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Om Landinfos temanotater 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer 

informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet 

(UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for 

kunnskap om. 

Landinfos temanotater er basert på opplysninger fra nøye utvalgte kilder. Opplysningene er 

behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos 

retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

Temanotatene bygger på både skriftlig og muntlig kildemateriale. En del av informasjonen som 

formidles, er innhentet gjennom samtaler med kilder på informasjonsinnhentingsreiser. 

Landinfo tilstreber bredde i kildetilfanget, og så langt mulig er det innhentet informasjon fra 

kilder som arbeider uavhengig av hverandre. Alt benyttet kildemateriale er fortløpende referert i 

temanotatene. Hensyn til enkelte kilders ønske om anonymitet er ivaretatt. 

Notatene gir ikke et uttømmende bilde av temaene som undersøkes, men belyser 

problemstillinger som er relevante for UDIs og UNEs behandling av utlendingssaker.  

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til 

inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av 

søknader. Landinfos temanotater gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de 

forhold og land som omtales. 

About Landinfo’s reports 

The Norwegian Country of Origin Information Centre, Landinfo, is an independent body within 

the Norwegian Immigration Authorities. Landinfo provides country of origin information (COI) 

to the Norwegian Directorate of Immigration (Utlendingsdirektoratet – UDI), the Immigration 

Appeals Board (Utlendingsnemnda – UNE) and the Norwegian Ministry of Justice and Public 

Security. 

Reports produced by Landinfo are based on information from carefully selected sources. The 

information is collected and analysed in accordance with common methodology for processing 

COI and Landinfo’s internal guidelines on source and information analysis. 

To ensure balanced reports, efforts are made to obtain information from a wide range of 

sources. Many of our reports draw on findings and interviews conducted on fact-finding 

missions. All sources used are referenced. Sources hesitant to provide information to be cited in 

a public report have retained anonymity.  

The reports do not provide exhaustive overviews of topics or themes, but cover aspects relevant 

for the processing of asylum and residency cases.  

Country of Origin Information presented in Landinfo’s reports does not contain policy 

recommendations nor does it reflect official Norwegian views. 

  

http://landinfo.no/id/20.0
http://www.landinfo.no/asset/3135/1/3135_1.pdf
http://www.landinfo.no/asset/3135/1/3135_1.pdf
http://www.landinfo.no/id/20.0
http://www.landinfo.no/id/20.0
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Temanotat Myanmar: Etniske og religiøse minoriteter i Yangon 

LANDINFO – 18. JANUAR 2021 – 4 

Summary 

This report deals with ethnic minorities in Myanmar in general, and in Yangon in 

particular. The main focus is the possibility of internal relocation to Yangon for 

people who belong to an ethnic minority and who have their place of origin in 

another part of Myanmar than Yangon.  

Myanmar is ethnically very diverse. Many people from ethnic minorities belongs 

to a religious minority as well. In some parts of Myanmar, there are ongoing 

violent conflicts between ethnic armed organisations and national military forces. 

Ethnic minorities are subjected to human rights violations and abuses. Yangon is 

little affected by such conflicts.  

There are basically no formal obstacles for people from ethnic minority groups to 

move to Yangon, if they are citizens of Myanmar and have a citizenship 

certificate/ID card. Discrimination and harassment based on ethnicity and religion 

occur, also in Yangon. Such as limitations in access to the labour market, 

restrictions on practicing religious beliefs, in some cases obstacles in acquiring ID 

cards, as well as having to pay bribes also for services to which one is entitled. 

Sammendrag 

Dette notatet omhandler etniske minoriteter i Myanmar generelt, og i Yangon 

spesielt. Hovedfokus er muligheten for intern relokalisering til Yangon for 

personer som tilhører en etnisk minoritet og som har sitt hjemområde i en annen 

del av Myanmar enn Yangon.  

Myanmar er et etnisk svært mangfoldig land. Mange etniske minoriteter tilhører 

også en religiøs minoritet. I noen deler av Myanmar er det pågående voldelige 

konflikter mellom etnisk baserte opposisjonsgrupper og nasjonale militære 

styrker, og etniske minoriteter blir utsatt for menneskerettighetsbrudd. Yangon er 

lite berørt av slike konflikter.  

Det er i hovedsak ingen formelle hindre for personer fra etniske minoritetsgrupper 

å flytte til Yangon, hvis en er borger av Myanmar og har statsborgerskapsbevis/ 

ID-kort. Diskriminering og trakassering på bakgrunn av etnisitet og religion 

forekommer, også i Yangon. Eksempler er begrensninger i tilgang til 

arbeidsmarked og mulighet til religionsutøvelse, i en del tilfeller flere hindre for å 

erverve ID-kort, samt å i større grad måtte betale bestikkelser også for tjenester en 

har krav på.  
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1 Innledning 

Myanmar er et etnisk svært mangfoldig land. Konflikter mellom etniske 

minoritetsgrupper og sentrale myndigheter har pågått siden landet ble selvstendig 

i 1948. Myanmar har noen av de mest langvarige væpnede konfliktene i verden. 

En landsomfattende våpenhvileavtale som ble inngått i 2015 mellom sentrale 

myndigheter og noen etniske organisasjoner, har ført til mindre vold og 

fredeligere forhold flere steder i landet. Likevel er det fortsatt pågående væpnede 

konflikter i en del etniske områder (stater) i landet, fortrinnsvis mellom etnisk 

baserte opposisjonsgrupper som er bevæpnet (EAO-er1) og Myanmars nasjonale 

militære styrker (tatmadaw). Situasjonen er kompleks med mange aktører, 

herunder ulike EAO-er og den nasjonale hæren tatmadaw. Det er også flere 

allianser og konfliktlinjer. I noen etniske stater er menneskerettighetsbruddene 

omfattende og grove, også mot sivilbefolkningen som er etniske minoriteter 

(UNHRC 2019, s. 6-9).  

Økt politisk frihet i Myanmar etter 2011 har i liten grad medført endring i 

behandlingen av minoriteter, og lite har skjedd for å bygge en mer inkluderende 

nasjonal identitet (ICG 2020, s. i, 1, 35).   

Dette notatet omhandler etniske minoriteter i Yangon2 spesielt, og i Myanmar 

generelt. Hovedfokus er muligheten for intern relokalisering til Yangon for 

personer som tilhører en etnisk minoritet og som har sitt hjemområde i en annen 

del av Myanmar enn Yangon. Mange etniske minoriteter tilhører en religiøs 

minoritet, derfor blir religiøse minoriteter også omtalt.  

Notatet starter med å presentere bakgrunnsinformasjon om etniske grupper i 

Myanmar i kapittel 2, mens kapittel 3 omhandler konflikter mellom etniske 

minoritetsgrupper og sentrale myndigheter/det militære. Denne 

kontekstualiseringen er viktig for bedre å kunne forstå etniske og religiøse 

minoriteter i Myanmar, etniske konflikter i landet, samt utfordringer personer med 

etnisk/religiøs minoritetsbakgrunn kan møte ved å bosette seg i Yangon.   

Notatets to sentrale problemstillinger blir belyst i kapittel 4 og 5:  

• Kan etniske minoriteter i Myanmar fritt flytte til, og bosette seg i, Yangon? 

• Hvordan er situasjonen for etniske – og religiøse – minoriteter i Yangon? 

