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Toekenning Van Heuven Goedhart-penning 2012

Op voordracht van de Van Heuven Goedhart-jury heeft het Bestuur van 
Stichting Vluchteling in zijn vergadering van 22 maart 2012 besloten de Van 
Heuven Goedhartpenning 2012 toe te kennen aan rugzakdokter Saw Win Kyaw 
voor zijn inzet voor de gevluchte en door langdurig conflict getroffen burgers in 
vooral het oosten van Birma.

De penning is gedoteerd met een som van € 50.000 - naar eigen inzicht door 
Saw Win Kyaw te bestemmen voor hulp aan vluchtelingen en/of ont-heemden.
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Jury Van Heuven Goedhart-penning

De Van Heuven Goedhart-penning is vernoemd naar mr. Gerrit Jan van Heuven 
Goedhart. Van Heuven Goedhart keerde zich ruim voor de Tweede Wereldoorlog 
tegen het naziregime in Duitsland, dook in de oorlog onder en ging in het verzet.
In 1944 zag hij zich genoodzaakt om te vluchten en bereikte via Frankrijk en 
Spanje Engeland.
Premier Pieter Sjoerds Gerbrandy nam hem als minister van Justitie op in zijn 
kabinet.
Na de oorlog vertegenwoordigde Van Heuven Goedhart Nederland bij de Vere-
nigde Naties waar hij mede grondlegger was van het Vluchtelingenverdrag van 
1951. De Verenigde Naties benoemde Gerrit Jan van Heuven Goedhart tot eerste 
Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen, een functie die 
hij van 1951 tot zijn dood in 1956 vervulde.

Het Bestuur van Stichting Vluchteling heeft de tweejaarlijkse Van Heuven Goed-
hartpenning in 2000 ingesteld.

De jury van de Van Heuven Goedhart-penning bestaat uit:
•	 De	heer	prof.	drs.	R.F.M	Lubbers,	(voorzitter),	
•	 mevrouw	mr.	K.S.	van	Heuven	Goedhart,	
•	 de	heer	B.J.	ter	Braak,	
•	 mevrouw	prof.	drs.	F.	Halsema.

Op 14 februari 2012 kwam de jury van de Van Heuven Goedhart-penning voltal-
lig bijeen onder leiding van haar voorzitter om te beslissen over de voordracht 
aan het Bestuur van Stichting Vluchteling voor toekenning van de Van Heuven 
Goedhart-penning 2012.

Conform het reglement heeft de jury rapporten van drie genomineerden voor de 
Van Heuven Goedhart-penning 2012 besproken. De rapporten zijn gebaseerd 
op aanbevelingen uit het veld, persoonlijke contacten van stafmedewerkers van 
Stichting Vluchteling tijdens veldbezoeken en documenten over betrokkenen.

De jury heeft met waardering kennis genomen van de kwaliteiten van de geno-
mineerden en na ampel beraad unaniem besloten om rugzakdokter Saw Win 
Kyaw voor te dragen aan Stichting Vluchteling als kandidaat voor toekenning 
van de Van Heuven Goedhartpenning 2012.
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Juryrapport Van Heuven Goedhartpenning 2012

Saw Win Kyaw – rugzakdokter in Birma sinds 1998

“Het meest bang ben ik voor een gebrek aan medicijnen of materi-
aal. Bijvoorbeeld de noodzakelijke medicijnen voor een operatie. 
Het is al een paar keer voorgekomen dat een slachtoffer het niet 
gehaald heeft omdat we niet genoeg spullen hadden.” 

Saw Win Kyaw is geboren op 8 september 1971 in de stad Pa’an, Central Karen 
State in Birma. Hij is getrouwd met Naw Bu Say en heeft drie kinderen.
Hij is het middelste kind uit een gezin met vijf kinderen en volgt zijn school-
opleiding totdat hij in augustus / september 1988 meedoet met de studenten-
demonstraties in zijn geboortestad. Als de militaire junta in september 1988 de 
macht overneemt, moet Win Kyaw samen met een groep andere studenten het 
oerwoud invluchten en zich daar schuilhouden.

Zijn medische loopbaan begint Win Kyaw in december 1988. Hij vertrekt naar 
Maner	Plaw,	het	in	de	jungle	gelegen	guerrillakamp,	verborgen	in	de	bergen	te-
gen de grens met Thailand. Verschillende Birmese vrijheidsgroepen, waaronder 
de Karen, strijden vanuit dit kamp tegen de gevestigde orde in Birma. Win Kyaw 
gaat	hier	aan	de	slag	in	Htoo	War	Lu,	een	jungle-ziekenhuis	met	een	medische	
staf van 50 mannen en vrouwen en een opleidingsdeel. Hier rondt hij zijn 
opleiding af en werkt hier o.a. als conciërge, verpleegassistent en kok. Het is 
zijn eerste kennismaking met de medische sector. In 1989 doet hij zijn medische 
opleiding	en	wordt	dokter	in	hetzelfde	ziekenhuis.	In	1994	werkt		hij	in	Mae	Ra	
Mu,	een	niet-officiële	opvangplek	nabij	Mae	La	vluchtelingkamp	in	Thailand,	
nadat veel Birmezen hierheen waren gevlucht vanwege het oplaaiende geweld  
in het grensgebied. 

Begin jaren 90 wordt Win Kyaw gevraagd een zogeheten ‘bamboo clinic’ op 
te zetten in het dorpje Dae Bu Noh om medische zorg te verlenen aan de hele  
Northern Karen State. Van 1995 tot en met 2009 is hij hoofdarts van dit ziek-
enhuis, dat intussen uitgroeit tot een ziekenhuis met een staf van 30 personen. 
Intussen raakt hij betrokken bij de rugzakdokters.

