai bin Ladenként” is emlegetett Wirathu 
tevékenysége nyomán kipattanó pogromokkal 
kapcsolatban Ang Szán Szu Csí végig hallgatott, 
vagy csak feszélyezve és sz_kszavúan nyilatko-
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zott. Nem túl meggyQzQ módon amellett érvelt, 
hogy ha felhívnánk a figyelmet a rohindzsák 
helyzetére, az csak tovább fokozná a szélsQséges 
buddhisták gy_lölethadjáratát. Emellett, az emberi 
jogi szervezetek által szolgáltatott bizonyítékokat 
megcáfolva, próbálta olyan színben feltüntetni 
az eseményeket, mintha a muszlim kisebbség is 
támadólag lépett volna fel az összeütközések so-

rán. Sokan úgy tartják, Szú Csí politikai megfon-

tolásokból nem állt ki egyértelm_en és Qszintén a 
rohindzsa kisebbség mellett, ugyanis a szélsQséges 
etnikai nézeteket vallók gyakran titulálták „musz-

limbarátnak”, és mivel az ország lakosságának 90 
százaléka buddhista, a muszlim kisebbség melletti 
állásfoglalás komolyan ronthatta volna az NLD 
esélyeit a közelgQ választásokon.

Az elmúlt egy év során saját pártjának tagjai 
is kritikával éltek Szú Csível szemben, bizo-

nyos elhibázott, vagy önkényeskedQ lépéseiért. 
Törölte például a 88-as generáció néven ismert, 
korábban politikai fogolyként raboskodó, fon-

tos politikusokat a parlamenti képviselQjelöltek 
listájáról, figyelmen kívül hagyta a helyi szer-
vezetek ajánlásait, és ha emiatt bárki is panaszt 
mert tenni nála, azt kizárta a pártból. Egy peres 
ügyben, amely burmai földm_vesek és egy kí-
nai hátter_ rézbánya között zajlott, a kormány 
oldalára állt, annak ellenére, hogy a kérdésben 
vizsgálódó szakértQi bizottság úgy találta, a pro-

jekt környezetvédelmileg aggályos, ráadásul új 
munkahelyeket sem hoz létre a helyiek számára. 
(Szú Csí érve itt az volt, hogy a külföldi tQke 
bevonása az ország fontos érdeke.) „Maga ellen 
fordította azokat, akikre szüksége van” – nyilat-
kozta augusztusban a The New York Times-nak 

U Sithu Aung Myint, független újságíró. „Nincs 
érzéke a stratégiai gondolkodáshoz, és viselke-

dése nem vall okos politikusra.”
Ang Szán Szu Csí mindennek ellenére meg-

Qrizte népszer_ségét, és talán a jövQben nem 
érzi majd tovább szükségét, hogy visszafogottan 
nyilatkozzon a szélsQséges buddhistákkal kap-

csolatban. Mindenesetre a rohindzsa kisebbség 
sanyargatásával kapcsolatos hallgatása éles el-
lentétben áll a fiatal demokráciapárti aktivisták 
bátorságával, akik mindenüket kockára tették a 
politikusasszony hatalomra kerüléséért.

Schrank szomorkás hangvétel_ befejezést írt 

könyvéhez. Nway magas rangú tisztségviselQ 
lett az NLD-ben Nigelt pedig parlamenti képvi-
selQvé választották. MindkettQjük érzi azonban, 
hogy Mianmar népe még messze nem szabad. 
„A junta saját feltételei szerint oszlatta fel ma-

gát… A tábornokok ügyesen végezték a dolgu-

kat. Mindössze néhány, válogatott kis gesztust 
kellett tenniük, és lám, a nyugati hatalmak máris 
visszavontak mindenféle szankciót… Senkinek 
nem kell felelnie a tetteiért – senkinek, aki szá-

mít. Egyetlen egy tábornok sem bukott meg a 
múltban elkövetett b_nei miatt” – írja Schrank. 
E történet az elmúlt öt, eseménydús évben elért 
eredményeket összegzQ visszaemlékezés, mely 
bepillantást nyújt abba is, ami csak ezután kö-

vetkezik majd Mianmar életében.

(The New York of Books)

Stéphane	Foucart	–	Pascale	Santi

A	„láthatatlan”	környezet	veszélyei

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a vegyi anyagok, 
melyeknek az emberek nap mint nap ki vannak 
téve, hatással vannak az egészségre. Ez a lé-

nyege annak a jelentésnek, amit a Nemzetközi 
Szülészeti és NQgyógyászati Szövetség 
(Fédération Internationale de Gynécologie 
et d’Obstérique – FIGO) 2015 októberében 
a Journal of Gynecology and Obstetrics-ben 
(a Szülészet és NQgyógyászat Nemzetközi 
Lapjában) tett közzé. A Szövetség szerint, egyes 
környezetszennyezQ anyagok is felelQsek a ter-
mékenységi problémákért és sürgQs cselek-

vésre van szükség a növényvédQ szereknek, a 
légkört szennyezQ anyagoknak, az élelmiszer-
rel érintkezQ m_anyagoknak (mint például a 
biszfenol-A vagy a ftalátok) és az oldószereknek 
való kitettség csökkentése érdekében.

ElsQ ízben fordul elQ, hogy egy népesedés-
egészségügyi szakembereket tömörítQ szervezet 
ezeknek az élelmiszerláncolatban, a munka-

környezetben vagy az otthoni környezetben 
jelen levQ környezetszennyezQ anyagoknak az 