Begrepet «situasjonen» er relativt vidt brukt i notatet. Det omhandler sikkerhets- 

og menneskerettighetssituasjonen generelt, og diskriminering og trakassering av 

etniske minoriteter i Yangon spesielt. Videre vil det også bli tatt opp enkelte 

 
1 EAO er forkortelse for Ethnic Armed Organisation, altså en væpnet etnisk organisasjon. 

2 Yangon er både en by og en region i Myanmar. Når ikke annet er spesifisert, menes Yangon by 

når Yangon omtales i dette notatet. 
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praktiske utfordringer for etniske minoriteter i Yangon, som betydningen av å ha 

ID-kort. 3  

Etniske minoriteter i Myanmar kan ha helt ulike språk, ulik kultur og ulik grad av 

konflikt med sentrale myndigheter. I dette notatet blir likevel etniske minoriteter 

ved mange anledninger omtalt som en samlebetegnelse. Dette fordi de også har 

mange felles utfordringer. Andre ganger blir noen etniske minoriteter (kachin, 

shan, kayin (karen), chin og rohingya) omtalt spesifikt.  

Notatet er basert både på informasjon fra ulike åpne skriftlige kilder og på muntlig 

informasjon som ble gitt i møter under Landinfos informasjonsinnhentingsreise til 

Yangon i mars 2019. Alle Landinfos møtepartnere i Yangon ble gjort kjent med at 

opplysninger de ga, kunne bli publisert. Problemstillinger og spørsmål knyttet til 

etniske minoriteter og konflikter kan være sensitive, og noen møtepartnere ønsket 

anonymitet. Enkelte kilder refereres av den grunn i anonymisert form.  

Notatet gir ikke en uttømmende beskrivelse av forholdene for etniske minoriteter i 

Yangon, men belyser noen forhold som er relevante for UDI og UNEs behandling 

av utlendingssaker. Utlendingsmyndighetenes informasjonsbehov har dermed 

vært viktig ved utformingen av notatet. 

2 Etnisitet i Myanmar 

2.1 Etnisk mangfold 

Myanmar har en estimert befolkning på noe over 56 millioner (CIA 2020). 

Myndighetene anerkjenner 135 etniske grupper som hjemmehørende i landet. 

Personer som tilhører en av disse gruppene, er ansett som fullverdige borgere av 

Myanmar av landets myndigheter (DFAT 2019, s. 10, 22; U.S. Department of 

State 2020a, s. 25, 32).  

Det er åtte etniske hovedgrupper: bamar (burman), chin, kachin, kayin (karen), 

kayah (karenni), mon, rakhine og shan (DFAT 2019, s. 22). Den desidert største 

av disse er burmanere (bamar/burman), som utgjør anslagsvis 68 prosent av 

befolkningen. Etniske burmanere innehar mye makt og sentrale posisjoner i 

Myanmar. 

Noen minoritetsgrupper, som rohingyaer og andre personer av indisk, kinesisk og 

nepalsk avstamning, er ikke anerkjent som fullverdige borgere av landets 

 
3 Betydningen av ID-kort blir forholdsvis kort beskrevet i dette notatet. For mer utfyllende 

informasjon om ID-kort/statsborgerskapsbevis/Citizenship Scrutiny Card (CSC) i Myanmar, vises 

det til en egen Landinfo-respons om dette (Landinfo 2019).  
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myndigheter, og i hovedsak nektes disse statsborgerskap helt eller delvis (DFAT 

2019, s. 22; U.S. Department of State 2020a, s. 25-26).4  

2.2 Statsborgerskap og etnisitet 

Statsborgerskapsloven av 1982, som introduserte et hierarki av tre ulike typer 

statsborgerskap, er diskriminerende på bakgrunn av etnisk opprinnelse.5 Det er 

sammenheng mellom etnisitet, type statsborgerskap og rettigheter. De to andre 

typene av statsborgerskap enn såkalt fullverdig statsborgerskap (full citizenship), 

hvor innehaverne fortsatt ofte blir referert til å være av «blandet blod», har mange 

begrensninger (Arraiza & Vonk 2017, s. 2, 8; Justice Base 2018, s. 10; U.S. 

Department of State 2020a, s. 25-26).  

Med innføringen av statsborgerskapsloven av 1982 økte betydningen av etnisitet 

for å erverve statsborgerskap, og minoritetsgrupper opplevde økt diskriminering 

for å oppnå statsborgerskapsrettigheter. Gjeldende lover og diskriminerende 

implementering av dem har gjort tilgang til statsborgerskap og 

identitetsdokumentasjon (ID-kort) vanskelig, særlig for etniske og religiøse 

minoriteter. Myndighetene har anledning til å gi den type statsborgerskap til en 

person som såkalt er til det beste for landet («in the interest of the State»), og 

likeledes kan statsborgerskap trekkes tilbake av samme årsak (Justice Base 2018, 

s. 1, 10, 12, 14).  

I en undersøkelse foretatt i ulike deler av Myanmar i 2017, trakk respondentene 

frem etnisitet – og religion – som hovedbarrierer for å få 

statsborgerskapsdokumentasjon/ID-kort (NRC et al. 2018, s. 14–15).6 

Kapittel 4.4 omhandler betydningen av ID-kort for å bosette seg i Yangon.  

2.3 Sammenheng mellom etnisitet og religion 

Basert på en folketelling i 2014, er nær 88 prosent av Myanmars befolkning 

buddhister, litt over 6 prosent kristne, litt over 4 prosent muslimer og 0,5 prosent 

hinduer (CIA 2020; DFAT 2019, s. 10).  

Det er betydelig sammenheng mellom etnisitet og religion, og mange etniske 

minoriteter er også religiøse minoriteter. 

 
4 For mer om statsborgerskap og ulike statsborgerskapstyper i Myanmar, se Landinfo 2019, s.1-2. 

5 Og i praksis til en viss grad på bakgrunn av utseende. Se kapittel 5.5 om diskriminering og 

trakassering på bakgrunn av «utseende».  

6 For mer informasjon om ID-kort/statsborgerskapsbevis i Myanmar, se Landinfos respons 

(Landinfo 2019). Utfordringer knyttet til ervervelse/fornyelse av ID-kort er omtalt på s. 7-9. 
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Majoritetsbefolkningen burmanere er i hovedsak buddhister. Det er også de fleste 

mon, rakhine og shan. Ulike former for kristendom dominerer blant kachin og 

chin. Etniske kayin (karen) og kayah (karenni) er fortrinnsvis enten buddhister 

eller kristne, men et fåtall kayin (karen) er muslimer. Personer av sørasiatisk 

opprinnelse er overveiende hinduer eller muslimer. Et eksempel er rohingyaer, 

som nesten uten unntak er muslimer (U.S. Department of State 2020b; DFAT 

2019, s. 22, 29, 31-32). 

2.4 Administrativ inndeling og etnisitet 

Myanmar er delt inn i syv regioner (regions), syv stater (states), et 

forbundsterritorium (union territory)7, samt seks selvadministrerte områder8 

(DFAT, s. 14).  

• De syv regionene er: Yangon, Mandalay, Magway, Sagaing, Bago, 

Ayeyarwaddy (Irrawaddy) og Tanintharyi (Tenasserim).  

