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VOORWOORD 

 

Ik heb ervaren dat deze Masterproef alle andere opdrachten in de vijf jaar durende opleiding 

Geografie heeft overschaduwd; dit zowel op vlak van onderzoek, de kritische houding, 

literatuurstudie als werkdruk. Het spreekt voor zich dat voor een Masterproef niet over één 

nacht ijs wordt gegaan. Het is een intense zoektocht naar de juiste bronnen, de juiste 

omschrijvingen, de meest relevante informatie en de bijdrage die men wil bieden aan het 

debat. Tijdens het schrijven was één van de moeilijkste opgaven het afzetten van de westerse 

bril. Een (vaak onbewust) westers denkbeeld zit er bij ons ingebakken, maar het geeft 

voldoening om te trachten zich in de plaats van ‘het studieobject’ te plaatsen. Dit heb ik 

ervaren in de (nu afgeschafte) Minor Wereldstudies en in de Major Sociaal-Economische 

Dynamiek van de Masteropleiding Geografie. Tijdens de vijfjarige opleiding ben ik 

geïnteresseerd geraakt in het reilen en zeilen van de internationale politiek. “Wie zijn de 

actoren, wat zijn hun belangen en welke trends percipieert men in de tijd” is de slagzin van 

mijn opleiding geweest: zowel tijdens het schrijven van de thesis, als in (voornamelijk) de 

Mastervakken van de socio-economische en politieke geografie. Waarom handelt een al dan 

niet statelijke actor op een bepaalde manier? Zijn zogezegd nieuwe fenomenen en 

ontwikkelingen wel zo nieuw als ze lijken? 

 

De keuze voor het onderwerp was enerzijds het resultaat van een lacune die ik binnen het 

opleidingsaanbod aan de UGent heb ondervonden en kwam anderzijds voort uit interesse voor 

het ongekende. In de Minor Wereldstudies koos ik voor vijf Area Studies over de politieke 

problemen in respectievelijk Latijns-Amerika, Azië, de Maghreb, de Mashrek en Sub-Sahara 

Afrika. De politieke problemen van Azië handelden echter louter over China, Centraal-Azië 

(Rusland/Sovjetunie en de ex-Sovjetstaten) en Indonesië. De UGent voorziet geen vak over de 

Zuidoost-Aziatische organisatie Association of South-East-Asian Nations (ASEAN) en/of de 

historiek en de socio-economische en politieke ontwikkelingen binnen elk van deze landen of 

in de associatie zelf, of hun interactie met de regionale en internationale partners. Hoogstens 

wordt ASEAN vermeld in een inleidend vak tot de wereldpolitiek en het Mastervak 

‘Langetermijnontwikkelingen in de Wereldpolitiek’ in de Politieke Wetenschappen (Coolsaet, 

2011). Mijn reis naar Indonesië in juli 2011 en de ervaringen die ik daar heb opgedaan, 

hebben me enige tijd later ook geleid naar een Zuidoost-Aziatisch getint onderwerp. 
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In de inleiding van deze scriptie wordt de keuze voor dit niet meteen voor de hand liggende 

onderwerp verder uitgelegd en beargumenteerd. De link met “geografie” wordt ook duidelijk 

gemaakt. 

 

Vermits de bijzondere ontwikkelingen in Myanmar nog zeer recent zijn (een kwestie van 

maanden), is er weinig academische literatuur te vinden die up-to-date is – zelfs 2010 is 

gedateerd. Instellingen als de International Crisis Group, Amnesty International, de VN en 

het IMF en academische denktanks zijn een grote hulpbron geweest. De gespecialiseerde 

Engelstalige pers (BBC, Reuters, Asia Times, The Guardian, Washington Post e.d.) biedt een 

min of meer genuanceerde visie op de problematiek en lokale persagentschappen en 

democratische bewegingen als Mizzima en The Irrawaddy hebben ook een goed oog op de 

monitoring van processen. 

 

Ik wil Prof. Dr. Ben Derudder bedanken voor het laattijdig mogelijk maken om van 

onderwerp te veranderen en Paul Cobbaert voor het aanraden van zijn uitstekende boek 

“Birma. Het Gouden Land en de Generaal”, dat mij een degelijke algemene visie verschafte 

op het mysterieuze Myanmar (er wordt in de Masterproef niet specifiek verwezen naar dit 

boek). Voorts wil ik onrechtstreeks ook Brits historicus Christopher Dowling bedanken voor 

de nuttige en interessante dagelijkse updates over Myanmar op zijn Facebook-pagina
1
. 

 

* Het citaat van Hemingway leek me toepasselijk op het sociale aspect van Myanmar. Het 

weerspiegelt de enorme waardigheid en voortdurende capaciteit van een volk om zich te 

adapteren aan een nooit verbeterende situatie. Men slaagt er via de leer van het boeddhisme, 

meditatie en studie in vrede te nemen met het dagelijkse lijden. De Saffraanrevolutie van 2007, 

gedragen door protesterende monniken, was in dat opzicht dan ook een unieke gebeurtenis. 

 

* De cartoon toont een aap die zich tracht vast te houden aan de takken van verschillende 

bomen. Als hij lost, verliest hij zijn evenwicht, met nare gevolgen. De cartoon is een metafoor 

voor president Thein Sein die, om zijn land Myanmar op de rails te krijgen en te houden, zich 

in vele bochten moet wringen, veel afwegingen moet doen en met een hele resem actoren en 

hun belangen rekening dient te houden. Een foute zet kan fataal zijn. De cartoon is 

veelzeggend – er is geen vertaling van de vier woorden nodig (ik ken de vertaling ook niet), 

maar het zouden ‘China’, ‘Verenigde Staten’, ‘ASEAN’ en ‘Verenigde Naties’ kunnen zijn. 

China is waarschijnlijk de tak die gelost wordt. 

  

                                                           
1
 https://www.facebook.com/profile.php?id=677815041, laatst geraadpleegd op 29 mei 2012 
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1. INLEIDING 

 

1.1 Achtergrond 

 

In deze Masterproef wordt onderzocht hoe de Zuidoost-Aziatische staat Myanmar is 

geëvolueerd tot zijn huidige constellatie en wat dit betekent voor de toekomst. Na de 

onafhankelijkheid van de Britten na de Tweede Wereldoorlog (WOII) kende men het 

toenmalige Birma gedurende de laatste vijftig jaar als een militaire junta die zijn bevolking 

brutaal onderdrukte en zich isoleerde van de internationale scène. In 2010 en 2011 vond 

echter een plotse verandering plaats: politieke gevangenen werden vrijgelaten, 

democratiesymbool, winnaar van de Nobelprijs van de Vrede (1991) en Amnesty 

International’s Ambassador of Conscience (2009) Aung San Suu Kyi werd bevrijd na in 

totaal vijftien jaar huisarrest (in de voorbije vierentwintig jaar). Er vonden ook 

meerpartijenverkiezingen plaats en de macht kwam in handen van een civiele regering. Deze 

Masterproef gaat na in welke mate het huidige Myanmar zijn metamorfose heeft ondergaan en 

welke lange weg er nog zal moeten worden afgelegd om compleet verlost te zijn van zijn 

status als internationale paria. 

 

1.2 Probleemstelling 

 

De drievoudige probleemstelling die in deze scriptie wordt onderzocht, kan men als volgt 

formuleren: 

 

- Is Myanmar op weg om de militaire junta voorgoed achter zich te laten en 

democratisering in alle lagen van de samenleving en alle lagen van de bureaucratie 

op politiek, socio-economisch, cultureel en etnisch vlak toe te laten? 

- Is Myanmar bereid om zich op mondiaal niveau op te werpen tot een significante 

nieuwe speler in de politieke en (socio-)economische sfeer, het multilateralisme te 

omarmen en zich te integreren in de realiteit van de kapitalistische 

wereldeconomie? 

- Kan Myanmar een eigen ontwikkeling doormaken in een kleiner wordende wereld 

waarin enkele grote spelers het wereldtoneel sturen, door een evenwicht te vinden 

tussen externe en interne belangen? 
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Om deze onderzoeksvragen uitvoerig te beantwoorden, is een historische schets met 

theoretische kadering noodzakelijk. Bovendien is het simuleren van de toekomst van een staat 

een hachelijke onderneming, omdat men dit in se niet kan voorspellen. Wel is het mogelijk 

om op basis van het verre en meer recente verleden en vooral van de huidige tendensen in de 

maatschappij een beeld te schetsen dat nauw kan aanleunen bij de realiteit. 

 

1.3 Doelstelling en relevantie voor de Geografie 

 

In de meest ruime betekenis tracht deze uiteenzetting bij te dragen tot het 

democratiseringsdebat. Democratie is een term die iedereen kent, maar die niemand volledig 

correct kan beschrijven. De verschillende betekenissen worden getekend door de tijdsgeest en 

worden door verschillende partijen anders ingevuld, met een dosis onvolledigheid, 

subjectiviteit en politieke (in)correctheid. Wanneer men bovendien ‘democratie’ en 

‘Myanmar’ in dezelfde zin aantreft, zal men de neuzen nooit in dezelfde richting zien wijzen. 

Later in de thesis wordt op het begrip ‘democratie’ verder ingegaan. 

 

De inhoud van deze Masterproef komt overeen met relevante aspecten binnen de Politieke 

Geografie. Enerzijds is de koloniale geschiedenis van Myanmar een startpunt in het begrijpen 

en verklaren van de huidige situatie. Anderzijds is de recente maatschappelijke, economische 

en politieke opening van het regime een interessante factor in de studie van globale 

geopolitieke machtsrelaties. De voorbije achttien maanden van hervormingen hebben de VN, 

het Westen, ASEAN, China, Japan en anderen niet onberoerd gelaten. In een constellatie van 

permanent wijzigende machtsverhoudingen, is de zogenaamde wedergeboorte van een zeer 

grondstofrijk land in Zuidoost-Azië een speerpunt in de buitenlandse betrekkingen van de 

opkomende en tanende wereldmachten. Myanmar kan in de toekomst deel gaan uitmaken van 

de Emerging Market Economies (EME’s) die in 2012 instaan voor 39% van het mondiale 

BBP, tegenover slechts 17% in 1960. Het Westen heeft zijn aandeel zien slinken van 

ongeveer 80% tot 57% in dezelfde periode. De groei van de EME’s wordt vooral gedreven 

door hun sterke economische vooruitgang. In 2008-2009 was de output van China, Brazilië en 

India samen, met 23% van het mondiale BBP, groter dan die van de originele EU-15 (Akin, 

2007). Ten slotte meent Akin (2007) ook dat de EME’s in de periode 2010-2030 zullen 

instaan voor twee derde van de mondiale groei. 
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Myanmar gaat in de pers altijd gepaard met ‘Aung San Suu Kyi’ , ‘dictatuur’ en ‘leger’; deze 

thesis tracht een genuanceerder beeld te schetsen van de historiek van het land en de 

verschillende actoren en hun belangen. Dit is cruciaal voor het uittekenen van de hedendaagse 

processen en de toekomst van Myanmar. Na de aanname van een nieuwe (ondemocratische) 

grondwet in mei 2008 en de aanstelling van een ‘nominale civiele regering’ bij de als 

gecorrumpeerd gepercipieerde verkiezingen van november 2010, lijkt een erkenning van de 

staat Myanmar geen algemene evidentie. Het is maar de vraag of Aung San Suu Kyi als 

oppositielid haar stem kan doordrukken en of huidig hervormingsgezinde president Thein 

Sein en zijn al dan niet hervormingsgezinde achterban hier verandering in kunnen brengen. 

 

1.3.1 Afbakening van het studiegebied 

 

Myanmar is voor de politiek geograaf bovendien een uiterst interessante casus, omdat de 

wirwar aan deelstaten en divisies in het land ongelijke privileges en mogelijkheden kennen en 

de bevolking en instanties erin ongelijk behandeld worden door de sterk gecentraliseerde 

overheid. Het studiegebied wordt voornamelijk gedelineëerd op de staat Myanmar. In enkele 

secties zal de context een grotere rol spelen – de banden met de regionale organisatie ASEAN, 

andere staten en niet-statelijke actoren zoals de Wereldbank, de VN en het Internationaal 

Muntfonds (IMF). 

 

1.3.2 De waardegeladen westerse bril 

 

Belangrijk, maar zoals steeds moeilijk te waarborgen in een analyse van niet-westerse 

onderwerpen, is het opzij zetten van westerse denkbeelden. Men is zich hier immers niet 

steeds van bewust. Zoals beschreven in het voorwoord, zijn de Area Studies een nuttige tak in 

de sociale wetenschappen voor het bestuderen van een land als Myanmar, ter ‘demystificatie’ 

van het land. De Area Studies plaatsen zich in de positie van de actoren in de bestudeerde 

gebieden en trachten westerse oogpunten te vermijden. Vaak worden voornamelijk Midden-

Oosterse en Aziatische fenomenen immers geromantiseerd en eenzijdig oriëntalistisch 

beschreven in termen van cultuur en religie, om de tegenstelling met het Westen te 

benadrukken (Said, 2003). In dit opzicht kan volgend citaat geprojecteerd worden op meer 

dan louter het Midden-Oosten: 
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“The fact is that Middle East studies are beset by subjective projections, displacements 

of affect, ideological distortion, romantic mystification, and religious bias, as well as 

by a great deal of incompetent scholarship.” (Mitchell, 2003, p. 1) 

 

1.4 Een recente maatschappijschets en een vooruitblik 

 

Myanmar was tot voor kort een gesloten land dat moeilijk objectief kon worden bestudeerd, 

omdat er embargo’s, handelsrestricties en andere sancties actief waren en veel aspecten van 

het regime doordrongen zijn van corruptie en de afwezigheid van transparantie. Het land kan 

omschreven worden als ‘tergend fascinerend’: het verkeert reeds vijftig jaar in burgeroorlog, 

heeft zich in die periode economisch en ideologisch steeds meer geïsoleerd van de 

buitenwereld en wordt getekend door grote ongelijkheid, socio-economische 

onderontwikkeling en militaire repressie. Het land is een rijk amalgaam van talen, culturen en 

etnieën, waarin het leger de macht in handen heeft en het dagelijkse leven van de burgers als 

het ware dirigeert. 

 

2011 heeft de staalharde continuïteit van het regime echter barsten toegediend. Na de 

verkiezingen van november 2010, nam staatshoofd Than Shwe in maart 2011 ontslag en 

kwam toenmalig premier en ex-generaal Thein Sein aan de macht. Op het eerste zicht lijkt dit 

een verderzetting van de gang van zaken, maar sinds die verkiezingen achttien maand geleden 

is meer verandering opgetreden dan ooit tevoren. Bovendien vindt de metamorfose top-down 

vanuit de politieke sfeer plaats en niet bottom-up, zoals bij de Arabische Revoluties, die door 

het volk werden gestuurd. Zonder het geheel overdreven te verbloemen, kan men in 2012 

spreken van een meer dan cruciale fase in de democratisering van Myanmar. Het Westen 

heeft bijgevolg nog weinig redenen om de sancties jegens Myanmar niet op te heffen: 

 

“The pace of change and the extent of the reforms already implemented have removed 

any valid rationale for keeping sanctions in place.” (International Crisis Group, 2012, 

p. 14) 

 

Om van een keerpunt te spreken, moet echter de gehele Roadmap to Democracy (The 

Irrawaddy “Burma’s Rigged Road Map to Democracy”, 30 april 2012; zie vanaf Hoofdstuk 

3.3.4) onomkeerbaar afgelegd worden. En wat dat betreft, heeft Aung San Suu Kyi zelf eind 

maart 2012 (net voor de voorverkiezingen van 1 april) duidelijk gemaakt dat men qua 

democratisering op een schaal van één tot tien, “on the way to one” (The Guardian “Aung 

San Suu Kyi’s victory does not bring Burma freedom”, 3 april 2012) is en dat ze “begin[s] to 
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see “changes” and had urged the international community to monitor the situation in their 

country” (ASSIST “Is Myanmar headed toward a more a more stable democracy?”, 12 mei 

2012). Aung San Suu Kyi is de dochter van Generaal Aung San, die in de eindjaren van de 

Britse kolonisatie voor een onafhankelijk Birma streed, toen hij in 1947 werd vermoord (in de 

historische uiteenzetting wordt hier verder op ingegaan). Op een totaal van tweeëntwintig jaar, 

heeft ze sinds 1988 vijftien jaar afwisselend in gevangenschap geleefd in Birma/Myanmar, 

toen ze uiteindelijk in november 2010 werd vrijgelaten. Bij de voorverkiezingen van 1 april 

2012 mocht ze deelnemen met haar partij ‘National League for Democracy’ (NLD) en werd 

ze verkozen tot parlementslid. Dit was enkele maanden voordien ondenkbaar. Nu is haar foto 

alomtegenwoordig in het straatbeeld. 

