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Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Hjælpearbejde i Myanmar (Burma).

Kære venner 
Peter Götz, formand for Thailandsudvalget, har sendt dette indtrængende bedebrev vedr. hjælpearbejdet i 
Burma. 
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 14. oktober 2021 vedr. hjælpearbejdet i Myanmar (Burma).   
 
Meldingerne fra Myanmar er hjerteskærende 
 
Aung Myo Min, minister i den nu afsatte regering i Myanmar, var i DK i sidste uge og berettede på et møde, hvor 
undertegnede deltog, om en dagligdag i Myanmar, som aldrig er set før, hvor vold, drab overgreb og tortur udføres 
af hærens folk med en uhørt voldsom brutalitet og foragt for mennesker. 
Han konkluderede kort og godt at militæret ikke er en hær med ordnede forhold, men en kriminel organisation. 
Han omtalte de luftangreb, der rettes mod yderområderne, hvor mange flygtninge opholder sig i skovene - bl.a. 
dem, som vores folk i flygtningelejren, Mae La, går ud med mad til.  
Aung Myo Min sagde desuden at, der hos befolkningen i Myanmar er stor frustration over, at verdenssamfundet 
ikke helt anderledes markerer sig i forhold til kupmagerne. 
 
Lederen for KWEG i Yangon, Angeline, opholder sig stadig i Bangkok – i frygt for militærjuntaen i hendes land – og vi 
er ugentlig i kontakt med hende.  
Hun er via Internettet i daglig kontakt med sine medarbejdere i Yangon. 
VI håber Angeline kan få udrejsetilladelse og deltage på et 3 ugers seminar, som holdes her i DK (af Danida) med 
temaet Conflict Transformation 
 
I flygtningelejren i Mae La mærker de både militærkuppet i Myanmar og Covid-19  krisen på nærmeste hold 
 
 
Tak for forbøn  
for vores hårdt trængte venner i Yangon i Myanmar 
for vores venner i flygtningelejren, der lige nu kæmper med Corona virussen 
for at det vil lykkes Angeline at få alle nødvendige formaliteter i stand til at kunne komme til DK 
 
for udvalget 
PeterG 
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Angeline 
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