• De syv statene er: Chin, Kachin, Kayah (Karenni), Kayin (Karen), Mon, 

Rakhine (Arakan) og Shan (Asia Foundation 2018, s. 18).9 

 

I regionene utgjør burmanere majoriteten, mens statene for en stor del er befolket 

av etniske minoriteter.  

Representanter for den burmanske majoriteten dominerer politiske institusjoner og 

forvaltningsapparatet i Myanmar, og burmanere sitter ofte i lederposisjoner i både 

regioner og stater. Det innebærer at burmanere ofte innehar sentrale posisjoner 

også i områder der andre etniske grupper enn burmanere utgjør majoriteten 

(DFAT 2019, s. 22). 

Kartet på neste side viser administrativ inndeling av Myanmar, med regioner, 

stater og selvadministrerte områder.  

 

 

 
7 I forbundsterritoriet Naypyidaw, ligger hovedstaden Naypyidaw (Naypyitaw/Nay Pyi Taw). 

8 De selvadministrerte områdene består av fem self-administered zones og én self-administered 

division, og er anerkjent i henhold til grunnloven. Etniske minoritetsgrupper styrer disse. Fem 

selvadministrerte områder ligger i Shan-staten og et i Sagaing-regionen (DFAT 2019, s.14). 

9 Landinfo har her satt tidligere navn i parentes. Tidligere navn kan fortsatt være i bruk.  
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Myanmar - Administrativ inndeling (DFAT 2019, s. 2). 
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3 Konflikter mellom etniske minoriteter og sentrale 

myndigheter 

Det er langvarige væpnede interne konflikter flere steder innad i Myanmar. 

Konflikter mellom etniske minoriteter og sentrale myndigheter har pågått siden 

landets uavhengighet i 1948. Ulike etnisk baserte organisasjoner har vært, eller er, 

involvert i væpnet konflikt med landets militære styrker (tatmadaw), for å oppnå 

økte rettigheter og innflytelse i sine respektive områder. Voldelige konflikter har 

foregått, og foregår, i hjemområdene til etniske minoriteter. Dermed foregår de 

væpnede konfliktene hovedsakelig i Myanmars stater (States)10, også omtalt som 

etniske stater eller etniske områder.  

Høsten 2015 undertegnet sentrale myndigheter og åtte aktive væpnede etniske 

organisasjoner (EAO-er) en landsomfattende våpenhvileavtale; Nationwide 

Ceasefire Agreement (NCA) (DFAT 2019, s. 16; UNHRC 2019, s. 134; U.S. 

Department of State 2019a, s. 14). Forut for signeringen deltok 15 EAO-er i 

forhandlingene (DFAT 2019, s. 16). Ytterligere to signerte våpenhvileavtalen i 

løpet av 2018 (U.S. Department of State 2019a, s. 14).  

I områder der det opererer organisasjoner (EAO-er) som har signert 

våpenhvileavtale med myndighetene, har voldelige overgrep mot 

sivilbefolkningen generelt avtatt. Likevel er spenningen mellom det militære og 

flere etniske minoriteter ofte fortsatt høy. Flere har pekt på økt militær 

tilstedeværelse i etniske områder som en viktig årsak, og at det militære fortsatt 

begår voldelige overgrep mot etniske minoriteter (U.S. Department of State 

2020a, s. 12-13, 35). Landets militære hær (tatmadaw) består i hovedsak av 

etniske burmanere (chin-representant; KWPN11, møter i Yangon 2019).  

I flere av Myanmars etniske stater foregår det fortsatt menneskerettighetsbrudd 

mot sivilbefolkningen, og i mange tilfeller er disse omfattende og grove. I flere 

etniske stater pågår også væpnede kamper. En rapport fra FNs uavhengige 

internasjonale delegasjon for informasjonsinnhenting i Myanmar (The UN 

Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar), dokumenterer 

menneskerettighetsovergrep i de etniske statene Kachin, Shan, Kayin (Karen) 

Chin og Rakhine (UNHRC 2019). Myanmarske myndigheter trosser 

internasjonale oppfordringer om å etterforske menneskerettighetsbrudd mot 

etniske minoriteter i disse statene (HRW 2020, s. 409).  

Kjerneområdene til etniske burmanere er lite berørt av slike konflikter (DFAT 

2019, s. 16). Disse områdene er for en stor del sammenfallende med den 

administrative inndelingen region (jf. kapittel 2.4).  

 
10 Se 2.4 om administrativ inndeling. 

11 Kachin Women Peace Network. 
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4 Etniske minoriteters mulighet til å bosette seg i Yangon 

4.1 Reise- og bevegelsesfrihet i Myanmar 

Frihet til å reise internt i landet, til utlandet, emigrere eller repatriere, er ikke 

beskyttet i den nasjonale lovgivningen (U.S. Department of State 2020a, s. 22).  

På regionalt og lokalt nivå forekommer det pålegg, direktiv og forskrifter12 som 

begrenser bevegelsesfriheten (U.S. Department of State 2020a, s. 23). 

Reiserestriksjonene er generelt større i de etniske statene, og særlig i stater med 

aktive konflikter er det større begrensninger i bevegelsesfriheten enn i andre deler 

av landet. For eksempel er det i Rakhine, Kachin og Shan formelle 

reiserestriksjoner, som kontrollposter, dokumentsjekk og portforbud (DFAT 2019, 

s. 53; UNHRC 2019, s. 49-51, 71, 137, 159). 

Sivile kan generelt reise fritt innad i Myanmar. Et unntak er imidlertid reiser til/i 

konfliktområder (som omtalt over), og et annet unntak gjelder eksklusivt for 

såkalte «ikke-borgere» (non-citizens) (DFAT 2019, s. 53). «Ikke-borger» refererer 

til en person som ikke er anerkjent som borger av Myanmar i henhold til 

statsborgerskapsloven av 1982. Det gjelder blant annet det store flertallet av 

rohingyaer. Reiserestriksjoner for rohingyaer er svært omfattende (U.S. 

Department of State 2020a, s. 23). En rohingya-representant Landinfo hadde møte 

med i Yangon i 2019 hevdet at det er tilnærmet umulig for rohingyaer å reise 

internt i Myanmar. Ifølge amerikanske myndigheter (U.S. Department of State 

2020a, s. 23) er det troverdige opplysninger om at hundrevis av rohingyaer har 

blitt fengslet i opptil to år for forsøk på å reise utenfor Rakhine uten 

forhåndstillatelse. Blant annet ble 30 rohingyaer i oktober 2019 dømt for forsøk 

på å reise fra Rakhine State til Yangon uten reisetillatelser. Av disse ble 21 dømt 

til to år i fengsel, åtte barn ble sendt til et ungdomsfengsel13, mens det yngste 

barnet på fem år skal per november 2019 ha vært i fengsel sammen med sin mor 

(HRW 2019; U.S. Department of State 2020a, s. 23). 

For å kunne (be)vise at en er borger av Myanmar, er det viktig å ha et Citizenship 

Scrutiny Card (CSC), som er et statsborgerskapsbevis og et nasjonalt ID-kort14. 

Slikt ID-kort gir relativ frihet til reising internt i Myanmar (DFAT 2019, s. 31). 

Personer uten ID-kort kan ikke bevege seg fritt, og kan risikere å bli arrestert og 

fengslet på grunn av sin udokumenterte status (NRC et al. 2018, s. 17). 