 

1.5 Opbouw 

 

De Masterproef vat aan met een historische schets van het toenmalige Birma sinds de 

onafhankelijkheid. Hierin wordt nagegaan wat de leiders heeft doen beslissen om een 

socialistisch-autarkische weg op te gaan en wat dit voor gevolgen heeft gehad voor de 

ontwikkeling van het land, zo ver dat het land internationaal als een paria werd beschouwd. 

De historisch afgelegde weg wordt getheoretiseerd en verklaard. Vervolgens wordt ingegaan 

op de woelige jaren negentig en het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. De 

impact van internationale sancties en de interne pogingen tot democratisering worden 

eveneens behandeld. Daarna wordt het cruciale tijdperk 2010-2012 dieper geanalyseerd. Deze 

periode kende de overgang van een militair naar een civiel regime. De verschillende interne 

en externe actoren komen aan bod, hun belangen worden uit de doeken gedaan en er worden 

patronen gelegd. Het laatste hoofdstuk behandelt de rol van de internationale gemeenschap en 

de moeilijke evenwichtsoefening tussen eigenbelang en altruïsme, alsook een blik op de 

toekomst. In het besluit wordt teruggegrepen naar de drie onderzoeksvragen. 
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2. VAN GROOTSTE RIJSTEXPORTEUR TER WERELD NAAR TOTALITAIRE 

PARIA 

 

 

2.1 Birma of Myanmar? 

 

Alvorens het onderwerp zelf onder de loep te nemen, is een verduidelijking met betrekking tot 

de naam van het land nodig. Die is immers voer voor controversiële debatten. De titel 

‘Myanmar’ werd onder de Adaptation of Expression Law door de overheid aangenomen in 

1989 – een jaar na de gewelddadige onderdrukking van de volksopstanden – om een schijn 

van eenheid te werpen op het etnisch zeer verscheiden land, als een toegeving aan de zowat 

130 andere etnieën (The Christian Science Monitor (CSM) “Is it ‘Burma’ or ‘Myanmar’? 

Officials start shifting”, 19 mei 2012). Ook onder meer de toenmalige hoofdstad Rangoon 

werd veranderd in het niet-Engelsklinkende ‘Yangon’. Schattingen van het aantal etnisch-

Birmezen gaan van iets minder dan de helft van de bevolking tot 68%. Retoriek en realiteit 

liggen echter ver van elkaar: ondanks de semantische concessie blijven de minderheden lijden 

onder het ‘Birmese’ juk. De benaming ‘Myanmar’ wordt internationaal door onder meer de 

Verenigde Naties (VN), Frankrijk en Japan erkend, maar het Verenigd Koninkrijk (VK) en de 

Verenigde Staten (VS) passen enkel de term Burma
2
 toe (Ibid.). In de Britse pers wordt 

bijgevolg ook Burma toegepast, omdat het publiek beter bekend is met die term, alsook uit 

solidariteit met de vrijheidsbeweging. Een verklaring van het Britse Foreign & 

Commonwealth Office (http://www.fco.gov.uk) luidt als volgt: 

 

“Burma’s democracy movement prefers the form ‘Burma’ because they do not accept 

the legitimacy of the unelected military regime to change the official name of the 

country. Internationally, both names are recognised.” 

 

De keuze voor het gebruik van de term ‘Myanmar’ dan wel ‘Birma’, kan een politieke positie 

impliceren, maar veelal maakt de naamkeuze weinig uit en resulteert de keuze uit gewoonte. 

Uiteindelijk doet de inhoud van het debat er toe. In deze Masterproef wordt de term 

‘Myanmar’ aangewend, omdat deze de officiële, door de VN erkende benaming is. Er is geen 

                                                           
2
 Daar komt echter geleidelijk verandering in. In januari 2012 publiceerde CSM een artikel over John McCain’s 

rondreis in Zuidoost-Azië, waar zijn delegatie onder andere ‘Myanmar’ (sic) aandeed. In hun persmededelingen 

werd ook meestal de term ‘Myanmar’ gebruikt. Dit impliceert vanwege de VS een geleidelijke erkenning van de 

ontwikkelingen die zich afspelen in Myanmar. 
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politieke positie aan verbonden. De benaming ‘Birma’ wordt wel toegepast als het gaat om 

gebeurtenissen vóór de naamsverandering in 1989. 

 

2.2 Birma als onafhankelijke democratische republiek (1940-1962) 

 

2.2.1 Een nieuw hoopgevend elan voor de Union of Burma (1940-1958) 

 

Birma werd op 4 januari 1948 onder de naam Union of Burma onafhankelijk, nadat het 124 

jaar werd geregeerd door het Britse Rijk. In 1937 scheurde het zich echter reeds af van de 

grotere entiteit Brits-India om tot 1942 officieus geregeerd te worden door het zogenaamde 

Burma Office, een Brits regeringsdepartment onder leiding van de Staatssecretaris voor India 

en Birma. Van 1942 tot en met mei 1945 werd het toenmalige Birma bezet door het Japanse 

Keizerrijk, dat de Burma National Army opleidde tot de huidige Tatmadaw (het leger). 

Wegens het niet nakomen van enkele cruciale beloften (onder andere reële onafhankelijkheid 

voor Birma), keerde het Birmese leger onder leiding van Aung San zich tegen Japan en vocht 

het uiteindelijk mee met de Geallieerden. De door Japan geïnstalleerde State of Burma was 

immers meer een vazalstaat van het moederland dan een werkelijk onafhankelijke entiteit. Na 

het einde van WOII trachtte het Britse Rijk de orde te herstellen, maar in het zog van de 

Aziatische dekolonisatiegolf – waarin tussen 1945 en 1949 onder meer Indonesië, Vietnam, 

Laos, Pakistan, de Filipijnen en de Volksrepubliek China onafhankelijk werden – werd op de 

Panglong Conferentie van 1947 een onafhankelijk, maar vernietigd en arm Birma uitgeroepen. 

In tegenstelling tot de meeste vroegere kolonies, maakte het toenmalige Birma na de 

onafhankelijkheid geen deel uit van het Britse Gemenebest. Er werd daarentegen een 

onafhankelijk parlementair tweekamerstelsel opgericht, met een Hogerhuis (Amyotha Hluttaw) 

en een Lagerhuis (Pyithu Hluttaw). Tot 1960 werden ook vierjaarlijkse verkiezingen 

gehouden. 

 

In dit Panglong Akkoord (http://www.ibiblio.org, 2 mei 2012) tussen de Birmese overheid, 

onder leiding van Aung San, en de etnische groepen Shan, Chin en Kachin, werd een 

bepaalde mate van onafhankelijkheid voor elk van deze groepen voorzien, met behoud van 

financiële banden met het centraal bestuur en de nationale Birmese soevereiniteit. In 1948 

leek de situatie waarin het onafhankelijke Birma zich bevond, tegen een helderdere toekomst 

aan te kijken dan aan het begin van de 21
e
 eeuw. Ondanks verscheidene communistische 

opstanden door afgescheiden takken van de marxistisch-nationalistische regeringspartij Anti-
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Fascist People’s Freedom League (AFPFL), accepteerde Birma in de jaren na de 

onafhankelijkheid buitenlandse hulp in de heropbouw van de staat. Dit gebeurde gelijktijdig 

met het Marshallplan van de VS, dat ook voorzag in de heropbouw van Europa, al maakte de 

Amerikaanse hulp aan Birma geen deel uit van dat Marshallplan. In de jaren zestig werd het 

contrast met de onafhankelijkheidsroes van 1948 echter steeds groter. Reeds begin jaren 

vijftig accepteerde het regime geen buitenlandse hulp meer, onder meer ten gevolge van de 

Amerikaanse hulp aan Chinese nationalistische militairen die in noordelijk Birma waren 

gestationeerd. In 1955 sloot Birma zich samen met achtentwintig andere Aziatische en 

Afrikaanse landen aan bij de Conferentie van Bandung. Deze eerder informele band verenigde 

hen in een gemeenschappelijk standpunt tegen het (neo)kolonialisme en ze besloten zich niet 

aan te sluiten bij één van de grootmachten in de Koude Oorlog (de VS en de Sovjetunie). De 

Bandung Conferentie was een belangrijke stap richting formalisering van hun neutrale positie 

onder de vorm van de Groep van Niet-Gebonden Landen zes jaar later (de Non-Alignment 

Movement). 

 

2.2.2 De ondergang van de hoop op democratie en voorspoed (1958-1962) 

 

Hoewel de economische situatie in Birma in 1958 al verbeterd was ten opzichte van het 

voorafgaande decennium, kende de politieke configuratie een heuse fragmentering, onder de 

vorm van een splitsing van de AFPFL. De economische resultaten van voor de oorlog werden 

ook niet meer behaald. In datzelfde jaar startte een twee jaar durende interim-regering met 

Generaal Ne Win als premier, nadat de vorige (eerste) premier U Nu maar net een motie van 

wantrouwen overleefde. In 1960 brachten de verkiezingen uiteindelijk weer U Nu aan de 

macht. Ten slotte bracht Ne Win in 1962 de doodsteek aan het veertien jaar durende beleid 

van de communisten. Zijn coup d’état resulteerde gestaag in een zelf opgelegde autarkisering 

van Birma, onder de vorm van een Burmese Way to Socialism. Het leger en zijn gecoöpteerde 

vazalinstituten fungeerden geleidelijk steeds meer zowel als wetgevende, uitvoerende als 

rechterlijke macht, de onderdrukking van etnische minoriteiten werd een hoofddoel en de 

isolatie van de rest van de wereld een einddoel. Dit leidde tot sterke economische malaise, 

gebrekkige en ineffectieve instellingen, een inefficiënte starre bureaucratie en een plaats 

onderaan de ladder van zowat elke indicator van menselijke ontwikkeling (Human 

Development Index, BBP per capita, Corruption Perception Index e.d.). 
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De vraag stelt zich hoe het contrast tussen 1948 en het tijdperk vanaf 1962 zo groot is 

geworden en wat de machthebbers hiertoe dreef. Welke belangen hadden de verschillende 

actoren hierbij? 

 

2.3 Theoretisering van de neergang van een potentiële Aziatische tijger ( - 1988) 

 

2.3.1 Introductie tot de koloniale theorie van Ian Brown 

 

De theorie van Brown (2011) tracht de economische neergang van Birma terug te voeren tot 

zijn koloniale erfenis. In dergelijke analyse is het van belang dat men niet vervalt in politiek 

en historisch determinisme. Politiek determinisme kan in dit geval leiden tot de foute stelling 

dat het falen van de staat en zijn economische onderontwikkeling niet te wijten zijn aan de 

machthebbers, maar als gevolg van de Britse kolonisatie, waardoor de latere machthebbers 

geen schuld treffen. Volgt men bovendien de redenering dat de overheidsstrategie, die er één 

was van verwerping van externe invloeden, onlosmakelijk verbonden was met het verwerpen 

van alles wat met de Britse kolonisatie te maken had, dan zou men valselijk kunnen stellen dat 

de machthebbers überhaupt geen andere weg kónden volgen dan de autarkisering van de 

economie. Brown (2011) beschrijft dit historisch determinisme als “the past is said to 

imprison the future” (p. 726). De vraag die hij zich stelt, is waarom Birma zeker vanaf de 

jaren zestig de bijzonder degelijke economische structuren ten tijde van de kolonisatie zo 

drastisch heeft verworpen: 

 

“Burma stands out for the ferocity with which it came to reject its colonial economic 

structures. In the 1960s and 1970s, the rejection extended to the most basic element of 

the colonial inheritance – engagement in the external economy. How is this ferocity to 

be explained?” (Ibid.) 

 

Brown (2011) poneert drie factoren die hier al dan niet rechtstreeks toe hebben geleid: 

 

- De afwezigheid van Birmezen in de hogere regionen van de zakenwereld (banken, de 

olie-industrie, houtbedrijven) en de afwezigheid van Birmees ondernemerschap in het 

algemeen hebben de mogelijkheden tot een intern gedreven economische ontwikkeling 

gefnuikt. 
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- De perceptie van de Birmezen op de koloniale economische structuren: de Birmezen 

hebben de Britse structuren sterk verworpen en emotioneel gezien hadden ze daar 

reden toe, rationeel gezien niet. 

- De verdrijving van de Indiërs in de Birmese zakenwereld na de oorlog: ten gevolge 

hiervan en de afwezigheid van Birmees ondernemerschap was exportgeleide groei via 

interne investeringen geen optie, nadat een strategie van importsubstitutie inefficiënt 

bleek. 

 

Bijgevolg was er hoegenaamd geen andere keuze dan een socialistische autarkisering van de 

economie te volgen. Brown (2011) besluit dat twee paradoxale gebeurtenissen de 

postkoloniale economische situatie van Birma vorm hebben gegeven: de Indiase dominantie 

tijdens de Britse kolonisatie en de Indiase (kapitaals)vlucht na de onafhankelijkheid. 

 

2.3.2 Agrarische voorspoed en demografische rampspoed ( - 1940) 

 

In tegenstelling tot de catastrofale jaren 1960, kende Birma tijdens de kolonisatieperiode in de 

negentiende eeuw tot WOII aanzienlijke economische welvaart. Birma was ‘s werelds 

belangrijkste rijstproducent en –exporteur en voorzag in ongeveer 40% van de mondiale 

rijstexport. Tussen 1870 en 1940 verviervoudigde de perceelsoppervlakte voor rijstbouw van 

7.000 km² tot bijna 27.000 km² (vooral in de vruchtbare zuidelijke Irrawaddyvlakten) en 

verviervoudigde het exportvolume van 0,81 miljoen ton in 1870 tot 3,14 miljoen ton in de 

jaren 1930. 50% van de totale Birmese export was rijst, olie en derivaten stonden in voor 25% 

en tropisch hout (teak) voor 5% (Brown, 2011, p.726-727). In deze economische 

hoogconjunctuur werd de productie gedreven door goedkope Birmese werkkrachten, 

bijgestaan door honderdduizenden Indiase werkkrachten.
 3

 Essentieel in het beheer van die 

bloeiende rijstindustrie waren buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investment, FDI) en 

ondernemers en geldschieters. Deze drijvende kracht achter de productie bestond vooral uit 

kapitaalkrachtige Britten en ondernemers van de Zuid-Indiase Chettiar kaste. Grafiek 1 toont 

de weelderige rijstindustrie aan tijdens Britse kolonisatieperiode. 

