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CCN uttalelse på den 75 ende Chin Nasjonaldagen 

Kjære Chin Folk, 

Det er knapt to år siden militæret tok tilbake makten i Myanmar. Dette medfører blodig 

væpnet konflikt i Chin staten og det har kostet 412 Chin liv hittil i dag. Militæret har 

brent 2100 av Chins hjem. Vi vet i dag at mer enn 70 000 Chin har flyktet internt, og 50 

000 Chin har flyktet til nabolandene. I motsetning til de militære sine barbariske 

handlinger mot oss, står vi fast for våre verdier som er demokrati, likhet og 

selvbestemmelse. 

I dag feirer vi Chin nasjonaldagen for å markere at vi er et selvstendig folk med eget 

språk, egen religion, og har egen kultur og tradisjon. Det er 75 år siden Chin folket 

gjorde en modig beslutning om å forkaste føydalsystemet og velge demokrati for landet. 

Chin folket fra alle distriktene i landet var samlet da beslutningen ble tatt, og det var 

første gang de bestemte seg for å stå sammen for landet sitt. Den gang var verdiene til 

Chin folket preget av at alle skulle ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av 

klasseforskjeller, til å bestemme over landets fremtid. Den historiske beslutningen ble 

tatt i 20.02.1948, og den dagen markeres som Chin nasjonaldagen. Likevel har vi etter 

75 år ikke fått realisert den 20.februar drømmen. Selv om veien til den 20. februar 

drømmen er langt, så er det vårt ansvar å kjempe videre. 

Videre vil vi utfordre den norske regjeringen til å satse på å hjelpe de 50 tusen Chin-

flyktninger i Mizoram, India og de 70 tusen internt fordervene, Dessuten vil vi be den 

norske staten om å handle mer for Myanmar i FNs sikkerhetsråd, og støtter NUG og 

CRPH som landets politiske system.  

Gratulerer alle Chin! Vi håper dere har en fin nasjonaldag. Og la oss feire sammen med 

sang, dans og god mat.  
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