Interne reiser i Myanmar fordrer at en kan fremvise ID-kort på forespørsel. I 

tillegg forekommer det at myndighetspersoner ser hen til etnisitet, religion og 

opprinnelsessted som faktorer for å håndheve dette (U.S. Department of State 

 
12 Pålegg, direktiv og forskrifter er Landinfos oversettelse av orders, directives, and instructions. 

13 Ungdomsfengsel er Landinfos oversettelse av detention center. 

14 Vil heretter omtales som ID-kort.  
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2020a, s. 25). Det innebærer at innehavere av ID-kort kan oppleve redusert 

bevegelsesfrihet på bakgrunn av blant annet etnisitet og religion.15  

4.2 Om å kunne bosette seg hvor en vil i Myanmar 

Grunnloven av 2008 fastsetter at borgere av Myanmar har rett til å bosette seg og 

oppholde seg hvor som helst i landet «i henhold til lov»16 (Constitution 2008, 

artikkel 355). Lokale forskrifter kan imidlertid begrense denne retten (U.S. 

Department of State 2020a, s. 22). 

Videre gjelder retten til å bosette seg hvor en vil kun borgere som har nasjonalt 

ID-kort, og er betinget av at en får innvilget søknad om flytting (Norges 

ambassade i Yangon, e-post september 2020). Ifølge KWPN (møte 2019) er ID-

kort nødvendig fordi en plikter å melde fra til lokale myndigheter både der en 

flytter fra og der en flytter til, og i den forbindelse må kunne fremvise ID-

dokumentasjon. Å registrere navn og adresse hos lederen i den kretsen eller 

landsbyen der en bor fast, er lovpålagt (UK Home Office 2019, s. 34).  

De som er temporært bosatt/besøkende hos venner/familie/bekjente, må også 

registreres. I henhold til the Ward or Village Tract Administration Law17 fra 2012 

skal husstander, på krets- eller landsbyområdenivå, registrere overnattingsgjestene 

sine og oppgi personopplysninger om dem (Fortify Rights 2015, s.12,14; Fortify 

Rights 2016). I 2016 skal loven ha blitt noe endret, slik at krav om 

gjesteregistrering nå bare gjelder for besøk i privat bolig i én måned eller mer 

(ACDD u.å., s. 4-5; Phyo 2016; DFAT 2019, s. 53).  

4.3 Kan etniske minoriteter fritt bosette seg i Yangon? 

Byen Yangon ligger i regionen Yangon. Yangon er Myanmars største by, og 

tidligere hovedstad. Innbyggertallet er noe usikkert, og ulike kilder opererer med 

tall mellom fem og syv millioner.18  

Både byen og Yangon-regionen er dominert av etniske burmanere, og majoriteten 

av befolkningen er buddhister. Yangon by er imidlertid også bosted for ulike 

grupper med en annen etnisk bakgrunn, og også annen religion.  

Landinfo har ikke funnet at det er formelle hindre for at ulike etniske og religiøse 

minoriteter kan bosette seg i Yangon, annet enn at ID-kort (statsborgerskapsbevis) 

 
15 Behovet for ID-kort ved reiser innad i Myanmar omtales i Landinfo respons (2019), s. 3-4. 

16 Artikkel 355 lyder: «Every citizen shall have the right to settle and reside in any place within the 

Republic of the Union of Myanmar according to law». 

17 Ward og village tract er administrative enheter, i henholdsvis urbane og rurale områder. Begge 

er et nivå lavere enn township (kommune). Det er 3400 wards og 13 600 village tracts (GAD u.å.). 

18 Ifølge CIA (2020) er det en befolkning på 5,3 millioner i Yangon by, mens en annen kilde 

(McPherson 2017) mener at det er mer enn syv millioner.  
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formelt sett er nødvendig for alle. Det kan bemerkes at det likevel bor personer 

uten ID-kort i Yangon.   

4.4 Betydningen av ID-kort for å bosette seg i Yangon 

Det er betydelig mer problematisk å bo i en by, som Yangon, enn på landsbygda, 

om man ikke har ID-kort (Arraiza, møte 2019).19  

Personer som flytter til Yangon er formelt pålagt å registrere sin adresse hos 

lokale myndigheter, og samtidig fremvise ID-kort. Det kan også forekomme 

kontroller av adresse og ID-kort i ettertid (KWPN, møte 2019).  

Den som leier bopel i Yangon uten å ha meldt flytting og uten å ha endret adresse 

i familiens husholdsliste (Household Registration List20), må registrere seg som 

gjest hos GAD (General Administration Department21), og må i den anledning 

fremvise ID-kort (menneskerettighetsforkjemper, møte 2019). Ifølge en 

menneskerettighetsorganisasjon Landinfo hadde møte med i Yangon i 2019, så er 

det å være i besittelse av et ID-kort en forutsetning for å kunne leie et sted å bo i 

Yangon.  

En kilde (NRC et al. 2018, s. 17) hevder at personer som reiser uten ID-kort kan 

risikere arrestasjon: «Persons without citizenship documentation are not able to 

move freely within Myanmar and face the risk of arrest and detention because of 

their undocumented status». Om slik risiko også gjør seg gjeldende i Yangon i 

situasjoner der ID-kort formelt er nødvendig, så som ved registrering av 

bopel/flytting, har Landinfo ikke informasjon om.  

Uten å være i besittelse av ID-kort har en formelt ikke tilgang til de fleste 

offentlige tjenester, som for eksempel helsetjenester og utdanning. Videre kan en 

ikke få jobb i det offentlige, ei heller åpne en bankkonto (Jenssen 2017; DFAT 

2019, s. 22, 31; Justice Base 2018, s. 1; KWPN; menneskerettighetsorganisasjon, 

møter 2019). Ifølge CCERR (møte 2019) må en betale bestikkelser «hele tiden» 

hvis en bor i Yangon og ikke har ID-kort. Landinfo bemerker at korrupsjon er 

svært utbredt i Myanmar. I 2019 ble Myanmar rangert som nummer 130 av 180 

land på «korrupsjonslisten» til Transparency International. På denne listen blir 

land rangert etter korrupsjonsnivå i offentlig sektor, og land nummer 180 er det 

mest korrupte. Videre fikk Myanmar, på en skala fra null (svært korrupt) til 100 

(svært lite korrupt), en skår på 29 (Tranparency International 2020). En lav skår 

 
19 På landsbygda og i etniske områder er det mange som av ulike årsaker ikke har ID-kort. Se 

Landinfo 2019, s. 6. 

20 Er omtalt ved flere ulike navn, bl.a. også som Family Member Registration List og Family 

Registration Card. 

21 GAD sorterer under Innenriksdepartementet. 
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indikerer at bestikkelser etter all sannsynlighet er utbredt, at korrupsjon ofte ikke 

straffes og at offentlige institusjoner ofte er dårlig fungerende. 

En menneskerettighetsforkjemper (møte 2019) mente at personer som bor i 

Yangon uten ID-kort blir ansett som ulovlige innvandrere, fordi de ikke kan 

dokumentere at de er borgere av Myanmar. Norsk Folkehjelp (møte 2019) mente 

at det er mot loven å bo i Yangon uten ID-kort, og at en ikke kan leve et verdig liv 

der uten slik dokumentasjon. Landinfo spurte ikke nærmere om hva det innebar, 

men vil anse det som sannsynlig at det henspiller på faktorer det er gjort rede for i 

det ovenstående; så som at uten ID-kort har en formelt ikke tilgang til de fleste 

offentlige tjenester, en kan ikke få jobb i det offentlige, ikke åpne en bankkonto, 

ikke leie bopel, ikke registrere adressen sin hos lokale myndigheter og trolig må 

betale bestikkelser i situasjoner der ID-kort blir etterspurt.  