 

                                                           
3
 Cheng (1968) gewaagt van een jaarlijks gemiddelde van 316.800 immigranten en 297.800 emigranten in de 

periode 1906-1910; tot eind jaren 1930 was het migratiesaldo voortdurend positief (p. 122) 
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Grafiek 1: Verloop van het exportvolume en de perceelsoppervlakte (1870-1940). Tijdens de Britse kolonisatie 

zijn exportvolumes en de totale perceelsoppervlakte (x 10.000 acres) voor rijstbouw sterk gestegen. De gaping 

tussen beide toont aan dat de rijstbouw mettertijd ook efficiënter verliep: meer productie en export op een 

degressief toenemende oppervlakte (bron: eigen verwerking van gegevens uit Brown, 2011) 

 

De voortdurend toenemende migratie van Indiërs naar de vruchtbare landbouwstreken in 

Birma woog vooral vanaf de jaren dertig zwaar door op de socio-economische en 

demografische verhoudingen: rond 1935 was een kwart van het landbouwareaal in handen 

van de Chettiars. Eind jaren dertig was van de geschoolde arbeiders in de rijstmolens, slechts 

14% Birmees. Bij de ongeschoolde arbeiders was dit maar 4%. Over de hele hiërarchie 

bestond het leeuwendeel vooral uit Indiërs, terwijl ook het aandeel Britten toenam (Cheng, 

1968). Zowel voor ongeschoold als geschoold werk ging de voorkeur uit naar Indiërs. De 

subjectieve redenen hiervoor waren dat Indiërs bereid waren voor een lagere bezoldiging te 

werken en dat ze volgzamer en onderdaniger waren dan de zogenaamd rebelse Birmezen 

(Brown, 2011, p. 731). Voor geschoolde arbeid was het aanbod Indiërs met diploma’s en 

ervaring kwantitatief veel groter (Ibid.). De Grote Depressie deed in diezelfde periode ook de 

rijstprijzen op de wereldmarkt kelderen. Bij de aanvang van WOII was een groot contrast 

waarneembaar tussen de ontheemde Birmese boeren en de rijke buitenlanders: een patroon dat 

zich in de naoorlogse jaren zou voortzetten. De vergaarde winsten uit de rijst- en 

petroleumproductie dienden immers geen publieke belangen: inkomsten werden door de 

buitenlandse geldschieters geherinvesteerd in de respectievelijke industrieën en de Birmezen 

kenden geen opwaartse sociale mobiliteit. Door de afwezigheid van belastingheffing was het 
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regime ook geen legitimiteit verschuldigd aan de gewone burger – de economie werd 

gedreven door rijst en olie. Birma transformeerde geleidelijk van een productiestaat naar een 

rentenierstaat. De overweldigende dominantie van de buitenlandse werkkrachten op alle 

niveaus van de hiërarchie en in alle industrietakken verkleinde bovendien elke mogelijke 

Birmese opportuniteit tot ondernemerschap (Brown, 2011). 

 

2.3.3 De uitwijzing van koloniale structuren (1948) 

 

Toen Japan in 1942 Birma binnenviel en de Britten wegjoeg, werd de economie zo goed als 

weggeveegd. De transportinfrastructuur, de oliebedrijven, de rijstmolens, het landbouwareaal 

werden allemaal vernietigd door luchtaanvallen en zelfs door de eigen Birmese bevolking, om 

de Japanners de toegang tot hun grondstoffen en energiebronnen te ontzeggen. Door de 

gewelddadige Japanse invasie keerde meer dan helft van de Indiase migranten terug naar 

India. Dit betekende de verdwijning van zowel investeringen als de infrastructuur en 

productiekrachten. Alhoewel veel Indiërs in de jaren na de oorlog nog terugkwamen naar 

Birma, waren zij de facto niet meer welkom. Dit was de emotionele beslissing van de 

Birmezen om komaf te maken met koloniale structuren (en dus met alle factoren en actoren 

die daarmee te maken hadden), waarover hierboven sprake. 

 

Men kan echter niet uitmaken of met een nieuwe immigratiegolf van Indiërs na de oorlog, de 

Birmese situatie er in de jaren vijftig en zestig anders zou uitgezien hebben (Brown omschrijft 

deze redenering als een counterfactual proposition, p. 745). Toen de Britten na de Japanse 

overgave terug het heft in handen trachtten nemen, stelden ze vast dat de Birmezen “were set 

on a rapid transition to independence and, moreover, had the capacity to make Burma nearly 

ungovernable in pursuit of that ambition” (Ibid., p. 733). Begin 1948 immers leidde de 

Panglong Conferentie tot de onafhankelijkheid van de Unie van Birma, zonder dat de Britten 

nog inspraak hadden. Het staat buiten kijf dat Birma tijdens de Britse kolonisatie (zeker tot de 

jaren dertig) een economische speler van formaat was op de wereldmarkt. Ook hier kan men 

niet met zekerheid zeggen of een verdere kolonisatie onder de Britten na de oorlog, hetzelfde 

effect zou hebben teweeggebracht als in de eerste dertig jaar van de twintigste eeuw (dezelfde 

counterfactual proposition, maar met de Britten). Het probleem in 1948 bestond erin dat het 

economisch herstel nog lang niet volbracht was en dat er geen Birmese ondernemersklasse 

aanwezig was die de economie kon redden. De Amerikaanse hulp werd begin jaren vijftig niet 

meer aanvaard en Birma nam een neutrale positie in ten aanzien van de internationale 
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gemeenschap. Naast de economische kwestie werden ook etnisch-sociale en politiek-

constitutionele problemen niet aangepakt
4
, wat Brown (2011) ertoe leidde de toestand van 

Birma in 1948 te omschrijven als barely functioning. 

 

2.3.4 De (eenmalige) slinger van vrije markt naar ‘Birmees socialisme’ 

 

In de eerste onafhankelijkheidsjaren kwam een enorme nationaliseringsgolf op gang, waarbij 

de overheid die economische activiteiten overnam, die onder Britse heerschappij werden 

gemonopoliseerd door buitenlandse belangen. De gehele rijstteelt en –export en de olie-

industrie kwamen onder voogdij van de staat, die externe invloeden liever kwijt dan rijk was. 

De Birmese staat ging naast nationaliseringen ook over op het sluiten van joint ventures
5
 met 

verschillende olie- (Burmah Oil) en mijnconcerns (onder andere Burma Corporation). 

Ondanks het feit dat de private sector nog significant aanwezig was, was hij meer dan ooit 

tevoren staatsgereguleerd. 

 

De economische voorspoed in al zijn aspecten werd na WOII nooit meer gehaald, noch onder 

de Japanners, noch de Britten. De Indiase invloed kon zich niet meer laten gelden en zelfs de 

onafhankelijke Birmese staat kon geen vooroorlogs succes meer verwezenlijken. Zowel het 

inkomen per capita als de consumptie bleven ver onder de grens die in de jaren 1930 werd 

behaald. Gelijklopend met de drie aangehaalde redenen voor het falen van de postkoloniale 

economische structuur, noemt Brown (2011, p. 734-735): 

 

- “the severity of the fall in real income during the war” (socio-economische malaise) 

- “the fact that, in the years immediately after independence, production, trade, and 

government administration were severely disrupted by communist and ethnic 

insurrections” (politieke en etnische problemen) 

- “misjudgments in the government’s economic strategy […] and an acute shortage of 

trained and experienced officials to administer and manage the economy” 

(beleidsmatige en economische inefficiëntie) 

 

de voornaamste ingrediënten van het mislukte recept voor economische groei. 

                                                           
4
 Het gaat vooral over de dissolutie van de AFPFL en de uitwijzing van de communisten, de wetteloosheid, de 

inefficiënte overheid, de etnische conflicten en de economische malaise. 
5
 Een zakelijk samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen, waarin men een specifieke economische 

activiteit vooropstelt. Beide partijen delen zowel winst als verlies. (http://www.businessdictionary.com) 
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De combinatie van een zo goed als vernietigde economie na de oorlog, toenemende 

nationaliseringen en joint ventures tijdens de heropbouw, de strenge regulering en reductie 

van de vrije markt, het gestaag verdrijven van buitenlandse invloeden, de afwezigheid van 

competente managers, ministers en beleidsmakers en een inefficiënte bureaucratie, leidden het 

Birma van de jaren 1950 regelrecht naar de afgrond. 

 

Waar in dit decennium vooral de economie het grote besogne van de staatsleiders was, 

verschoof dit vanaf de jaren 1960 geleidelijk naar de etnische heterogeniteit. Op 2 maart 1962 

pleegde Generaal Ne Win een coup d’état en transformeerde de burgerlijke regering onder U 

Nu in een militaire junta. Ne Win’s coup werd gesteund door het leger, want zij geloofden dat 

U Nu’s gulle politiek ten aanzien van de etnische minderheden en buitenlandse betrekkingen 

de (virtuele) etnische homogeniteit van Birma zou ondermijnen. Nog in dezelfde maand werd 

Birma een eenpartijstaat onder de enige legale Burmese Socialist Programme Party (BSPP) 

en plande men een Burmese Way to Socialism, met een specifiek economisch programma en 

een grotere rol voor het leger. In 1974 maakte de nieuwe grondwet van het parlement een 

eenkamerstelsel (Pyithu Hluttaw, People’s Assembly) (The Constitution of the Socialist 

Republic of the Union of Burma, Chapter II, Article 32, 24 april 2012), met enkel leden van 

de BSPP. In de praktijk ging Birma de weg van de socialistische autarkie op, waarin externe 

invloeden volledig werden weggewerkt en het leger boven de wet stond – het systeem maakte 

van armoede, repressie en isolatie de norm. McGowan (1993) en andere specialisten hebben 

deze ideologie herhaaldelijk omschreven als xenofobisch, bijgelovig en een “rampzalige 

mislukking”, die één van de historisch meest voorspoedige landen in Azië heeft omgezet naar 

één van de armste (p. 47-49; 54-56). Ook de vergelijking met de Sovjetunie en zijn centrale 

planning werd gemaakt: “an amalgam of Buddhist and Marxist illogic” (Free Zarganar 

Campaign, 7 mei 2012). Ten slotte staat in de grondwet van 1974 zelf dat gehoorzaamheid 

aan de BSPP geboden is (The Constitution of the Socialist Republic of the Union of Burma, 

Preamble, p. 2-3, 24 april 2012). 

 

2.3.5 Op weg naar de pariastatus: de autarkisering onder Ne Win (1962-1988) 

 

Ondanks de ondemocratische en discriminerende aard ervan, heeft deze Birmese weg naar 

socialisme (1962-1988) een twijfelachtige interne stabiliteit gebracht en heeft zijn afzijdige 

positie ten aanzien van de internationale gemeenschap het land gespaard van dubbelzinnige 
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verwikkelingen met de VS en de Sovjetunie ten tijde van de Koude Oorlog (Holmes, 1967). 

De economie kwam nu zeer snel in handen van de staat: joint ventures werden integraal 

overgenomen, alle private banken werden genationaliseerd en kregen een serienummer, 

buitenlandse bedrijven werden opgekocht of uit Birma verdreven en de import- en 

exportcijfers slinkten zienderogen. De landbouw was de enige sector die niet volledig werd 

genationaliseerd, wat leidde tot de expulsie van kleine boeren door grootgrondbezitters en de 

ongelijkheid sterk in de hand werkte. De landbouw was waarschijnlijk net de sector die wel 

enige vorm van regulering nodig had, maar ook hier was het beleid sterk gebrekkig: boeren 

werd vaak een bepaalde teelt op een bepaalde plaats opgelegd, fabrieken werden op afgelegen 

locaties gebouwd, noch dichtbij grondstoffen, noch afzetmarkt. Rond 1970 was het overgrote 

deel van de economie in handen van de staat, maar ze lag in puin: “Burma had become an 

extreme socialist control-command economy” (Brown, 2011, p. 736). 

 

Enkele cijfers illustreren de toenemende internationale afzijdigheid van Birma. Tussen 1960 

en 1981 zakte de import van 19% tot 2% van het BBP. In dezelfde periode viel de export 

terug van 20% tot 9% (R. Taylor, 2009, p. 345). De rijstexport die in de jaren 1930 nog drie 

miljoen ton per jaar bedroeg, was in 1962 gehalveerd en bedroeg vier jaar later nog slechts 

0,64 miljoen ton (Myat, 2004). Onderstaande Tabel 1 toont het povere aandeel van de 

secundaire en tertiaire sector in het BBP van Birma, voor 1961-1962 en 1985-1986. 

 

 

Tabel 1: Het procentuele aandeel van de verschillende arbeidsdomeinen in het BBP van Birma (1961-1962 en 

1985-1986) (R. Taylor, 2009, p. 344) 
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Waar Birma in de jaren 1960 geen buitenlandse hulp of FDI accepteerde, begon het in de 

jaren 1970 geleidelijk aan weer geld te lenen, omdat de situatie onhoudbaar werd. Het zou 

echter maar een kwestie van tijd worden, eer de terugbetalingsproblemen zich zouden 

voordoen. 

 

De autarkisering van Birma kan om verscheidene redenen dramatisch worden genoemd. De 

toenemende mate van isolatie van de internationale gemeenschap en de economische krimp 

tonen dit onder meer aan. Door de zelfopgelegde isolatie ontnam Birma zichzelf van 

investeringen in infrastructuur en bijgevolg hogere productiviteitsquota. Zoals beschreven in 

het derde element van Brown’s argument in Hoofdstuk 2.3.1, was exportgeleide groei per 

definitie geen optie, aangezien de productiviteit zelfs te laag was om de eigen bevolking te 

onderhouden, de infrastructuur verouderd, vernietigd of gewoon onbestaande was en de BSPP 

de export drastisch had verminderd om zelfvoorzienend te worden. Echter, paradoxaal genoeg, 

kon Birma niet zelfvoorzienend worden zonder de buitenlandse invloed eerst toe te laten, 

aangezien het de noodzakelijke materialen, infrastructuur, maar vooral de knowhow niet zelf 

bezat. Ten slotte leidde de restrictie van import – wegens gebrek aan eigen valuta – 

onvermijdelijk tot een tragere groei en zelfs krimp. Er werd immers een streng 

importsubstituerende industrialisatie nagestreefd. Dit economisch drama leidde onherroepelijk 

tot een politieke crisis, waarin de problemen werden bestendigd door nog verder te gaan op 

dit restrictief elan en door nefaste overheidsbeslissingen, zoals het drukken van geld om 

nieuwe projecten te financieren. Dit deed de inflatie welig tieren en bemoeilijkte 

terugbetalingen van later aangegane leningen. 

 

In 1980 had Birma een Human Development Index (HDI) van 0,279 (UNDP-HDR, 2011, 

Tabel 1, p. 129) en in 1987 vroeg het zelf aan de VN om een degradatie van de status tot 

Least Developed Country.
 6

 Het toonde het socio-economische bankroet van het land aan. 

  

                                                           
6
 Zie bijlagen voor een overzicht van de evolutie van het de HDI 
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2.4 Padafhankelijkheid: verklaring van de neergang van een potentiële Aziatische tijger 

 

2.4.1 De wrange duurzaamheid van een militaire junta 

 

Deze paragraaf (gebaseerd op Coolsaet, 2011) handelt kort over de duurzaamheid van regimes 

en de specifieke toestand van Birma/Myanmar. Het regime van Birma/Myanmar voerde in de 

tweede helft van de twintigste eeuw een autarkisch economisch beleid, vergezeld door een 

‘verdeel-en-heers’ politiek, waarbij het volk nooit de kans kreeg om zich op significante 

schaal te organiseren en om zich tegen het regime te verzetten. De heersers van Birma hebben 

de status-quo bijna vijftig jaar volgehouden. 