Eind jaren 90 krijgt Win Kyaw zijn medische opleiding tot rugzakdokter van 
Mahn	Mahn,	de	oprichter	van	de	mobiele	medische	teams	en	sluit	hij	zich	aan	



- 6 -

bij	het	Back	Pack	Health	Worker	Team	(BPHWT).	Vanuit	een	uitvalsbasis	in	
Mae	Sot,	een	Thais	grensplaatsje,	trekt	hij	te	voet	zijn	moederland	Birma	in.	
Vanuit Thailand nemen de rugzakdokters medicijnen en voorlichtingsmateri-
aal mee. Dagenlang lopen de mobiele medische teams naar gebieden die hen 
zijn toegewezen. Ieder team bestaat uit drie tot vijf rugzakdoktoren. Vanuit de 
uitvalsbasis zullen ze in een paar weken tijd een grote cirkel lopen en onderweg 
medisch zorg verlenen in dorpjes en aan vluchtelingen die verscholen zitten in 
het	oerwoud.	Van	basale	medische	zorg	(diarree	en	malaria)	tot	gezondheids-
voorlichting en ingrijpende operaties zoals het amputeren van ledematen van 
landmijnenslachtoffers.

Tussen 2002 en 2009 coördineert Win Kyaw talloze trainingen voor rugzak-
dokters. In 2008 wordt hij gekozen tot het managementteam van het Back 
Pack	Health	Worker	Team	en	wordt	hij	aangewezen	tot	Medical	Care	Program	
Coördinator. Dat duurt niet lang want in 2011 wordt hij benoemd tot de nieuwe 
directeur van het Back Pack Health Worker Team.

De jury is diep onder de indruk van de niet aflatende inspanningen van Saw 
Win Kyaw, niet alleen voor zijn patiënten maar ook voor zijn bijdrage aan het 
opzetten van medische structuren en het trainen van andere gezondheidswerk-
ers en vrijwilligers.
De werkwijze van Saw Win Kyaw en zijn teams om onder zeer moeilijke om-
standigheden, te voet en vaak in vijandig gebied, letterlijk grensoverschrijdende 
medische hulp te brengen naar kwetsbare burgers in de meest afgelegen plekken 
in oostelijk Birma, verdient diep respect.
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De grote toewijding van Saw Win Kyaw voor het verbeteren van de gezond-
heidstoestand van zijn gevluchte en door conflict getroffen landgenoten 
alsook zijn door de jaren heen ontwikkelde leiderschapskwaliteiten spreken 
enorm tot de verbeelding. Zijn bijzondere kwaliteit om in situaties van grote 
spanning de juiste keuzes te maken mag hierbij zeker niet onvermeld blijven.

Birma
Het militaire regime van Birma regeert met harde hand over de burgerbevolking 
waaronder de etnische minderheden in het land. Veel burgers raken ontheemd 
en worden jarenlang onderdrukt. De etnische minderheden blijven zich vanaf 
de onafhankelijkheid van Engeland sinds 1948 verzetten tegen het Birmese 
regime. De machtsgreep van generaal Ne Win in 1962 leidt een dictatoriale peri-
ode in. Het verzet neemt toe, ook van Birmanen, die de grootste etnische groep 
in Birma vormen. Vanaf halverwege de jaren ‘80 is het regime erin geslaagd het 
grootste deel van het grondgebied in de etnische gebieden te beheersen. Dat 
offensief gaat gepaard met ernstige mensenrechtenschendingen zoals dwang-
arbeid, gedwongen verhuizing, verkrachting en buitenrechtelijke executies. 
Ondanks hevige protesten blijft het repressieve militaire regime aan de macht. 
Aung	San	Suu	Kyi,	leider	van	de	oppositiepartij	National	League	of	Democracy	
(NLD)	wint	in	1990	de	verkiezingen.	De	militaire	junta	negeert	die	uitslag	en	
houdt Aung San Suu Kyi tot eind 2010 onder huisarrest. 
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Het militair regime heeft zich gekenmerkt door langdurige repressie, ernstige 
mensenrechten-schendingen, economisch mismanagement en corruptie. Het 
regime heeft vanaf de beginjaren het middel van de ‘four cuts’ strategie gebruikt 
om het etnische verzet te breken: het afsnijden van etnische verzetsgroepen 
van	de	steun	van	de	bevolking	(voedsel,	geld,	rekruten	en	inlichtingen).	Na	de	
verkiezingen van eind 2010 lijkt onder de nieuwe regeringsleider Thein Sein een 
voorzichtig hervormingsproces op gang te komen dat regionaal en internatio-
naal hoopvol wordt ontvangen. Zo is een begin gemaakt met de vrijlating van 
politieke	gevangenen	en	is	het	huisarrest	van	Aung	San	Suu	Kyi	opgeheven	(de	
NLD	heeft	zelfs	ingestemd	met	deelname	aan	tussentijdse	verkiezingen).	Het	
vooruitzicht op beëindiging van het gewapende conflict met de etnische minder-
heidsgroepen lijkt echter nog ver weg.

Amsterdam, 14 februari 2012

Prof.	drs.	R.F.M.	Lubbers	 	 	 Prof.	drs.	F.	Halsema
Voorzitter Van Heuven Goedhart-jury  Voorzitter Stichting Vluchteling
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