4.5 Betydningen av språk (burmesisk) når en skal bo i Yangon 

Burmanere, som utgjør majoriteten i Yangon, har burmesisk som sitt morsmål. 

Burmesisk er også Myanmars eneste offisielle språk. Ulike etniske minoriteter har 

i stor grad egne språk (CIA 2020).  

For personer fra etniske minoriteter som ikke snakker burmesisk, kan etablering i 

burmesisktalende områder være praktisk vanskelig (DFAT 2019, s. 53). Ifølge 

Kayin Development Network (KDN), en av Landinfos møtepartnere i Yangon i 

2019, er det veldig vanskelig å få jobb i Yangon uten å kunne snakke burmesisk. 

To andre møtepartnere (Norsk Folkehjelp og KWPN) gav uttrykk for at det er 

svært problematisk å bo i Yangon uten å kunne burmesisk. Landinfo ba ikke om 

noen nærmere begrunnelse, men mener det er rimelig å anta at det ble ment at det 

er praktisk vanskelig og delvis ekskluderende å ikke kunne majoritetsspråket der 

en bor og landets eneste offisielle språk. Med ekskluderende menes at det for 

eksempel kan være vanskelig å forholde seg til offentlige tjenester, få arbeid, samt 

at det kan være sosialt ekskluderende. Samtidig kan det bemerkes at det bor 

mange personer i Yangon som behersker minoritetsspråk, fordi det bor mange 

ulike etniske grupper i byen.  
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5 Situasjonen for etniske og religiøse minoriteter i Yangon 

5.1 Befolkningssammensetning i Yangon 

5.1.1 Etnisitet 

Landinfo er ikke kjent med noen statistisk oversikt over befolkningen i Yangon 

etter etnisitet. Det er imidlertid på det rene at etniske burmanere utgjør majoriteten 

i Yangon-regionen, som i alle andre av Myanmars regioner, så vel som i byen 

Yangon. I tillegg bor det personer av mange andre etnisiteter i Yangon. Rundt en 

fjerdedel av befolkningen skal være migranter fra andre stater og regioner. Både 

Yangon og Mandalay22 er viktige knutepunkter for intern arbeidsmigrasjon 

(DFAT 2019, s. 13). Migrantene er både burmanere og personer med etnisk 

minoritetsbakgrunn. 

Etniske minoriteter i Yangon har, ifølge chin-representant (møte 2019), ofte bodd 

der lenge. Chin-representanten var av den oppfatning at personer med etnisk 

minortitsbakgrunn generelt ikke flytter til Yangon.  

I møter Landinfo hadde i Yangon i mars 2019 med representanter for flere ulike 

etniske minoritetsgrupper, anslo enkelte av dem hvor mange fra deres gruppe som 

er bosatt i Yangon. Representanter for kayin (KDN), kachin (KWPN) og 

rohingyaer (rohingya-representant), anslo alle antallet i Yangon for deres 

respektive minoritet å være på rundt 100 000 personer.  

Anslagene over er beheftet med usikkerhet, og andre kilder kan operere med 

anslag som divergerer betydelig. For eksempel nevner australske myndigheter at 

anekdotiske bevis antyder at det bor rundt 20 000 rohingyaer i Yangon (DFAT 

2019, s. 29), noe som er en femtedel av rohingya-representantens estimat.  

Hvis en legger de ovennevnte anslagene fra representantene for kayin, kachin og 

rohingya til grunn, altså at rundt 100 000 fra hver av disse gruppene bor i Yangon, 

så indikerer det at hver av de tre gruppene utgjør mellom 1,5 og 2 prosent av 

Yangons befolkning. CCERR (møte 2019) hevdet at det også bor «mange» chin i 

Yangon, men at myndighetene ikke ønsker å tallfeste hvor mange.  

5.1.2 Religion 

I og med at det bor ulike etniske grupper i Yangon, så er også ulike religioner 

representert. I tillegg til buddhister er det en anselig gruppe av både muslimer, 

hinduer, kristne og sikher (McPherson 2017).  

 
22 Mandalay er landets nest største by. Ligger i regionen Mandalay. 
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I henhold til folketellingen i Myanmar i 2014 er 91 prosent av befolkningen i 

Yangon-regionen buddhister (Department of Population, Ministry of Labour, 

Immigration and Population & UNFPA 2017, s. 26).  

Antallet muslimer i Yangon er det ulik informasjon om. I henhold til 

folketellingen fra 2014 utgjør muslimer 4,7 prosent av befolkningen i Yangon-

regionen, eller nærmere 346 000 personer (Department of Population, Ministry of 

Labour, Immigration and Population & UNFPA 2017, s. 26). En rohingya-

representant Landinfo møtte i Yangon i 2019 mente at det bor om lag én million 

muslimer i Yangon by. Uregistrerte rohingyaer kan være en årsak til mørketall. 

Folketellingen i 2014 ekskluderte angivelig muslimske rohingyaer fra tellingen 

(U.S. Department of State 2020b).  

Videre er 3,2 prosent av befolkningen i Yangon-regionen kristne, ifølge 

folketellingen fra 2014 (Department of Population, Ministry of Labour, 

Immigration and Population & UNFPA 2017, s. 26). Det er ulike kristne 

trossamfunn i Yangon, som baptister, katolikker, protestanter og anglikanere 

(Downing 2016).  

Hinduer er estimert til å utgjøre kun 0,5 prosent av hele befolkningen i Myanmar 

(CIA 2020). Hinduer i Myanmar bor hovedsakelig i byene Yangon og Mandalay 

(Kelly 2016). I Yangon-regionen utgjør de én prosent, ifølge folketellingen fra 

2014 (Department of Population, Ministry of Labour, Immigration and Population 

& UNFPA 2017, s. 26). Mange av hinduene i Yangon har bodd der lenge, ofte i 

flere generasjoner (Ranjalkar 2018).  

5.2 Sikkerhets- og menneskerettighetssituasjon i Yangon 

Menneskerettighetsovergrep i Myanmar innbefatter blant annet utenomrettslige 

drap, forsvinninger, voldtekt og andre former for seksuell vold, i hovedsak begått 

av landets militære sikkerhetsstyrker (U.S. Department of State 2020a, s. 1). Dette 

skjer i særlig grad i etniske stater. Som omtalt i kapittel 3, er det spenning og 

konflikter, også voldelige, mellom etnisk baserte grupper og sentrale myndigheter 

representert ved det militære (tatmadaw) i flere områder der det bor en stor andel 

etniske minoriteter.  

Det samme konfliktbildet gjør seg ikke gjeldende i Yangon. Kjerneområdene til 

burmanere, som for en stor del er sammenfallende med den administrative 

inndelingen region, er lite berørt av slike konflikter med myndighetene. Landinfo 

har ikke funnet at det pågår noen væpnet konflikt mellom etniske minoriteter og 

representanter for myndighetene i regionen Yangon. Det er imidlertid rapportert 

om diskriminering og trakassering på bakgrunn av etnisk opprinnelse i Yangon, 

slik det er rapportert om i andre deler av landet.  