 

In de internationale politiek wordt een systeem of een regime duurzaam genoemd, wanneer 

het interne (van het volk) en externe (erkenning door de internationale gemeenschap) 

legitimiteit bezit. Net als bij een internationale orde van supermachten in een uni-, bi-, multi- 

of interpolaire wereld, vergt het regime van een staat een bepaalde mate van instemming door 

deze interne en externe partijen. Als het regime een ongelijke, scheefgetrokken proportie van 

machtsingedriënten (economisch, politiek, militair, ideologisch) bezit, zal het systeem op 

termijn niet duurzaam blijven. In Birma is militaire macht onherroepelijk de belangrijkste 

component in de macht van het regime, terwijl politieke en economische (en bij uitbreiding 

ideologische) macht zo goed als afwezig zijn. Ideologie en gezag worden er manu militari 

opgelegd. Regimes zijn ook pas stabiel als ze in staat zijn om veranderingen in de 

maatschappij te absorberen en bedreigingen tegen de maatschappelijke configuratie te 

neutraliseren. Hiermee wordt een status-quo systeem van een stabiel systeem onderscheiden. 

In Birma heerste na de onafhankelijkheid en vooral vanaf de zestiger jaren een status-quo 

toestand, waarbij de staat het monopolie had op alle machtsmiddelen en deze ordening 

bevroor. Myanmar bevond zich tot voor kort in een bijzonder unieke toestand, vergelijkbaar 

met Noord-Korea. De regel zegt dat op middellange tot lange termijn een regime niet in staat 

is om een bepaalde illegitieme ordening van machtsmiddelen te handhaven en dat vroeg of 

laat de status-quo toestand zal verdwijnen, door externe (bijvoorbeeld internationale sancties) 

of interne (volksopstanden) druk en als gevolg van een opstapeling van niet-geabsorbeerde 

veranderingen.  In Birma echter heeft de staat sinds de jaren 1960 al bijna vijftig jaar lang de 

macht in handen gehad. Ondanks het weinig flexibele beleid, waren de machthebbers in staat 

om dreigingen van alle aard (economische malaise, corruptie, mensenrechtenschendingen, 

politieke gevangenen, gewelddadige repressie, ondemocratisch beleid, volksopstanden in 
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onder meer 1988 en 2007) de kop in te drukken, zonder regimewissels. In 2010 bleek echter 

dat de toestand niet meer houdbaar was en vond een regimewissel plaats, onder externe druk 

en top-down hervormingszin. In Hoofdstuk 4 wordt hierop verdergegaan. 

 

2.4.2 De emotionele verwerping van een functionerend koloniaal systeem 

 

In internationale machtsrelaties van geopolitieke en/of koloniale aard kan men – hoezeer men 

fenomenen, beslissingen, belangen en houdingen ook rationeel tracht te verklaren – niet om 

het emotionele aspect heen. Politiek-strategische beslissingen worden door beleidsmakers 

genomen uit eigenbelang of in het beste geval in het belang van het volk en daar gaan altijd 

emoties mee gepaard (Moïsi, 2009). Er wordt nu teruggegrepen naar de eerste 

onafhankelijkheidsjaren. 

 

Een overheersende emotie in het postkoloniale Birma was, volgens Brown (2011), woede ten 

aanzien van externe actoren en de gewelddadigheid (ferocity) waarmee deze gepaard ging – 

van alle Aziatische volkeren was de toestand van de Birmezen bij de meest schrijnende. Zij 

waren immers bijna volledig uitgesloten van de hogere regionen in de economie, die werden 

immers ingenomen door de Indiërs en Britten. Hun sociale mobiliteit werd hiermee ernstig 

beknot. Er was dus geen draagvlak voor Birmees ondernemerschap in de naoorlogse 

constellatie. 

 

Het is niet ongewoon dat prille nieuwe staten de koloniale structuren willen zien verdwijnen 

om zich tegen ‘hun’ georkestreerd verleden af te zetten. Buitenlandse bedrijven werden 

genationaliseerd, weggejaagd of op z’n minst gereguleerd. De vrije markt werd aan banden 

gelegd en de staat nam de touwtjes in handen. Als emotionele reactie is dit niet onbegrijpelijk. 

Brown (2011) heeft echter een sterk punt, wanneer hij stelt dat deze negatieve perceptie op de 

koloniale structuren als ‘slecht’, ‘onderdrukkend’ en ‘dominant’ niet blindelings moet worden 

aangenomen. De voorkeur voor een militair-gedomineerde staatseconomie in de naoorlogse 

jaren werd als het ware gevormd als afzetting van de Birmezen tegen de Brits-Indiase 

koloniale markteconomie. Men kon net zo goed inzien dat de koloniale economie het goed 

deed en dat men een gelijkaardig pad kon blijven volgen, maar met Birmezen aan de leiding 

in plaats van Britten en Indiërs. Het stond de machthebbers in de jaren 1960 dus vrij te kiezen 

welke richting ze zouden opgaan (in de jaren 1950 had Birma nog een burgerlijke overheid, 

zie Figuur 1): “The legacy of perception was open to rejection” (Brown, 2011, p. 747). Deze 
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drastische shift in economische strategie markeert de overheersende invloed van 

wraakgevoelens ten aanzien van de koloniale dominantie en illustreert nogmaals de nauwe 

band tussen geopolitiek en emoties. 

 

 

Figuur 1: Liberale democratieën in de wereld (1946-1966) – het toenmalige Birma lag gematigd onder “het 

gemiddelde”, vergelijkbaar met enkele Oost-Europese en Latijns-Amerikaanse staten (bron: Derudder, 2010) 

 

2.4.3 De mentale barrière tussen Birma en de rest – vergelijking met Maleisië 

 

Naast de perceptie op het koloniale bestel, is de herkomst van dit sterke Birmese nationalisme 

ook van belang. En dan vooral wat de situatie in Birma zo verschillend maakte van andere ex-

Britse kolonies. Per slot van rekening is, zoals eerder werd aangehaald, Birma op enkele 

decennia tijd van meest hoopgevende regio tot armste land van Azië gedegradeerd. De theorie 

van R. Taylor (1995; gebaseerd op Furnivall, 1956) is hier cruciaal. Die stelt dat in het etnisch 

sterk gesegregeerde Birma de Birmezen in het koloniale tijdperk langzamerhand werden 

afgesloten van de buitenwereld, doordat ze enkel actief waren in de rijstproductie en hun 

potentiële ondernemerschap in de kiem werd gesmoord door de Brits-Indiase dominantie. Dit 

had een sterke invloed op de perceptie van de Birmezen op de buitenwereld (“externe 

invloeden zijn slecht”). De immigratie van Indiase arbeiders en hoger opgeleiden naar Birma 

creëerde immers een virtuele barrière tussen de Birmezen en de moderne wereld (Furnivall, 

1956). De erkenning van deze barrière is volgens R. Taylor (1995) essentieel voor het 

begrijpen van het Birmese nationalisme: door het feit dat de Birmezen aan de ‘verkeerde’ kant 

van de barrière stonden, zagen ze de moderne wereld als een systeem waarin zij louter 
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fungeerden als de ‘middelen’ ter exploitatie, door de buitenlanders. De oplossing hiervoor, 

meenden de Birmese machthebbers, was het neerhalen van de barrière door de andere kant te 

elimineren. 

 

Men kan stellen dat een radicale verwerping van de koloniale economische structuur – de 

andere kant van de barrière – Birma deels naar de afgrond heeft geleid. Wanneer men dit 

vergelijkt met de situatie in het huidige Maleisië (toen Malaya), was die barrière daar 

eveneens aanwezig. De Maleisiërs werden net als de Birmezen op het veld gehouden, terwijl 

de Indiërs de drijvende kracht vormden achter het beleid. Wanneer Malaya in 1957 echter 

onafhankelijk werd, heeft het de koloniale structuren niet streng verworpen zoals in Birma, 

maar omgevormd (zelfs het communistische Vietnam behield een vorm van socialistisch 

georiënteerde markteconomie en onderhield zijn banden met buitenwereld (Brown, 2011, p. 

740)). De middelen werden herverdeeld, de markteconomie werd omarmd en de externe 

invloeden werden gedoogd: 

 

“There was no fierce rejection of the colonial economic structure. […] The colonial 

inheritance was not rejected: it was reworked.” (Brown, 2011, p. 740-741) 

 

De vergelijking gaat echter niet volledig op. Op economisch vlak bevonden Malaya en Birma 

zich grotendeels in dezelfde situatie, maar op politiek vlak ging het er anders aan toe: Malaya 

kende een inheemse politieke dominantie bij zijn onafhankelijkheid in 1957, met een (nog 

steeds aanzienlijke) minderheid aan Chinezen en Indiërs. In Birma daarentegen, was de 

Chinese, maar vooral Indiase invloed in de politiek sinds de jaren 1820 al bijzonder groot, 

maar na de onafhankelijkheid in 1948 was de Indiase aanwezigheid zeer abrupt verminderd. 

In Maleisië werd de oude politieke structuur hervormd, waarbij Maleisiërs en Indiërs samen 

gingen werken, terwijl in Birma alles in handen van de anti-Britse en anti-Indiase Birmezen 

terechtkwam. Van belang was ook de eertijdse status van Birma als Brits-Indiase provincie – 

het land viel dus niet onder rechtstreekse heerschappij van het VK, wat Birma afhankelijk 

maakte van het beleid van en de processen die zich afspeelden in Brits-India. Economische 

groei in Birma werd gefnuikt door politieke stagnatie in de gecentraliseerde bureaucratie van 

Brits-India en Birma meer specifiek. Bovendien had Brits-India Birma enigszins meegesleurd 

in WOII, omdat Japan, om het VK te raken, zijn middelen inzette tegen het economisch 

voorspoedige Birma. Het spreekt dus voor zich dat de Birmezen bij hun onafhankelijkheid 

goede redenen hadden om zich te verlossen van de Indiërs. 
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Het cruciale punt dat Brown (2011) in zijn analyse maakt, is echter veel ruimer. Hij stelt dat 

de Birmezen na WOII een zodanig destructieve impact van de buitenwereld hebben 

ondervonden, dat ze hun kwetsbaarheid er niet meer aan wilden blootstellen. Birma was 

immers enorm verzwakt, omdat de economie in puin lag en de politiek verdeeld was door een 

tegenstrijdig beleid, communistische en etnische opstanden en de afwezigheid van competente 

Birmese beleidsmakers en ondernemers. Men geloofde dat het land zonder externe 

bemoeienissen eindelijk het heft in eigen handen zou kunnen nemen door zichzelf volledig te 

isoleren van buitenlandse dreigingen. 

 

2.5 Besluit op basis van Brown’s argument 

 

De essentie van Brown’s these kan worden samengevat door het volgende. Het militaire 

regime onder Generaal Ne Win dat in 1962 aan de macht kwam, “was able to drive toward a 

socialist autarky – and bankruptcy – as no substantial economic interests stood in its path” 

(Brown, 2011, p. 746). Bovendien zag het militaire regime zich verplicht om deze weg te 

volgen, omdat “in the absence of a substantial outward-looking Burmese and/or Indian 

entrepreneurial community, it had no alternative strategic option” (Ibid.). Immers “without 

either a Burmese entrepreneurial class or an entrenched Indian business community […] 

Burma did not have the option of pursuing export-led growth driven by inward investment” 

(Ibid., p. 747). 

 

De strategie van autarkisering werd als het ware onvermijdelijk. In 1988 zou de Socialist 

Republic of the Union of Burma overschakelen op een algemeen ‘stabiliserend’ beleid, onder 

de vorm van het State Law and Order Restoration Council (SLORC), na maandenlang 

burgerlijk protest. Ne Win’s laatste woorden “When the army shoots, it shoots to hit” bij zijn 

ontslagname, gaven echter aan dat de transitie van BSPP naar SLORC geen grote 

veranderingen met zich zou meebrengen. 
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3. BIRMA EN MYANMAR: OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN (1988-2010) 

 

 

3.1 Van BSPP naar SLORC: de 8888 Uprising 

 

De voorbije kwarteeuw van Birma/Myanmar werd gekenmerkt door een verderzetting van het 

centraal bestuur, etnische zuiveringen, gewelddadige repressie en economische malaise onder 

een andere naam en enkele nieuwe leiders. Bovendien begon de internationale gemeenschap 

met het opleggen van sancties tegen het regime, als pressiemiddel om hervormingen door te 

voeren. Men kan zich afvragen of hervormingen, zoals beschreven in Ottaway (2008), 

significant dan wel cosmetisch zijn, wanneer regimes bezwijken onder internationale druk: 

 

“Are they meaningful reforms, as the governments claim, or are they simply placebos 

offered by authoritarian regimes in an attempt to pacify domestic and international 

public opinion, as the opposition often argues?” (Ottaway, 2008, p. 2) 

 

De overgang van BSPP naar SLORC vond plaats in 1988, na de onderdrukking van de 

zogenaamde 8888 Uprising (verwijzend naar de grote staking op 8 augustus 1988). Dit 

amalgaam van opstanden, stakingen, marsen, protesten en rellen betrok alle lagen en 

leeftijdscategorieën van de bevolking in de strijd tegen corruptie, de extreme verpaupering, 

het economische mismanagement en het illegitieme monopolie van de overheid op 

willekeurig geweld. Er werd ook geprotesteerd tegen de beslissing van Ne Win (op het einde 

van zijn dagen als staatshoofd) om van de bankbiljetten van 100, 90, 75, 45, 35 en 25 kyat 

enkel 45 en 90 kyat over te houden, omdat getallen deelbaar door negen zogezegd geluk 

zouden brengen (Tucker, 2001, p. 228). Bovendien rezen de brandstofprijzen de pan uit door 

het wegvallen van subsidies en had Birma een buitenlandse schuld van 3,5 miljard USD, 

terwijl het maar tussen de 20 en 35 miljoen USD aan liquide middelen bezat (Lintner, 1989). 

Studenten protesteerden vooral omwille van het verdwijnen van studiebeurzen en de 

daaropvolgende overheidsbeslissingen om de universiteiten tijdelijk te sluiten (Fong, 2008). 

De monniken in hun saffraangele kledij, waren ook opvallend aanwezig in het straatbeeld – 

dit was bijzonder uniek (Steinberg, 2002). Monniken leven voornamelijk van donaties en 

aalmoezen en dat is logischerwijze het eerste waarop mensen besparen in crisistijden, 

waardoor ook de monniken steeds meer moeilijkheden ondervonden om te overleven. De 

economische problemen dreven, samen met de vergeefse acties van de overheid om 

rebellengroepen in de deelstaten in te dammen en te neutraliseren, het land verder naar de 
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rand van de afgrond. De opstanden van 1988 werden door de overheid en het leger 

beantwoord met gewelddadige onderdrukking, politie- en legergeweld. 

 

3.2 Van BSPP naar SLORC: de verkiezingen van 1990 

 

Op 26 augustus 1988 liet Aung San Suu Kyi zich voor de eerste keer tijdens de opstanden 

publiekelijk horen. Ze verkondigde een boodschap die veel weg had van Ghandi en maande 

het volk aan tot vredevol protest. Op dat moment werd ze voor het volk en de wereld het 

ultieme symbool voor Birma’s strijd voor democratie. Even zag het er met de terugkeer van 

enkele hervormingsgezinde vroegere leiders (premier U Nu, Generaal Aung Gyi) naar uit dat 

de massa-opstanden zouden leiden tot een werkelijke ommekeer voor het Birmese regime. Ne 

Win bleef echter de touwtjes stevig in handen houden. Op het partijcongres van september 

1988 stemden 968 op 1080 afgevaardigden voor een meerpartijensysteem. Daarop besloot de 

BSPP verkiezingen te houden, maar de oppositie eiste het volledige ontslag van de zittende 

regering en wilde de verkiezingen georganiseerd zien door een interim-regering. Beide eisen 

werden door de BSPP afgewezen, waarop de nationale protesten na een periode van luwte 

herrezen. 

 

Uiteindelijk vestigde het nieuwe staatshoofd Generaal Saw Maung op 18 september 1988 de 

State Law and Order Restoration Council. De eerste verklaring van het nieuwe regime 

(Declaration No. 1/1988) hield deze eerste vier punten voor: “to restore law and order”, 

“improve transportation”, “improve the humanitarian situation” en “hold multi-party elections” 

(The Irrawaddy “Burma’s Rigged Road Map to Democracy”, 30 april 2012). In de praktijk 

verslechterde de socio-economische situatie aanzienlijk en voerde Saw Maung een nog 

draconischer beleid dan zijn voorganger Ne Win (Delang, 2000). De SLORC plaatste het 

leger als hoogste (en enige) beslissingsorgaan en schafte alle in de grondwet van 1974 

gecreëerde staatsinstituten af, waarvan onder meer regionale ruimtelijke indelingen, de 

People’s Assembly en de rechterlijke macht. Op 27 mei 1990 werden uiteindelijk voor het 

eerst sinds 1960 weer nationale meerpartijenverkiezingen georganiseerd, zoals aangekondigd 

in 1988. Deze werden gewonnen door Aung San Suu Kyi’s NLD, met 80% van de stemmen 

(392 op 492 zetels). Initieel zou de militaire junta de uitslag aanvaarden, maar de macht pas 

overdragen wanneer er een nieuwe grondwet was ingesteld. Uiteindelijk erkende de SLORC 

de uitslag niet en verklaarde in Declaration 1/1990 dat hun macht en het vigerende beleid 

werden erkend door de VN en enkele andere individuele landen (maar niet de VS en het VK) 
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(The Irrawaddy “Burma’s Rigged Road Map to Democracy”, 30 april 2012).
 7

 De SLORC 

zou er bovendien alles aan doen om de nu schijnbaar nieuwe staatsinrichting Union of 

Myanmar in ere te houden en dreigingen tegen de gevestigde macht te elimineren. Aldus werd 

de status-quo toestand nog wat verlengd. Elk mogelijk risico op een aantasting van de macht 

van de leiders werd verder onderdrukt. In 1997 veranderde de naam ‘SLORC’ in ‘SPDC’ 

(State Peace and Development Council), maar de praktijken bleven dezelfde. De volgende 

verkiezingen zouden pas in 2010 plaatsvinden. 

 

3.3 Het onzichtbare pad naar democratie ( - 2010) 

 

3.3.1 Sancties als loos pressiemiddel? 

 

Kort na de bloedig onderdrukte volksopstanden van 1988 startten de EU en de VS met het 

opleggen van economische sancties tegen Myanmar. De reden was duidelijk: het ongenoegen 

en misprijzen uiten tegenover de regerende militaire junta en zijn schending van de 

mensenrechten en burgerlijke vrijheden (Martin, 2012). In een recent rapport van het 

Amerikaanse Congres beschrijft Martin (2012) de oplegging van sancties tegen Myanmar aan 

de hand van een amalgaam aan overlappingen: vijf wetten en vier presidentiële documenten. 

De sancties worden onderverdeeld in verscheidene categorieën en betreffen onder meer een 

wapenembargo, een ‘bevriezing van tegoeden’, reisrestricties voor hogere ambtenaren en het 

hen ontzeggen van een reisvisum, verbod op import van goederen uit Myanmar, verbod op 

investeren en financiële dienstverlening in Myanmar en strenge maatregelen voor humanitaire 

bijstand. Elke sanctie wil het regime doen inzien dat een democratischer beleid noodzakelijk 

is. Meer specifiek laten de sancties blijken dat de VS niet akkoord gaan met het aanstellen van 

kindsoldaten, drugshandel (opium), mensenhandel, witwaspraktijken, religieuze, etnische en 

taalkundige discriminatie. Ook zien de VS Myanmar als een bedreiging voor de wereldvrede 

en meer specifiek de veiligheid van de VS (U.S. Department of State – http://www.state.gov, 

8 mei 2012), aangezien het land in 2007 weer diplomatieke banden is aangegaan met Noord-

Korea, nadat die in 1983 waren afgesprongen na een Noord-Koreaanse bomaanslag in 

Myanmar (BBC Asia “South Korean president Lee Myung-bak in Burma visit”, 14 mei 2012). 

 

                                                           
7
 Later in de thesis wordt uitgeweid over de voorwaarden waaraan een staat moet voldoen om democratisch te 

worden genoemd. Het louter organiseren van meerpartijenverkiezingen is geen geldig argument, zolang de 

uitslag niet wordt gerespecteerd (wat dus in Myanmar het geval was). 
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Afgezien van het opzet van de sancties, is zo goed als elk ander aspect ervan onduidelijk: het 

nut en effect ervan, de afbakening, de beslissing om ze al dan niet op te heffen in 2012 en op 

basis waarvan, de voor- en nadelen van de sancties en de belangengroepen verbonden aan 

beide. Sommige actoren achten de sancties zeer belangrijk als pressiemiddel om 

hervormingen af te dwingen. Critici menen echter dat ze net een rem plaatsen op die door het 

Westen vereiste ontwikkeling. Zo argumenteert Tran (2010) dat de maatregelen “nauwelijks 

positieve effecten op het Birmese regime hebben gesorteerd” (p. 459). Ze haalt hierbij 

Amerikaans diplomaat Roberts aan die op zijn beurt Steinberg (2005, p. 105) citeert: hij 

noemde de sanctionering ooit ‘kippensoepdiplomatie’: “They make the advocate feel better, 

but do little to resolve the situation” (Roberts, 2006, p. 24). Tran (2010) beschrijft het 

sanctiebeleid letterlijk als ineffectief, maar pleit toch voor het behoud ervan. Immers 

“versoepeling van de sancties zonder zichtbare verbeteringen van de situatie in Birma (sic) 

zou namelijk een verkeerd signaal afgeven aan de junta en zijn machtsbasis juist kunnen 

verstevigen”. Het artikel werd gepubliceerd in september 2010, dit was nog voor de 

parlementaire verkiezingen van november en de internationale teneur rond Myanmar was toen 

veel pessimistischer dan nu. Nu geloven zelfs de meeste tegenstanders van het regime dat een 

versoepeling van sancties moet kunnen (The Economist “Hope in Myanmar: A Burmese 

Spring?”, 12 mei 2012). De westerse sancties hebben op twintig jaar tijd echter niet veel 

politieke verandering teweeggebracht. In de plaats daarvan is Myanmar gedurende de jaren 

steeds meer opgeschoven richting China, dat in een soort patronageverhouding lange tijd heeft 

ingestaan voor de minimale ontwikkeling van Myanmar. Zonder Chinese bijstand was 

Myanmar er waarschijnlijk nog erger aan toe geweest. Bovendien hebben de sancties vooral 

de arme arbeiders en boeren geraakt, in plaats van de militairen: zij verloren hun jobs en 

daarbij hun enige inkomstenbron (Business Spectator “Sanctions lifting could revivde 

Burma”, 19 mei 2012). De International Crisis Group (ICG) deelt de visie dat de sancties een 

kleinere impact hadden dan verwacht, maar formuleert het genuanceerder: 

 

“It appears that internal considerations were primarily behind the rapid changes in 

Myanmar, with the international community less central to the process.” (ICG, 2012, p. 

13) 

 

Phan (2012) is er echter van overtuigd dat de sancties wel werken, al zijn ze maar recent 

beginnen opbrengen. Ze zegt dat de drie voornaamste toegiften van het regime – het vrijlaten 
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van politieke gevangenen, de voorverkiezingen van april 2012 en de staakt het vurens
8
 met de 

etnische minderheden – niet toevallig de drie eisen waren van de EU en de VS om de sancties 

op te heffen. Ze formuleert haar standpunt als “for all those who say international pressure 

doesn’t work, here is the evidence that it does” (Phan, 2012, p. 2). In tegenstelling tot de 

algemene tendens, ziet ze de sancties echter liever behouden. Immers net op het moment dat 

de sancties hun effect bewijzen, willen de respectievelijke landen ze vroegtijdig opheffen. Ze 

benadrukt verongelijkt dat de sancties niet tot doel hebben de kern van de problematiek aan te 

pakken, maar enkel de symptomen. 

 

3.3.2 Hongerige buren, deel I –  de overafhankelijkheid van China 

 

Als belangrijkste handelspartner van Myanmar oefent China een verstikkend grote invloed uit 

op Myanmar.
9
 Het handelsembargo verhinderde tot voor kort immers een handelsrelatie 

tussen de VS respectievelijk de EU en Myanmar (US Department of State, 8 mei 2012). 

Hoewel de inkomsten uit de export van gas naar Thailand en de export van edelstenen naar 

China in 2011 aan elkaar gewaagd waren (Turnell, 2012a, p. 162), wordt Myanmar soms 

beschouwd als de officieuze drieëntwintigste Chinese provincie (Lee, 2012). Bovendien stelt 

het zich neutraal op ten aanzien van het Myanmar’s beleid, wat de handelsrelatie ten goede 

komt. China tracht zijn impact op Myanmar te behouden, omdat die laatste de doorgang naar 

de Indische Oceaan vormt en omdat China dan de Amerikanen te snel af kan zijn. Myanmar 

kan bovendien als buffer fungeren tussen China en de oprukkende Amerikaanse invloed in 

India. 

 

Ondanks de sterke afhankelijkheid van één partner, was het toenmalige Birma in de jaren 

vijftig en zestig groot voorstander van ongebondenheid (Bandung Conferentie en Non-

Alignment Movement). Deze gevaarlijke overafhankelijkheid van China kan Myanmar parten 

spelen in de toekomst, onder meer bij een potentiële Chinese economische recessie (de 

groeicijfers zijn sinds 2007 gedaald). Een diversificatie van handelspartners is zodoende 

noodzakelijk, om fluctuaties van de wereldmarktprijzen te kunnen opvangen. De leiders van 

                                                           
8
 Voor een lijst van alle recentelijk afgesloten staakt het vurens, zie bijlage 8.3 

9
 CIA World Factbook geeft aan dat 38% van de import in Myanmar afkomstig is uit China, 23% uit Thailand. 

Ook Singapore (12,9%) en Zuid-Korea (5,8%) hebben hier een aanzienlijk aandeel in. Het US Department of 

State wisselt echter Thailand (12%) en Singapore (23%) om. Het gaat voornamelijk om verfijnde minerale olie 

(19%), machinerie (17%), constructiematerialen, transportinfrastructuur, kunstmest, textiel en cement. 

Opgehaald van CIA World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html)  

en US Department of State (http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35910.htm), geraadpleegd op 8 mei 2012 
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Myanmar hebben dit anno 2012 door: met een bevolking die nog grotendeels arm is, maar een 

steeds sterkere oppositiestem vormt, heeft het regime besloten te liberaliseren om de westerse 

sancties opgeheven te zien. De retoriek voorhanden is een combinatie van top-down en 

bottom-up actie, waarbij de eerste de bovenhand heeft – bottom-up actie heeft immers nooit 

een voldoende groot maatschappelijk draagvlak gekend, door een gebrek aan organisatie van 

oppositiekrachten en de brutale onderdrukking van de oppositie, als die zich wél eens liet 

horen. 

 

3.3.3 De constante adaptatie van het volk in een militaire choreografie 

 

Het gebrek aan bottom-up actie in Myanmar is grotendeels te wijten aan de strenge optredens 

van het leger tegen elke vorm van oppositie. Enkel in 1988 en 2007 (de Saffraanrevolutie, 

naar de kleur van de klederdracht van de protesterende monniken) was er sprake van 

significant nationaal protest. Een andere reden is de volgende. 

 

Het volk van Myanmar is zich in de loop der tijd gaan schikken in zijn lot. De veerkracht 

(resilience) van het volk is immens gebleken, omdat het er steeds in slaagde om met minimale 

middelen te overleven en zich te adapteren aan elke nieuwe maatschappelijke wending. 

Geleidelijk aan ervaarde de burger een vorm van Politikverdrossenheit (Eilfort, 1995) en 

‘abstentionisme’, een gevoel van misprijzen ten aanzien van de politiek en zijn 

vertegenwoordigers die de band met de realiteit kwijt zijn en enkel ageren uit winstbejag. The 

Guardian-journalist Andrew Gimson voegt hier aan toe dat men democratie daarbij aanvoelt 

als een systeem waarin het volk stemt op vertegenwoordigers, waarvan men verwacht dat die 

hen nadien toch zullen teleurstellen (The Guardian “Aung San Suu Kyi, David Cameron and 

the perils of Politikverdrossenheit”, 11 april 2012). Het valt moeilijk te achterhalen waar de 

grens ligt tussen een mettertijd ontwikkeld misprijzen voor de politiek en het feit dat mensen 

leven in onherbergzame gebieden, met een inherent verminderde staatscontrole en een lagere 

betrokkenheid bij het maatschappelijke leven. Scott (2009) wendt de van Van Schendel (2002) 

geleende term ‘Zomia’ aan om dit Centraal- en Zuidoost-Aziatisch bergmassief (zie Figuur 2) 

te omschrijven als een gebied, waar een gemarginaliseerde bevolking leeft, ver weg van 

staatscontrole en de facto niet deel uitmakend van een bepaalde natiestaat. 
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Figuur 2: De Centraal- en Zuidoost-Aziatische regio ‘Zomia’. De lijn Mandalay-Naypyidaw-Yangon begint 

halverwege de grijze noord-zuid strook in de zwarte rechthoek. (bron: New York Times, 4 mei 2012) 

 

Doordat mensen afgelegen wonen, komen ze minder in aanraking met het staatsapparaat en 

willen ze zich bijgevolg ook meer distantiëren van het gezag. Scott (2009) stelt dat de mensen 

aldaar de facto staatloos blijven, omdat ze verenigd blijven binnen hun etnische groepen en 

dus cultureel niet geassimileerd geraken. Nomadisme, religie, taal en specifieke tradities 

houden de dispersie van deze stammen intact, waardoor ze weinig geïntegreerd geraken in een 

bepaald land, laat staan de globale moderniteit (Scott, 2009). In Figuur 2 is ook te zien dat de 

‘gemoderniseerde’ noord-zuid strook in Myanmar de lijn Mandalay-Naypyidaw-Yangon 

volgt. Deze valt buiten de Zomia-regio. 

 

3.3.4 De woelige jaren negentig en de Roadmap to Democracy 

 

Na drie desastreuze decennia onder Ne Win, werd in de daaropvolgende jaren negentig een 

bescheiden verbetering in de economische situatie zichtbaar. Het regime zag af van 

autarkische mechanismen en liet een langzame expansie van de private sector en FDI toe. Dit 

uitte zich in een zwakke stijging van het totale BBP en het BBP per capita. Dit was echter een 

peulschil, in vergelijking met wat zich toen in de buurlanden voordeed. China kende in de 
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jaren negentig een enorme economische liberalisering, met veel kapitalistische elementen. Al 

noemen ze het zelf liever ‘socialisme met Chinese kenmerken’ (Doom, persoonlijke 

mededeling, februari 2011) en India en Thailand deden het ook veel beter. Het nieuwe 

Myanmar liet nog geen onafhankelijke privésector toe. De economie was nog steeds sterk 

gereguleerd en de staat was op zijn minst mede-eigenaar. 