 

 

Temanotat Myanmar: Etniske og religiøse minoriteter i Yangon 

LANDINFO – 18. JANUAR 2021 – 18 

Andre menneskerettighetsutfordringer i Myanmar er betydelige problemer med 

rettsvesenets uavhengighet og landet har flere politiske fanger. Videre blir retten 

til fri forsamling, samt fri politisk og religiøs ytring krenket (U.S. Department of 

State 2020a, s. 1-2).  

5.3 Etnisk diskriminering og trakassering i Yangon 

Det resterende av dette notatet vil sette søkelys på diskriminering og trakassering i 

Yangon på bakgrunn av etnisitet, religion, eller også utseende som innebærer 

mistanke om tilhørighet til en etnisk og religiøs minoritet.  

Det er begrenset med skriftlig informasjon om situasjonen for etniske minoriteter i 

Yangon. Det meste av kapittel 5.3 er derfor opplysninger og synspunkter som 

kom frem i ulike møter under Landinfos opphold i Yangon i 2019.  

5.3.1 Generelt 

Diskriminering av alle etniske minoriteter i Myanmar har vært rettferdiggjort og 

forsterket gjennom «historiske fortellinger» som har bidratt til å fremme mistillit 

og fiendtlighet23 (Clarke, Myint & Siwa 2019, s. 24).  

Arraiza (møte 2019), som er jurist, var også av den oppfatning at alle som tilhører 

en etnisk minoritet kan oppleve diskriminering. Ifølge amerikanske myndigheter 

er det utbredt diskriminering av minoriteter i Myanmar, blant annet når det gjelder 

muligheter for og tilgang til utdanning, arbeid, bolig og helsetjenester (U.S. 

Department of State 2020a, s. 35). En representant for SEDF (møte 2019) ga 

uttrykk for at det å tilhøre en etnisk minoritet innebærer å oppleve diskriminering 

og trakassering. Som eksempler ble nevnt diskriminerende statsborgerskapslov, 

mulig diskriminering og trakassering ved ervervelse av 

statsborgerskapsdokumentasjon (ID-kort), samt at personer med etnisk 

minoritetsbakgrunn ofte må betale bestikkelser for tjenester de faktisk har krav på. 

Både SEDF og en menneskerettighetsforkjemper (møter 2019) ga uttrykk for at 

rasistiske holdninger i Myanmar ikke er uvanlig, både blant landets ledere og i 

befolkningen. 

En menneskerettighetsorganisasjon og KWPN (møter 2019) ga likevel uttrykk for 

at det generelt ikke er «så problematisk» å være etnisk minoritet i Yangon. 

Verdensbanken påpeker imidlertid at etniske minoriteter i urbane områder, som 

Yangon, ofte er marginaliserte og av ulike årsaker kan oppleve å ikke få tilgang til 

 
23 Dette innebærer en oppfatning om at ikke-burmanere og utlendinger utnyttet britisk 

kolonialisme for egen økonomisk gevinst, samt at burmanere er den eneste etniske gruppen som 

kun bor innenfor landets grenser og dermed den eneste hvis troskap er helt viet til Myanmar. 

Videre innebærer det en mistanke om at ikke-burmanere, som deler felles arv med etniske grupper 

utenfor landet og der mange også tilhører andre religioner enn buddhisme, vil løsrive seg hvis de 

får mulighet (Clarke, Myint & Siwa 2019, s. 24).  
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jobb, bolig og sosiale tjenester (World Bank Group 2019, s. 4). I en rapport om 

etnisk identitet i Myanmar, hevder et av intervjuobjektene at personer fra hans 

etniske minoritetsgruppe24 opplever diskriminering på arbeidsmarkedet i Yangon, 

og at de kan bli nektet en jobb utelukkende på grunn av etnisitet (Clarke, Myint & 

Siwa 2019, s. 79). Også Arraiza (møte 2019) mente at det foregår diskriminering 

av etniske minoriteter i Yangon. 

5.3.2 Kachin, shan, kayin (karen), chin og rohingya i Yangon 

Under Landinfos informasjonsinnhentingsreise til Yangon i 2019 ga seks ulike 

møtepartnere, som representerte fem etniske minoriteter, noen synspunkter på 

situasjonen i Yangon for sin etniske gruppe. Møtepartnerne hadde noe ulike 

synspunkter. De seks møtepartnerne, og de fem etniske gruppene de utalte seg om 

(representerte), var: 

• KWPN – kachin  

• SSCSON – shan 

• KDN – kayin 

• Chin-representant - chin 

• CCERR – chin 

• Rohingya-representant – rohingya  

Tre av møtepartnerne (KPWN, SSCSON og KDN), som var representanter for 

etniske kachin, shan og kayin, nedtonet at «deres gruppe» har det spesielt 

vanskelig i Yangon.  

Representanten fra KPWN mente at det ikke er så vanskelig å være etnisk kachin i 

Yangon. Dette ble delvis forklart med at det ofte er mer velstående og 

ressurssterke personer som flytter fra Kachin State til Yangon. Ifølge KWPN 

sender flere rike familier i Kachin sønnene sine til Yangon, mens fattige familier 

sender sine sønner til KIA (Kachin Independence Army).25  

SSCSON mente at etniske shan utenfor Shan State, som shan som bor i Yangon, 

møter forholdsvis få problemer og lite sosial diskriminering. Det ble imidlertid 

lagt til at det på grunn av etnisk diskriminering er vanskelig for etniske shan som 

jobber i offentlig sektor å bli forfremmet til høyere stillinger. 

En representant for KDN var av den oppfatning at det generelt er lite 

diskriminering av etniske kayin (karen) i Yangon, og at forholdene for kayin 

 
24 Vedkommende var etnisk rakhine, den største etniske gruppen i Rakhine-staten, men omtalte seg 

selv som arakaner (arakanese). Rakhine-staten het Arakan frem til 1989 (det samme året som 

myndighetene endret navn på landet fra Burma til Myanmar). 

25 KIA er en væpnet etnisk organisasjon (EAO) i nordlige Myanmar. 
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generelt har bedret seg siden 2010. Ifølge KDN er utdanningsnivået blant kayin 

som bor i Yangon generelt høyere enn for kayin-befolkningen i Kayin-staten. 

Dette ble pekt på som én forklaring på at etniske kayin i Yangon ikke opplever så 

mye diskriminering.  

De tre resterende møtepartnerne, som representerte chin og rohingya, beskriver 

situasjonen i Yangon som vanskeligere for deres etniske grupper.  

Chin-representanten mente at etniske chin i Yangon opplever mange problemer og 

diskriminering. Landinfo spurte ikke nærmere hva problemene besto i, men som 

eksempel på diskriminering ble nevnt at de forhindres i religionsutøvelse.26 

CCERR hevdet at myndighetene ikke har tallfestet hvor mange chin som bor i 

Yangon fordi de ikke ønsker å synliggjøre at dette er en stor gruppe, og at de da 

må gi dem flere rettigheter og diskriminere dem mindre.  

Rohingya-representanten Landinfo hadde møte med vektla sterkt viktigheten for 

alle som bor i Yangon, uavhengig av etnisitet, å ha ID-kort. Denne møtepartneren 

fortalte at hvordan en person blir behandlet i Yangon er avhengig av om 

vedkommende har ID-kort. Rohingyaer anerkjennes ikke som fullverdige borgere 

av myndighetene, og nektes som oftest statsborgerskap (DFAT 2019, s. 22; U.S. 