 

Het is moeilijk vast te stellen in welke mate Myanmar de wil bezit tot hervormen en 

democratiseren. In 1988 werd komaf gemaakt met het totalitaire regime van Ne Win, maar er 

kan niet gezegd worden dat de socio-economische situatie onder Than Shwe er significant op 

verbeterde. De SLORC heeft midden jaren negentig getracht om oppositie en leger dichter bij 

elkaar te brengen, maar uiteindelijk werden deze hoopvolle openingen steeds onderdrukt door 

de harde militaire lijn in het parlement. De SLORC (en opvolger SPDC) joeg de 

internationale gemeenschap bovendien tegen zich in het harnas met allerlei illegale 

activiteiten, schendingen van internationale afspraken en van mensenrechten, wat de interne 

vrede ook niet ten goede kwam. Sinds 1990 heeft het regime de facto hoogstens cosmetische 

hervormingen doorgevoerd die niet duurzaam zijn, geen wijdverspreide aanhang kennen en 

nooit de macht van de elite inperkten. Als een Processie van Echternach deed Myanmar één 

stap vooruit en twee achteruit. 

 

De Roadmap to Democracy, geïnitieerd in 2003 door Generaal Khin Nyunt, was een 

programma, bestaande uit zeven stappen richting ‘herstel van de democratie’.
10

 Het regime 

was overtuigd van zijn eigen legitimiteit en hield bij deze een discipline-flourishing 

democracy voor ogen als einddoel. De oppositie geloofde enkel in authentieke 

democratisering, als het bestaande regime zou worden afgezet en zag dit programma dan ook 

als een manier van de militairen om hun macht te bestendigen. Eén van de eerste stappen was 

het terug installeren van de Nationale Conventie, nadat die in 1996 was opgeheven. Deze 

Conventie diende een nieuwe grondwet op te stellen. Hierbij waren echter geen derde partijen 

betrokken: oppositie, vakbonden, werkgevers, werknemers, buitenlandse waarnemers e.d. 

waren allen afwezig. Over de nieuwe grondwet zou in mei 2008 worden gestemd via een 

volksbevraging. In diezelfde maand echter sloeg de allesvernietigende Cycloon Nargis toe, 

met 140.000 doden tot gevolg en duizenden burgers afgesloten van de buitenwereld, die ook 

niet konden gaan stemmen. Toch ging het referendum door, onder sterk misprijzen van de 

                                                           
10

 Zie bijlage 8.2 voor een overzicht van de zeven stappen. 
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internationale gemeenschap die het ongeoorloofd vond om een referendum te houden tijdens 

een nationale crisis (BBC Asia “Burma ‘approves new constitution’”, 8 mei 2012). Myanmar 

verwierp zelfs VN Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon’s oproep om het referendum uit te 

stellen (Bangkok Post, 8 mei 2012). Daarenboven werd overlevenden en ontheemden 

meermaals de toevlucht tot openbare gebouwen ontzegd, omdat deze als stemlokalen 

fungeerden. 

 

Drie van de meest ophefmakende veranderingen (World Intellectual Property Organization 

(WIPO)  “Constitution of the Republic of the Union of Myanmar”, 2008) waren: 

 

- Een kwart van de parlementszetels is gereserveerd voor militairen 

- Het Ministerie van Binnenlandse Zaken valt onder militair gezag 

- Wie getrouwd is met een buitenlander, kan geen president worden (Ibid., Artikel 59F) 

 

Er wordt officieus gezegd dat de derde voorwaarde een steek was naar Aung San Suu Kyi, 

ondanks het feit dat haar Britse echtgenoot in 1999 overleden is. Ondanks de bijzonder 

ondemocratische aard van dit referendum
11

 en de oproep van de Kachin Independence 

Organization (KIO) en de NLD om ‘nee’ te stemmen (en hun naar eigen zeggen gewelddadig 

onderdrukte campagne), gewaagde de overheid van 93% ja-stemmers, met een opkomst van 

meer dan 98%; een twijfelachtig cijfer wanneer een derde van de bevolking niet in staat was 

te stemmen door de natuurramp de week ervoor (BBC Asia “Burma approves ‘new 

constitution’”, People’s Daily “Myanmar formally announces ratification of new constitution 

draft”, 8 mei 2012). 

 

In een programma waar de betekenis van het begrip democratie voor de toekomst van 

Myanmar nauwelijks uit de doeken wordt gedaan, is het eenvoudig om de laatste stap te 

beschrijven, zonder uit te weiden over concrete actie. Bovendien zijn de voornaamste actoren 

                                                           
11

 Fraude en intimidatie waren de leidraad van het referendum. Er wordt gezegd dat het in sommige gevallen 

onmogelijk was om “nee” te stemmen, omdat “ja” al was aangekruist en men zou aangehouden worden, indien 

men het op voorhand ingevulde document zou weigeren in te dienen. Ook werden inbreuken op de privacy 

gemeld, door functionarissen die  inzage hadden op de stemmen van particuliere burgers, of ambtenaren die elk 

ingevuld biljet in de doos nakeken, net nadat de persoon had gestemd. Er werd ten slotte gewaagd gemaakt van 

het weghalen van 100.000 individuen op kieslijsten in Kachin-staat. Opgehaald van: Mizzima News “A 

Smattering of Polls Results Trickles In” (http://www.mizzima.com/archive/498-a-smattering-of-poll-results-

trickles-in.html) en The Irrawaddy “Massive Cheating Reported from Referendum Polling Stations” 

(http://www2.irrawaddy.org/article.php?art_id=11923),  geraadpleegd op 13 mei 2012 
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die instaan voor het uitbouwen van een ‘nieuwe, democratische staat’ aangesteld door de 

Hluttaw zelf. In de praktijk wordt de macht dus bestendigd: 

 

“The leaders, government and authoritative bodies elected by the Hluttaw to continue 

with the task of constructing a new democratic state.” (Myanmar Government, 8 mei 

2012) 

 

3.3.5 De Roadmap: economisch geslaagd, politiek gebuisd? 

 

Een primair element in de ‘constructie van een democratische staat’ is de erkenning en 

participatie van het volk (oppositiegroepen, arbeidsverenigingen, studenten, adviesraden,…) 

en de staat als institutie die zijn burgers middels wet en recht onderhoudt en beschermt. Het 

militaire regime wendt de naar eigen goeddunken opgestelde wetgeving echter aan om zijn 

burgers bang te maken en te houden; het onderdrukt elke vorm van oppositie en staat niet in 

voor de welvaart van zijn burgers. Dit laatste kan worden geïllustreerd met cijfers. Het 

Human Development Report (UNDP 2011, Tabel 10, p. 171) van het United Nations 

Development Programme (UNDP) geeft aan dat zowel het budget voor onderwijs als 

gezondheidszorg 2% bedraagt. Van alle zesenveertig Least Developed Countries in 2011 is dit 

voor beide indicatoren het allerlaagste percentage. De eerste achtervolger is Eritrea met twee 

keer 2,2%. Het beste resultaat komt van Liberia (twee keer 13,2%).
12

 Officiële cijfers zijn 

voor Myanmar niet beschikbaar, maar men kan er vanuit gaan dat een militaire junta een meer 

dan gemiddeld hoog defensiebudget bezit. Tot 2010 kon men dus allesbehalve stellen dat de 

Roadmap to Democracy een geslaagde onderneming was op maatschappelijk en politiek vlak. 

De economische evolutie geeft echter een andere trend weer. 

 

3.3.5.1 Evolutie van de economische groei (1986-2012) 

 

Ondanks de bescheiden economische relance van het regime onder de vorm van een stijgend 

BBP sinds begin jaren negentig en een gestaag toenemende HDI, blijft de ongelijkheid groot. 

Deze manifesteert zich onder meer in een grote scheeftrekking tussen nominaal BBP en BBP 

per capita
13

 en een 149
e
 plaats op de HDI-wereldranglijst (op een totaal van 187) in 2011 

                                                           
12

 Ter vergelijking: in België bedragen beide slechts 11,8%, maar is het overige overheidsbudget wel 

gelijkmatiger gealloceerd (UNDP, 2011) 
13

 Overeenkomstig het CIA World Factbook bedraagt het totale BBP in 2011 ongeveer 83 miljard USD (een 77
e
 

plaats op mondiale schaal), terwijl het BBP per capita slechts 1.324 USD bedraagt (een 206
e
 plaats). Het HDR 
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(UNDP, 2011). In 2009 bekleedde Myanmar nog een 138
e
 plaats. Grafiek 2 (zie onder) maakt 

daarentegen wel duidelijk dat de trage economische relance vóór 1998 zich vanaf 1998 en 

vooral vanaf 2001 omzette in een progressiever stijgende curve, om vanaf 2007 weer een knik 

te krijgen. 

 

 
Grafiek 2: Evolutie van het totale BBP (reële groei) in Myanmar sinds 1980 

(http://www.indexmundi.com/burma/gdp_real_growth_rate.html, 8 mei 2012) 

 

 

De gemiddelde groei van het BBP
14

 was voor het eerst negatief in 1986 (-1,1%). Deze trend 

zette zich voort in 1987 (-4%) en 1988 (-11,4%). Na een korte verbetering in 1989-1990 en 

een dip in 1991, is het totale BBP sinds 1992 (+9%) enkel nog gestegen (weliswaar met 

diverse stijgingspercentages). In 1997 bedroeg de groei +5% en van 2002 tot en met 2006 

gemiddeld 13,2%. De laatste vijf jaar bedroeg de BBP-groei gemiddeld 10,8% (Wereldbank, 

2012). Dit staat in schril contrast met Grafiek 2 en met de schattingen van de Asian 

Development Bank (ADB), die gewag maken van een gemiddelde economische groei van 

slechts 5% (berekend op meer dan enkel het BBP). Voor 2011 schatte de ADB een groei van 

5,5%. Het IMF ten slotte, voorspelt voor 2012 een economische groei (ook meer dan enkel 

het BBP) van 6%, voornamelijk gedreven door toegenomen grondstoffenexport en 

buitenlandse investeringen (FDI) (ADB, 2012; BBC Business “Burma economy: IMF says 

                                                                                                                                                                                     
(2011) heeft voor Myanmar geen cijfers beschikbaar (p. 164). Opgehaald van: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html, geraadpleegd op 8 mei 2012 
14

 Met de jaartallen worden de fiscale jaren bedoeld. Zo loopt het fiscale jaar 2011 van 1 april 2011 tot en met 31 

maart 2012. 
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growth to accelerate further”, 10 mei 2012). Dit toont aan dat een significante stijging van 

het totale BBP niet volstaat om een navenante economische groei te verzekeren. 

 

3.3.5.2 De handelsbalans en het belang van de primaire sector 

 

In 2010 nam de export met een kwart toe ten opzichte van het jaar voordien. In 2011 was dat 

slechts 10% extra (deels te wijten aan de crisis in Europa) en importeerde men ook meer 

(ADB, 2012). Nochtans nam de export van aardgas in 2011 wel met 22% toe ten opzichte van 

2010, tot 3,563 miljard USD (Mizzima News “Burma’s gas export revenu increases”, 20 mei 

2012). Deze is vooral bestemd voor Thailand. Met een geschat BBP (PPP) van 88 miljard 

USD in 2012 (IMF, 19 mei 2012) zal Myanmar zich pas op termijn met zijn buren kunnen 

meten, vooral in vergelijking met datzelfde Thailand, dat momenteel een BBP (PPP) van 643 

miljard USD bezit, en India, met een BBP (PPP) van 4.825 miljard USD (Ibid.). 

 

Myanmar had in 2011 een efficiëntieratio van 212%. Dit betekent dat het land 2,12 keer 

zoveel uitgaf als het verdiende. Vervolgens vertoont de fiscale balans reeds enkele jaren een 

tekort. ADB getuigt van een gemiddeld tekort van 4,4% sinds 2007 (ADB, 2012). In 2011 

bedroeg het tekort zelfs 5,5%. Ten slotte werd, in een zeldzame blijk van transparantie, begin 

februari 2012 door het regime de waarde van de totale staatsschuld vrijgegeven. Die bedroeg 

11 miljard USD, waarvan 8,4 miljard USD werd opgelopen tijdens het regime van Ne Win 

(1962-1988). In 2009 werd de schuld nog geschat op 7,37 miljard USD. Onder de 

schuldeisers zitten de VN, Italië, Japan, Duitsland, de Wereldbank en de ADB (Mizzima News 

“Burma reveals international debt”, 8 mei 2012). 

 

Een opmerkelijk feit is de bijdrage van de primaire sector aan het BBP. Die bedraagt 43%, 

terwijl 60 à 70% van de bevolking er in actief is. Landrechten in Myanmar zijn een delicaat 

onderwerp. Gewone boeren zijn er niet toegelaten om zelf grond te bezitten, maar moeten 

land lenen van de staat. Bijgevolg kan elk perceel, winstgevend of niet, op elk moment weer 

opgeëist worden door de staat om het een andere bestemming te geven. Onzekerheid is de 

grootste frustratie in een beleid dat nog het meeste wegheeft van het twaalfde-eeuwse feodale 

Europa, stelt The Irrawaddy. Waar in middeleeuws Europa land werd gecontesteerd met de 

harde hand, doen militair gesteunde bedrijven vandaag hetzelfde in Myanmar (The Irrawaddy 

“Land Grabs Intensify as Burma ‘Reform’ Races Ahead of Law”, 19 mei 2012). Sociaal 

geografe Nancy Hudson-Rodd haalt de hopeloosheid met betrekking tot landverdeling aan als 
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“People are displaced from their land just with no recourse to justice as the legal system is not 

in place.” (Hudson-Rodd, geciteerd op Dowling’s Facebook-pagina, 25 april 2012) 

 

3.3.5.3 De rol van sancties – katalyserend of inhiberend? 

 

De impact van de westerse sancties die eind jaren tachtig, begin jaren negentig de bedoeling 

hadden het regime aan het wankelen te brengen, valt dus zeer moeilijk te beoordelen. 

Bovenstaande Grafiek 2 toonde dan wel aan dat het BBP per capita sinds 1988 niet meer 

absoluut is afgenomen, aan de andere kant heeft de staatsschuld zich sterk opgestapeld en is 

de politieke constellatie niet bezweken onder internationale druk. Enerzijds zijn sancties 

noodzakelijk als pressiemiddel om Myanmar (meer) hervormingen te laten doorvoeren. 

Anderzijds zetten ze een rem op de mogelijke hervormingsgezindheid, die vooral sinds 2011 

zeer aanwezig is. Activistengroepen en lokale nieuwsagentschappen als Mizzima, The 

Irrawaddy en Democratic Voice of Burma pleiten in 2012 voor een behoud van sancties om 

nog meer toegevingen en hervormingen af te dwingen, terwijl internationale instellingen als 

het IMF, de Wereldbank en de VN en de EU en individuele landen (VS, VK, Australië, 

Canada) bereid zijn de sancties op te heffen.
 15

 Immers, welke bedrijven willen actief zijn in 

een land dat economisch geïsoleerd blijft door sancties? 

 

De opening van Myanmar kan voor het Westen een drogreden zijn om via de opheffing van 

sancties – ter beloning van het regime dat het democratisch deficit tracht te verhelpen door 

eindelijk actie te ondernemen – een nieuwe Great Game
16

 op poten te zetten. Terwijl de 

hervormingskoers reeds enkele maanden op dreef was, was in november 2011 de algemene 

teneur ten aanzien van Myanmar immers nog dat “sanctions imposed by the European Union 

and the US on the country are not going away anytime soon” (BBC Business “What will 

Burma’s economic future look like?”, 10 mei 2012). Het blijft inherent onduidelijk in welke 

mate Myanmar het democratische pad berijdt. De invulling van het begrip ‘democratisering’ 

blijft bovendien onderworpen aan subjectiviteit en perceptie, wat een evaluatie van de 

toestand van Myanmar en een simulatie voor de toekomst bijzonder lastig maakt. Het New 

Great Game lijkt een concrete vorm aan te nemen met het bezoek van Amerikaans Minister 

van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton in december 2011 en een blitsbezoek van Brits 

                                                           
15

 Uiteindelijk werd op 23 april 2012 beslist de Europese sancties op te heffen. Dit concretiseerde zich in de 

daaropvolgende week. De VS hief zijn sancties een drietal weken later op. 
16

 Het Great Game in Azië was een periode van strategisch conflict tussen het Britse Rijk en Rusland gedurende 

de 19
e
 eeuw. De inzet was de totale heerschappij over Centraal-Azië. 
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premier David Cameron en Ban Ki-Moon in april 2012. Het was de eerste keer in meer dan 

vijftig jaar dat personen van dergelijk hoge rangorde Myanmar aandeden. Hierover wordt 

dieper ingegaan in Hoofdstuk 5. 

 

3.3.6 Besluit 

 

Op economisch vlak kan men zeggen dat de Roadmap to Democracy zijn vruchten heeft 

afgeworpen. Nu Myanmar in 2012 een meer hoopvolle toekomst tegemoet gaat dan ooit, zal 

het waarschijnlijk beter in staat zijn om zijn begrotingstekort te reduceren, de economische 

groei te bestendigen en zijn staatsschuld af te bouwen. Op politiek vlak heeft de Roadmap 

minder verwachtingen ingelost. De incompetente reactie op Cycloon Nargis in 2008, de 

corrupte verkiezingen van 2010 en de blijvende repressie vanwege de Tatmadaw (het leger) 

getuigen van een verstard systeem, dat geen ruimte laat voor verandering. 2011 zag echter de 

meest ingrijpende veranderingen ooit. De voortreffelijke hervormingsgezindheid onder het 

presidentschap van Thein Sein sinds maart van dat jaar staat in schril contrast met het regime 

onder Than Shwe van de SPDC (ontbonden met het presidentschap van Thein Sein), waar 

Thein Sein nochtans als een bondgenoot van werd beschouwd. 
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4. DE METAMORFOSE VAN 2010 – 2012 

 

 

Dit hoofdstuk bespreekt de gebeurtenissen en plotwendingen in Myanmar, die zich sinds de 

openbaring van 2010-2011 hebben voorgedaan. Er wordt aangevat met een onderwerping van 

Myanmar aan de definitie van ‘democratie’, om dan voort te bouwen op de concrete 

ontwikkelingen die zich in de voorbije tweetal jaren hebben voorgedaan. De beschrijving van 

de situatie door V. Taylor (2012) is tekenend voor het geheel: 

 

“While Burma’s military leadership permits elections and raises citizen hopes for a 

functioning state, its bureaucracy lacks capacity in service delivery, transparency and 

routine modes of accountability.” (V. Taylor, 13 mei 2012) 

 

4.1 De ondefinieerbaarheid van het begrip ‘democratie’ 

 

De definiëring van het begrip ‘democratie’ verschilt naargelang de positie in het wereld-

systeem (Wallerstein, 2004) en wordt gekleurd door onze westerse bril. In de kern definieert 

men ‘democratie’ overeenkomstig de aanwezigheid van bepaalde essentiële elementen in het 

staatsbestel en burgerlijke participatie. Sinds de algemene invoering van het enkelvoudig 

stemrecht (in België in 1918) onderscheidt men een liberale en een sociale democratie 

(Derudder, 2010). De staat legitimeert zijn macht via vrije meerpartijenverkiezingen (“als een 

duurzaam en geïnstitutionaliseerd proces”, Ibid., Politieke Geografie Hoofdstuk 5, slide 13) 

en herverdeelt de nationale rijkdom onder zijn burgers. De perfecte liberaal-sociale 

democratie is echter een utopie, bij gebrek aan een referentiemodel. Derudder (2010) haalt 

wel drie cruciale voorwaarden aan: 

 

- Iedereen kan deelnemen aan de politieke besluitvorming 

- De regering moet verantwoording afleggen aan een verkozen parlement 

- Er is vrijheid van meningsuiting, oppositievoering, organisatie, vergadering en pers en 

de burger moet beschermd worden tegen het willekeurig optreden van de staat 

 

Andere belangrijke factoren zijn het respecteren van de demografische, etnische, linguïstische 

en/of religieuze minoriteit(en). Bovendien is de afwezigheid van andere actoren die 

systematisch kunnen interfereren in het democratische proces noodzakelijk (Derudder, 2010). 

Men kan stellen dat Myanmar aan geen van de bovenstaande basisregels voldoet, hoogstens 
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op de tweede na. Wat de mogelijke uitzondering betreft, is het probleem echter dat de 

regering, het parlement en de regeringspartij Union Solidary and Development Party (USDP) 

doordrongen is van ex-militairen die veelal ‘marionetgewijs’ de lijn van de partij volgen. 

Bovendien is zoals aangehaald in Hoofdstuk 3.3.4, een kwart van de parlementszetels 

voorbehouden voor onverkozen ex-militairen en wordt 80% van de zetels in het parlement 

vertegenwoordigd door de USDP. 

 

Derudder (2010) meent dat de traditionele electoraal-geografische studies een belangrijke 

hinderpaal kennen, namelijk dat: 

 

 “de impliciete normatieve assumptie dat de Liberale Democratie een rationele en 

natuurlijke culminatie is van een progressief ontwikkelingsproces en dat men zich dus 

meteen mag storten op interpretaties van verkiezingsuitslagen en hoe die vertaald 

worden in een ‘beleid’.” (Derudder, 2010, Politieke Geografie Hoofdstuk 5, slide 13) 

 

Deze kwestie kan worden doorgetrokken in andere domeinen van de politieke geografie en de 

wereld-systeemanalyse. De perceptie op ‘democratie’ is immers verschillend in kern, periferie 

en vermoedelijk nog onduidelijker in de semi-periferie. Bovendien beschouwt men in de kern 

de liberale democratie vaak als een eindpunt van ontwikkeling, waarna ‘ideologie’ tot een hol 

begrip verwordt, omdat men een zogenaamde end of history heeft bereikt (Fukuyama, 1989, p. 

107-114). In het Westen beschouwt men de liberale democratie als het summum van 

democratie, omdat aan de drie bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Geen enkele staat 

ter wereld echter, is vrij van gebreken. Bovendien kan men tegen Fukuyama (1989) inbrengen 

dat een liberale democratie geen conditio sine qua non vormt voor het creëren van een 

nationale, open, kapitalistische en mondiaal geïntegreerde economische structuur. Zo kende 

China in de voorbije tien jaar een gemiddelde jaarlijkse economische groei van 8 à 10%. 

Japan was in de jaren tachtig en negentig een potentiële wereldmacht met een open economie, 

gecombineerd met een oude instellingen. Ook Zuid-Korea kent een bloeiende economie (één 

van de eerste Aziatische Tijgers) met een conservatieve regeringspolitiek. Het valt echter te 

betwijfelen of de combinatie van een progressieve economie en een conservatief regime 

bevorderlijk is op lange termijn. Wat wel vaststaat, is dat industrialisatie, economische en 

politieke liberalisering en democratisering in 2012 niet meer onlosmakelijk verbonden hoeven 

te zijn. 
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Doom (2012) meent dat er tegenwoordig zelfs een alternatieve visie op democratie mogelijk 

is. Hij stelt dat “het credo van het Westen” decennialang inhield dat “parlementaire 

democratie en vrije markt noodzakelijk uitmonden in het geluk van ‘t algemeen”. Omwille 

van de aantrekkelijkheid van dergelijke propositie en niet op basis van een potentiële 

falsifieerbaarheid ervan, geloofde men er ook in. De stelling is, zoals Doom (2012) het 

omschrijft, het product van politieke en culturele structuren die dit reproduceren – een self-

fulfilling prophecy als het ware. Dit toont aan dat de invulling van het begrip ‘democratie’ 

altijd onherroepelijk wordt gekleurd door de maatschappelijke situatie waarin men zich 

bevindt. Het Westen was gedurende eeuwen in de geschikte positie om dergelijk credo voor 

ogen te houden, omdat het in alle ingrediënten van de macht (militair, economisch, politiek en 

ideologisch) de grootste hoeveelheden bezat. Aangezien op zijn minst de economische macht 

in de eenentwintigste eeuw verschuift naar een oostelijker zwaartepunt, verliest het Westen 

ook aan ideologische macht – de acties van het Westen worden niet meer zonder slag of stoot 

aanvaard, wat zijn legitimiteit aantast. Nu de agenda van menig Eurotop en G8-meeting niet 

meer in het teken staat van ontwikkelingshulp en de modernisering van de periferie, maar de 

redding van de euro en de slabakkende economische groei in het Westen, blijken Aziatische 

ontwikkelingsmodellen (waarvan velen zetelen in de G20) erg sterk in het uitbreiden en 

versterken van hun respectievelijke economieën. 

 

De EME’s echter, zullen naarmate hun relatieve economische macht toeneemt, logischerwijze 

ook meer politieke eisen stellen. Dit manifesteert zich al onder meer in een noodzaak tot 

hervorming van het IMF
17

, de Wereldbank
18

 en de VN-Veiligheidsraad, waarin het politieke 

overwicht van westerse landen niet meer in lijn is met de economische machtsverschuiving 

naar het oosten en dus moet geüpgradet worden naar de nieuwe realiteit.
19

 De groeisuccessen 

in het Globale Zuiden oefenen zonder meer aantrekkingskracht uit op andere 

industrialiserende landen, waardoor de ooit zo voortreffelijke westerse vrije marktideologie 

stilaan een utopie wordt. 

 

                                                           
17

 Op 28 juni 2011 werd de Franse Christine Lagarde de nieuwe voorzitter van het IMF. Ze volgde Dominique 

Strauss-Kahn op. Haar voornaamste tegenstander was de Mexicaanse econoom Agustin Carstens, voorzitter van 

de Centrale Bank van Mexico. 
18

 De Amerikaan Jim Yong Kim werd op 16 april 2012 gekozen tot nieuwe voorzitter van de Wereldbank. De 

tegenkandidaten waren de Nigeriaanse minister van Financiën Ngozi Okonjo-Iweala en de voormalige minister 

van Financiën Jose Antonio Ocampo uit Colombia. 
19

 De VS en de EU hebben in beide instituties een relatief groter gewicht, waardoor de EME’s tegenwoordig nog 

steeds te weinig hun stem kunnen doordrukken in mondiale issues. Er is bovendien een officieuze traditie dat de 

leider van de Wereldbank steeds een Amerikaan is en de die van het IMF een Europeaan. 
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Aan de andere kant heeft het Westen wel reeds een 200 jaar durende geschiedenis van 

significante groei achter de rug, waardoor nieuwe groei een steeds kleiner aandeel in het 

totaalpakket vertegenwoordigt, wat nog niet het geval is in vele Afrikaanse en Aziatische 

landen. 

 

4.2 Myanmar’s machtswissel van 2010 - 2011 

 

De vigerende relikwie van het SPDC werd op 30 maart 2011 opgeheven, toen toenmalig 

premier Thein Sein Than Shwe opvolgde. In de plaats daarvan werd een National Defence 

and Security Council (NDSC) opgericht, met president Thein Sein als voorzitter en 

opperbevelhebber van de Tatmadaw Min Aung Hlaing als één van de tien andere leden. Het 

regime onder de Union of Burma/Myanmar had zich tot dan toe schuldig gemaakt aan 

mensenrechtenschendingen en etnische zuiveringen, het opsluiten van activisten en 

democratische belangengroepen, het rekruteren van kindsoldaten en dwangarbeid. In 2010 

veranderde de officiële staatsnaam van Union of Myanmar in Republic of the Union of 

Myanmar en is het land net als Frankrijk en Noorwegen een de jure eenheidsstaat, en heeft het 

een de jure presidentieel systeem, zoals de VS en Brazilië: een Unitary Presidential Republic. 

De invulling van de regeringsvorm is uiteraard maar een titel. De vraag is hoe Myanmar zich 

in 2011 en 2012 onderscheidt van zijn verleden? 

 

4.2.1 De paradox van een relevante schertsvertoning: de verkiezingen van 2010 

 

Een nieuwe grondwet, die met het referendum van mei 2008 met 93% werd goedgekeurd en 

waarin nieuwe verkiezingen werden voorzien, was de vierde stap in Myanmar’s Roadmap to 

Democracy. Stap vijf was het organiseren van die verkiezingen: ze vonden plaats op 7 

november 2010. Zoals eerder aangehaald, volstaat het organiseren van verkiezingen niet om 

te kunnen getuigen van democratie, maar moet de electorale uitslag zijn weerslag vinden in 

het beleid achteraf. Het regime stond dus onder enorme druk om geloofwaardige 

parlementsverkiezingen te organiseren. Althans de opkomst was met 77% redelijk acceptabel. 

De verkiezingen werden gewonnen door de militair gesteunde regeringspartij USDP, nadat 

twee oppositiepartijen (waaronder de immens populaire NLD) echter ‘wegvielen’. De door 

het leger geruggensteunde partij haalde in het Hogerhuis (House of Nationalities) een 

overwinning met 129 op 224 zetels (57%) en in het Lagerhuis (House of Representatives) 259 

zetels op 440 (59%). Deze absolute meerderheden werden bovendien bijgestaan door de in de 
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grondwet van 2008 aangewezen 25% ex-militairen per Kamer, waardoor de totale Hluttaw 

van 664 zetels voor 83% uit personen met een militaire achtergrond bestaat. De internationale 

gemeenschap, de VN en enkele leden van ASEAN, vooral Indonesië (E-Taiwan News 

“Indonesia criticizes military-ruled Myanmar”, 9 mei 2012), waren een jaar op voorhand 

reeds zeer sceptisch over de eerste verkiezingen in twintig jaar.
20

 De verschillende actoren 

hebben achteraf dan ook formele kritiek geuit op het corrupte en sterk gebrekkige karakter 

van de verkiezingen. De junta zelf omschreef de verkiezingen als “the transition from military 

rule to a civilian democracy” (BBC Asia “Timeline: Reforms in Myanmar”, 9 mei 2012). 

 

De voor de internationale gemeenschap belangrijkste voorwaarde voor vrije en eerlijke 

verkiezingen was de deelname van Aung San Suu Kyi en de NLD. Deze werd niet vervuld. 