Department of State 2020a, s. 25-26). Som en følge av dette er de som oftest 

heller ikke berettiget til et statsborgerskapsbevis (ID-kort). Rohingya-

representanten mente likevel at det er om lag 1000 rohingyaer i Yangon som har 

et ID-kort for fullverdige borgere, og at noen av disse er ervervet legalt og noen 

ved bestikkelser. Rohingya-representanten poengterte at rohingyaer i Myanmar 

har det generelt svært vanskelig, spesielt i Rakhine-staten, men gav samtidig 

uttrykk for at om en er i besittelse av ID-kort, så er det ikke så vanskelig å være 

rohingya i Yangon.27 

5.4 Religiøs diskriminering og trakassering i Yangon 

5.4.1 Generelt 

Grunnloven av 2008 anerkjenner at buddhismen har en spesiell stilling i Myanmar 

som den troen flertallet av innbyggerne i landet bekjenner seg til, men godtar at 

kristendom, islam, hinduisme og animisme eksisterer (Constitution 2008, artikkel 

361, 362). Dermed er buddhisme, kristendom, islam, hinduisme og animisme alle 

religioner/trosretninger som er anerkjent av myndighetene (USCIRF 2020, s. 13; 

menneskerettighetsorganisasjon, møte 2019).  

 
26 Religiøs diskriminering og trakassering omtales i 5.4. 

27 Kapittel 4.4 omhandler betydningen av ID-kort for å bosette seg i Yangon. 
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Diskriminering av og overgrep mot religiøse minoriteter, blant annet begått av 

myndighetene, foregår likevel (U.S. Department of State 2020a, s. 2, 6; U.S. 

Department of State 2020b). Amerikanske myndigheter påpeker at det imidlertid 

kan være vanskelig å kategorisere hendelser kun basert på religion, fordi det er så 

nær sammenheng mellom religion og etnisitet (U.S. Department of State 2020b).28  

Det har også vært voldelige konflikter mellom religiøse grupper i Myanmar, og 

noen har vært omfattende. For eksempel i Rakhine-staten i 2012, der hundrevis 

døde og tusenvis ble internt fordrevet etter det som startet som sammenstøt 

mellom buddhister og muslimer. Anti-muslimske holdninger spredte seg da til 

andre byer, og førte blant annet til omfattende sekterisk vold mellom buddhister 

og muslimer i Mandalay-regionen i 2013. Det har også vært flere andre tilfeller av 

anti-muslimsk vold i Myanmar, men Yangon har unngått omfattende 

interreligiøse sammenstøt (McPherson 2017).   

Ifølge amerikanske myndigheter er det vedvarende anti-muslimske holdninger og 

diskriminering i det myanmarske samfunnet. Blant annet har medlemmer av 

buddhistiske nasjonalistgrupper oppfordret til boikott av muslimske bedrifter og 

til etablering av «muslimfrie» landsbyer, og de har kommet med fornærmende 

uttalelser om islam. Anti-muslimsk hatytring fra flere hold har vært utbredt i 

sosiale medier. Muslimer selv rapporterer blant annet om forskjellsbehandling fra 

politiet, og problemer med å erverve statsborgerskapsbevis (U.S. Department of 

State 2020a, s. 37-38). Også australske myndigheter påpeker at anti-muslimske 

holdninger er utbredt i Myanmar, samt at muslimer generelt opplever en rekke 

begrensninger i muligheten til å praktisere sin tro fritt (DFAT 2019, s. 33-34).  

Det har tidligere eksistert et krav om at religionsundervisning i Myanmar skal 

foregå på burmesisk, selv om det ikke er morsmålet til mange religiøse og etniske 

minoriteter, og selv om mye islamsk undervisningsmateriell er på arabisk. GAD 

(General Administration Department) skal i 2018 ha skjerpet dette kravet i 

regionene Yangon og Sagaing (U.S. Department of State 2019b, s. 10; USCIRF 

2019, s. 2). Ifølge amerikanske myndigheter stilles det imidlertid ikke lenger krav 

om at undervisningsmateriell skal være på burmesisk, og heller ikke at det skal 

forhåndsgodkjennes av religions- og kulturdepartementet (U.S. Department of 

State 2020b). 

Religions- og kulturdepartementet (Ministry of Religious and Cultural Affairs) 

begrenser såkalt «ikke-buddhistisk» religionsutøvelse til bygninger som er 

godkjent av myndighetene, og forbyr bønnegudstjenester og religiøs undervisning 

i private hjem (U.S. Department of State 2020b). En av Landinfos møtepartnere i 

Yangon mente at en må søke om tillatelse for å avholde gudstjeneste i en privat 

bolig (SEDF, møte 2019).   

 
28 Se også 2.3 om sammenheng mellom etnisitet og religion. 
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Minoritetsreligionene har egne religiøse bygninger i Yangon; moskéer, kirker og 

templer er synlig i bybildet i Yangon sentrum (observasjon ved Landinfos besøk i 

2019). Religiøse minoriteter får imidlertid verken bygge nye eller utbedre allerede 

eksisterende religiøse bygninger (SEDF, møte 2019). Tillatelser til å bygge nye 

religiøse bygg i Yangon har blitt midlertidig stoppet av det lokale GAD (DFAT 

2019, s. 32).  

KWPN (møte 2019) mente at det generelt ikke er «så problematisk» å være 

religiøs minoritet i Yangon. En menneskerettighetsorganisasjon (møte 2019) var 

av den oppfatning at det er vanskeligere å være religiøs enn etnisk minoritet i 

Yangon. Ifølge SEDF (møte 2019) kan religiøse minoriteter praktisere sin religion 

i sentrale deler av Yangon by. Denne kilden hevdet samtidig at det å være religiøs 

minoritet i Myanmar innebærer diskriminering, og at en ikke skal langt utenfor 

Yangon sentrum før religionsutøvelse kan være vanskelig for religiøse 

minoriteter.  

5.4.2 Muslimer, kristne og hinduer i Yangon 

5.4.2.1 Muslimer 

Anti-muslimske holdninger og diskriminering av muslimer i det myanmarske 

samfunnet generelt, samt flere begrensninger i religionsutøvelse for 

minoritetsreligioner generelt og for islam spesielt er omtalt i 5.4.1.  

Anti-muslimske holdninger eksisterer også i Yangon. For eksempel opplever 

muslimer i Yangon stadig forsinkelser i tilgang på offentlige tjenester. Ofte må de 

betale «uformelle avgifter» (bestikkelser) for helt enkle tjenester, så som 

oppdatering av familiens husholdsliste (DFAT 2019, s. 35). Videre har det i 

økende grad blitt uvanlig å se en buddhist i en muslimsk butikk, og omvendt 

(Thu29 2018).  

De fleste muslimer i Myanmar er sunnier og islam praktiseres rundt om i landet, 

inkludert i Yangon. Muslimske ledere hevder imidlertid at myndighetene ikke har 

godkjent å åpne noen nye madrassaer eller moskéer siden 1962 (DFAT 2019, s. 

13; 33). 

Muslimer er den religiøse minoriteten som har det vanskeligst i Yangon, ifølge en 

menneskerettighetsorganisasjon Landinfo hadde møte med (2019). Australske 

myndigheter forteller at muslimer i Yangon har beskrevet økende begrensninger i 

mulighetene til å utøve sin tro de siste årene (DFAT 2019, s. 35). Blant annet har 

det siden 2017 vært forbud mot å avholde bønner ved åtte islamske skoler i 

Thaketa Township i Yangon, og myndighetene har stengt to andre skoler i 

 
29 Thu er reporter i det engelskspråklige magasinet Frontier Myanmar. 
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regionen (U.S. Department of State 2020b, DFAT 2019, s. 35). Hele 32 moskéer 

og religiøse skoler i regionene Yangon og Mandalay forble stengt i 2019. Det er 

imidlertid flere muslimske madrassaer i Yangon som er åpne (U.S. Department of 

State 2020b). Det er også moskéer i Yangon som ikke er stengt (observasjon ved 

Landinfos besøk i 2019). 

Ifølge en menneskerettighetsforkjemper (møte 2019) er muslimer i Yangon 

generelt mørkere i huden og ser mer indiske ut enn muslimer i Mandalay. Det «å 

se indisk ut», og å ha mørkere hudfarge enn befolkningen ellers, kan innebære 

ulike former for diskriminering.30 For øvrig kan alle muslimer, uavhengig av 

utseende og hudfarge, oppleve å bli ansett for å være av indisk, pakistansk eller 

bangladeshisk herkomst (menneskerettighetsforkjemper, møte 2019). Det 

medfører ulike former for diskriminering og trakassering, som problemer med å 

bli ansett som fullverdig borger av landet og med å erverve ID-kort.  

Hvis en er i besittelse av ID-kort, så er det ikke så vanskelig å være muslim i 

Yangon by, ifølge rohingya-representant (møte 2019). 

5.4.2.2 Kristne 

Landinfo har begrenset med informasjon om kristne spesifikt i Yangon. 

Ulike kristne trossamfunn i Yangon har egne kirker (Downing 2016). Landinfo 

har selv observert flere store kirker sentralt i byen (senest i 2019). Kristne i 

Yangon, som andre religiøse minoriteter, får imidlertid verken bygge nye eller 

utbedre allerede eksisterende religiøse bygninger (SEDF, møte 2019; DFAT 2019, 

s. 32). Videre må gudstjenester og religiøs undervisning foregå i religiøse bygg 

som er godkjent av myndighetene, ikke i private hjem (U.S. Department of State 

2020b). På denne måten forhindres mange kristne indirekte i å utøve sin religion 

(SEDF, møte 2019). CCERR (møte 2019) omtalte også dette, og fortalte at kristne 

chin i Yangon ofte blir forhindret fra å delta i gudstjeneste fordi de ikke får lov til 

å bygge nye kirker. Landinfo vil bemerke at kirker definitivt er synlig i bybildet i 

Yangon, men det er mulig at disse ikke er åpne for alle kristne, eller at det ikke er 

tilstrekkelig med plass. 

Kristne i Yangon, som etniske chin, opplever ifølge CCERR også mange andre 

vanskeligheter. Ifølge en menneskerettighetsorganisasjon (møte 2019) blir kristne 

diskriminert på jobb. Australske myndigheter (DFAT 2019, s. 31) hevder at 

kristne sjelden får jobber på høyere nivå i det offentlige, militæret eller politiet.  

 
30 Se kapittel 5.5 om diskriminering og trakassering på bakgrunn av «utseende». 
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5.4.2.3 Hinduer 

I Yangon by er det rundt 1000 hindutempler, en arv fra 1930-tallet da indere 

utgjorde 55 prosent av Yangons befolkning (Kelly 2016).  

Hinduer skal være den religiøse minoritetsgruppen i Myanmar som har størst grad 

av religionsfrihet (DFAT 2019, s. 32). I en artikkel i Frontier Myanmar mener 

også formannen i Myanmars hindu-litteraturforening at hinduer er relativt frie til å 

utøve sin tro (Han 2016).  

Samme kilde mener at hinduer diskrimineres på arbeidsmarkedet. Hinduer innehar 

ofte jobber som er lavt på rangstigen og ekskluderes fra å få høyere jobber i 

offentlig sektor (Han 2016). Også australske myndigheter hevder at hinduer ofte 

har jobber med lave lønninger (DFAT 2019, s. 32). 

I ovennevnte artikkel blir det også hevdet at hinduer ofte har problemer med å få 

ID-kort, og at mange av indisk bakgrunn blir nektet dette dokumentet. Noen har 

opplevd en endeløs byråkratisk runddans der de har blitt sendt fra kontor til 

kontor, mens andre har blitt anbefalt å oppgi en annen etnisitet enn det de faktisk 

tilhører (Han 2016). Hinduer i Myanmar er som regel av indisk eller nepalsk 

herkomst, og kan av den grunn oppleve ulike former for diskriminering (se 5.5). 

5.5 Diskriminering og trakassering på grunn av «utseende» 

Enkelte grupper i Myanmar, som rohingyaer og personer av indisk, kinesisk og 

nepalsk avstamning, er ikke anerkjent som fullverdige borgere av landets 

myndigheter og nektes i hovedsak statsborgerskap helt eller delvis (DFAT 2019, 

s. 22; U.S. Department of State 2020a, s. 25-26).  

I flere møter i Yangon i 2019 ble Landinfo fortalt at det i Yangon – og ellers i 

landet – forekommer diskriminering på bakgrunn av utseende, det vil si 

ansiktstrekk og hudfarge (SSCSON; KDN; Arraiza; KWPN; 

menneskerettighetsforkjemper; SEDF).31 Særlig ble det «å se indisk ut» trukket 

frem som årsak til diskriminering og trakassering, men også kinesisk utseende ble 

nevnt. Å se indisk ut ble beskrevet som å ha indiske trekk (indian features) eller 

indisk utseende (indian look-alike). En møtepartner 

(menneskerettighetsforkjemper) nevnte i tillegg at diskriminering og trakassering 

skjer på bakgrunn av mørk hudfarge, hvilket i hovedsak antakelig er ensbetydende 

med å ha «indisk utseende».   

Personer som «ser indiske ut» kan oppleve problemer med å erverve eller fornye 

et ID-dokument, også om vedkommende har alle dokumenter som kreves og kan 

 
31 Det var i tillegg en møtepartner til som mente dette, men vedkommende ønsket ikke å bli sitert 

på sine uttalelser om dette temaet og fremgår derfor ikke som kilde her.  
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dokumentere tilhørighet til en etnisk gruppe som er anerkjent som borger av 

landet (SEDF, møte 2019). 

I tre møter Landinfo hadde i Yangon i 2019 (Arraiza; menneskerettighets-

forkjemper) 32 ble det hevdet at om en person på noen som helst måte kan bli 

assosiert med å være muslim, hindu og/eller av indisk herkomst, så vil 

vedkommende kunne bli utsatt for ulike former for diskriminering.  

 
32 Her oppgis bare to møtepartnere, den tredje ønsket å være anonym om dette. Jf. fotnote 31.  
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flere andre fra DHRP utestengt fra å stille i nasjonalt valg i november 2020. I løpende tekst 

omtalt som rohingya-representant 

SEDF, dvs. Smile Education and Development Foundation. Møte i Yangon 7. mars 2019.  

Også kjent som SMILE. 

SSCSON, dvs. Shan State Civil Society Organizations Network. Møte i Yangon 4. mars 2019.  