Daarenboven werd Aung San Suu Kyi op 11 augustus 2009 voor een geplande periode van 

drie jaar opgesloten (nog onder het bewind van Than Shwe), nadat de NLD enkele eisen had 

gesteld voor de verkiezingen van 2010. Ze eisten onder meer de toelating van internationale 

waarnemers, pleitten voor vrije deelname en campagnevoering zonder inmenging van de staat 

en zijn ordediensten, minder militaire invloed in het parlement en de vrijlating van alle 

politieke gevangenen. Toen Than Shwe hier niet op inging, besloot de NLD de verkiezingen 

te boycotten door niet deel te nemen. Eén van de vijf in 2010 nieuw opgestelde 

‘verkiezingswetten’ voorzag in het oprichten van een verkiezingscommissie. Deze was echter 

allerminst onafhankelijk: de militair gekleurde overheid benoemde alle zeventien leden en 

deze moesten trouw zweren aan de staat. De militaire hiërarchie had, net als in 1990, het 

laatste woord over de verkiezingsuitslagen. Een andere wet daarentegen verbood militairen 

om deel te nemen aan de ‘burgerlijke’ parlementsverkiezingen. Dit zette tweeëntwintig 

militairen (waaronder huidig president Thein Sein) aan hun ontslag uit het leger in te dienen 

om als burgers op te komen voor de USDP. Critici en waarnemers menen dat dit een truc was 

van het regime om de buitenwereld tevreden te stellen, maar om de militaire greep op de 

macht te behouden. Monitoring en berichtgeving door buitenlandse waarnemers en de 

internationale pers waren niet toegelaten, op enkele diplomaten en VN-afgevaardigden na. 

Aung San Suu Kyi’s huisarrest werd zes dagen na de verkiezingen opgeheven (samen met de 

vrijlating van enkele andere politieke gevangenen) – een cosmetische geste van een regime 

                                                           
20

 Op de 42
e
 ASEAN Foreign Ministers’ Meeting in juli 2009 werd een communiqué (Acting Together to Cope 

with Global Challenges) vrijgegeven, waarin ASEAN haar standpunt ten aanzien Myanmar verduidelijkt: “[…] 

encourage the Myanmar Government to hold free, fair and inclusive elections in 2010, thereby laying down a 

good foundation for future social and economic development.” Opgehaald van: Mizzima News “ASEAN Foreign 

Ministers expect Burma to act responsively” (http://www.mizzima.com/news/regional/2479-asean-foreign-

ministers-expect-burma-to-act-responsively-.html), geraadpleegd op 9 mei 2012 
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dat vreesde voor een beschamende nederlaag de week ervoor, indien de verkiezingen wél 

honderd procent vrij en eerlijk waren verlopen. Suu Kyi zat sinds 1988 op tweeëntwintig jaar 

in totaal vijftien jaar vast. 

 

Stap zes van de Roadmap bestond erin de nieuwe parlementsleden van Hoger- en Lagerhuis 

bijeen te roepen, zoals overeengekomen in de grondwet van 2008. De zevende en laatste stap 

in Myanmar’s Roadmap to Democracy ving aan met de aanstelling van Thein Sein als 

president in februari 2011. Hij was bij zijn deelname aan de verkiezingen reeds voorzitter van 

de USDP en werd drie maand later door de Pyidaungsu Hluttaw (Lager- en Hogerhuis samen 

als de Union Assembly) verkozen tot nieuwe president. Zijn twee vice-presidenten, Tin Aung 

Myint Oo en Sai Mauk Kham, zijn ook lid van de USDP. Thein Sein’s ambt ging in op 30 

maart 2011 en hij is de eerste burgerlijke president in negenenveertig jaar (BBC Asia “Burma 

ex-Prime Ministers Thein named new president”, 9 mei 2012). Hij was sinds 2007 premier 

onder Generaal Than Shwe en beide werden beschouwd als bondgenoten. Het viel tot zo’n 

veertien maanden geleden absoluut niet te voorspellen dat Myanmar in mei 2012 zou staan 

waar het nu staat. De rol die men vorig jaar toebedeelde aan Than Shwe – als bediener van de 

knoppen achter de schermen, blijkt nu veel kleiner te zijn dan gedacht. 

 

De internationale gemeenschap beschouwde de verkiezingen van 2010 als een staaltje toneel, 

vals en bedrieglijk (letterlijk “a sham”, BBC Asia “Pro-military part ‘wins’ Burmese 

election”, 7 mei 2012). Desondanks kregen de nieuwe leiders toch de symbolische steun van 

de meeste van hun onmiddellijke buren (BBC Business “What will Burma’s economic future 

look like?”, 10 mei 2012). Toch waren deze verkiezingen bijzonder baanbrekend; ze waren 

als het ware een bijzonder relevant ‘staaltje toneel’. Het waren überhaupt de eerste sinds 1990, 

ze markeerden de formele afschaffing van de SPDC en Generaal Than Shwe deed afstand van 

zijn positie als staatshoofd. Thein Sein werd als hoofd van de USDP, weliswaar door het 

overwegend van militairen doordrongen parlement, verkozen tot president van de Republic of 

the Union of Myanmar. Nog voor zijn aanstelling werden al een reeks hervormingen 

doorgevoerd. Zoals reeds vermeld, was het top-down aspect  van deze hervormingen een 

primeur. De volksopstanden van 1988 en 2007 (respectievelijk de 8888 Uprising en de 

Saffraanrevolutie) leken de machthebbers toen niet aan te zetten tot meer ingrijpende 

hervormingen, ze werden immers brutaal onderdrukt. Pas na Cycloon Nargis in 2008 en 

vooral na de verkiezingen van 2010 werd meer concrete actie ondernomen van bovenuit 

(hoewel de eerste kleine stappen van de Roadmap reeds enkele jaren voordien werden 
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genomen, in de afwezigheid van relevant volksprotest). Het proces van democratisering werd 

dus voornamelijk gedreven door interne top-down beleidsoverwegingen. Al kan de Arabische 

revolutionaire sfeer van 2011 uiteraard wel een extra aanzet geweest zijn voor de militairen 

om de hervormingskoers scherp te stellen en nog meer au sérieux te nemen. 

 

4.2.2 Expliciete redenen 

 

De expliciete redenen van de machthebbers om het regime te moderniseren en democratiseren, 

zijn echter weinig duidelijk. Phan (2012) benadrukt in haar ietwat cynisch betoog dat het 

parlement de facto machteloos is, omdat de president erboven staat, geen verantwoording 

moet afleggen en zelf mensen mag benoemen. Boven de president staat het elfkoppige NDSC, 

waarvan de president zelf voorzitter is, maar ook slechts één van de elf leden is. Boven het 

NDSC ten slotte staat volgens Phan (2012) nog steeds impliciet het leger, dat overeenkomstig 

de grondwet van 2008 in se voor alles zijn veto kan stellen, inclusief wat de president en het 

parlement besluiten. Het US Department of State (26 mei 2012) stelt dat de militaire 

ordediensten rapporteren aan en verantwoording afleggen via militaire kanalen en dat 

burgerlijke ordediensten zoals de politie, rekenschap afleggen aan een civiel ministerie, 

waarbij een generaal aan het hoofd staat (US Department of State, 2012). 

 

De visie van Phan (2012) wordt in een niet-gerelateerde bijdrage in The Christian Science 

Monitor (19 mei 2012) onderuit gehaald. De auteur argumenteert dat de transitie weg van de 

militaire junta een bewuste keuze was en dat het de machthebbers menens is (CSM “Reforms 

in Myanmar: 4 reasons the military changed course”, 19 mei 2012). Daartoe hadden zij drie 

redenen: 

 

- De leiders willen zichzelf beschermen 

- Temperen van de overafhankelijkheid van China 

- Beëindigen van de westerse sancties en de daarmee gepaarde economische malaise 

 

Bij de eerste reden komt het erop aan dat de leiders van de junta hun hachje willen redden. 

Than Shwe legde in 2011 zijn ambt neer en om te voorkomen dat hij door het nieuwe 

staatshoofd zou worden opgesloten of ontdaan zou worden van al zijn privileges en beroofd 

van zijn bezittingen, droeg hij de macht over aan een civiele regering; de macht werd op die 

manier versnipperd onder verschillende fracties. Zo verlaagde hij de kans op een potentiële 
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verbanning of opsluiting vanwege één machtig individu: “[…] decided for their own reasons 

that they wanted to leave power on their own terms.” (Ibid.). Indien Myanmar in de toekomst 

een onafhankelijke rechtspraak kan verzekeren, zullen ex- en toekomstige machthebbers ook 

minder in staat zijn om via militaire rechtbanken druk uit te oefenen op de rechters en 

zodoende wraak te nemen op concurrenten en/of vijanden (Albertus & Menaldo, 2012). 

 

Wade (2011) is echter absoluut niet overtuigd van de burgerlijke transitie van het regime. Hij 

meent dat de machthebbers goed zijn in retoriek, maar niet van plan zijn deze om te zetten in 

concrete maatregelen. Hij baseert zich op ‘dictaturen in het verleden’ om aan te tonen dat 

totalitaire machthebbers nooit vrijwillig afstand doen van hun titel en macht, maar dat ze 

enkel beseffen dat in de loop der tijd een minimale legitimiteit vereist is om aan zet te blijven. 

Hij gelooft dat Myanmar pas echt zal veranderen, wanneer “the regime miscalculates how far 

they can stretch this facade, and any weaknesses are then quickly exploited.” (Asian 

Correspondent “Classic doublespeak: talk of ‘peace’ in Burma”, 5 mei 2012) 

 

Voor de tweede en derde reden zag de overheid in dat, indien het zijn slaafse afhankelijkheid 

van China wilde inperken, het een bredere internationale diplomatie diende te voeren. Om 

westers(e) kapitaal en legitimiteit aan te trekken, was de enige optie het doen opheffen van de 

sancties en dus de oorzaken ervan aan te pakken, namelijk een soort Myanmarese glasnost 

(‘openheid’) initiëren en volbrengen (The Guardian “Burma awakes to glasnost: a (partly) 

free press and (some) freedom of expression”, 4 mei 2012) met president Thein Sein als een 

nieuwe F.W. de Klerk.
21

 

 

In 1988 zag de toenmalige BSPP onder Ne Win ook in dat Birma op een halve eeuw tijd de 

armste staat van Zuidoost-Azië was geworden. De SLORC en de SPDC waren een 

ongelukkige would be oplossing voor het probleem. De toenmalige hervormingen waren een 

druppel op een hete plaat. Enkele symptomen werden aangepakt, maar de kern van de 

problemen allerminst. Aldus creëerde men soms korte termijn vooruitgang, hoewel de HDI 

sinds 1990 langzaam steeg. Het BBP steeg eveneens (echter samen met de sociale 

ongelijkheid), Myanmar trad in 1997 toe tot ASEAN en ontwikkelde een eerder besproken 

Roadmap to Democracy in 2003, maar over de gehele lijn vervreemdde de militaire leiding 

                                                           
21

 Men kan uiteraard ook Russisch president Gorbatsjov aanhalen; onder hem werden de glasnost/perestrojka 

geïnitieerd. De vergelijking met de Klerk wordt echter gemaakt door CSM (19 mei 2012). F.W. de Klerk was 

president van Zuid-Afrika van 1989 tot 1994. Onder hem werd de Apartheid afgeschaft. 
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van zijn bevolking (wat tragisch duidelijk werd in de nasleep van Cycloon Nargis in 2008) en 

steeg de levensstandaard nauwelijks. Militair geweld, drugshandel, dwangarbeid en andere 

mensenrechtenschendingen bleven alomtegenwoordig. 

 

4.2.3 De hervormingstrein van Thein Sein 

 

Met de positieve – economische – evolutie sinds 1990 en de politieke opening sinds 2010, kan 

men zich afvragen of de sancties jegens Myanmar een noemenswaardig effect hebben gehad: 

 

“Now that major steps of the kind long called for by the West are being taken, it is 

incumbent on the international community and multilateral institutions to help ensure 

their success. […] As the EU approaches a key decision point in late April [2012] on 

whether to renew sanctions on Myanmar, the value of the coercive measures must be 

reconsidered.” (ICG, 2012, p. 1) 

 

Thein Sein is er alleszins van overtuigd dat het niet de sancties waren, die Myanmar hebben 

doen hervormen. Hij zegt dat ze bedoeld waren om de overheid te raken, maar daarentegen 

het volk raakten. Ook hebben ze geen impact gehad op vorige legislaturen, die, zoals hij het 

zelf in een interview met The Washington formuleert, “laid down the procedures so they 

could hand over a democratic system for our country” (Washington Post “Burma’s president 

gives his first foreign interview”, 14 mei 2012). Thein Sein bedoelt hiermee duidelijk dat de 

Roadmap for Democracy de voornaamste en misschien wel enige katalysator van 

democratisering was en is. 

 

Een overzicht van alle hervormingen sinds de aanstelling van het nieuwe regime in november 

2010 zou het te ver leiden, maar de lijst is bijzonder uitgebreid. De hervormingen hebben 

betrekking op politieke verzoeningen, legislatieve aangelegenheden, de vrijheid van 

meningsuiting, pers, organisatie en parlementair debat, de uitbreiding van basisvrijheden, 

vredesprocessen met etnische groepen en economische en beleidsmatige structuren (Turnell, 

2012a; ICG, 2012). Een belangrijke afwezige is de grotere autonomie voor deelstaten en 

duurzame vrede met de minderheidsgroepen. Enkele specifieke concessies waren de 

versoepeling van censuur
22

, de vrijlating van honderden politieke gevangenen en het bereiken 

                                                           
22

 De censuur op onderwerpen als cultuur, entertainment en maatschappelijke kwesties is reeds opgeheven en 

vanaf juni/juli 2012 zullen – na de oprichting van een persraad, weliswaar met leden benoemd door de president 

– ook politieke onderwerpen ‘vrij’ gepubliceerd mogen worden (De Standaard “Ook geen mediacensuur meer op 

politiek nieuws in Myanmar”, 18 mei 2012) 
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van een staakt het vuren met, op de KIO na, alle voorname gewapende groepen op één jaar 

tijd. Na haar vrijlating op 13 november 2010, werd Aung San Suu Kyi in januari 2011 

bovendien een internetverbinding toegestaan, mocht ze haar partij NLD registreren voor de 

symbolische voorverkiezingen van 1 april 2012 en zelf deelnemen. Met Thein Sein’s 

presidentschap in maart 2011 was de machtsoverdracht van de militaire junta naar de 

‘nominale burgerlijke regering’ naar eigen zeggen compleet. 

 

In mei en oktober 2011 waren bannelingen terug welkom in hun thuisland en werden 

tientallen politieke gevangenen vrijgelaten. Onder hen zaten enkele voormalige 

studentenleiders van de 8888 Uprising en de hoofdredacteuren van de drie meest prominente 

nieuwsagentschappen Mizzima, The Irrawaddy en Democratic Voice of Burma. Symbolisch 

was de ontmoeting tussen president Thein Sein en Aung San Suu Kyi op 19 augustus 2011 in 

de hoofdstad Naypyidaw – Suu Kyi’s eerste bezoek buiten de voormalige hoofdstad Yangon. 

Geen van beiden gaf achteraf commentaar, maar een woordvoerder van de NLD beschreef de 

gesprekken als “like meeting old friends. […] It was [a] warm and cordial meeting” (BBC 

Asia “Aung San Suu Kyi meets Burma president”, 9 mei 2012). Opmerkelijk was ook de 

verdere versoepeling van de vrijheid van organisatie: in september 2011 kwam een wet met 

betrekking tot het legaliseren van vakbonden erdoor. Een nieuwe golf van vrijlatingen van 

politieke gevangenen in januari 2012 deed dienst als een geste tegenover de internationale 

gemeenschap om aan te tonen dat iedereen vrij mocht deelnemen aan de voorverkiezingen in 

april. 

 

Vluchtelingen en intern verplaatste personen zijn een belangrijke issue voor het regime. De 

mediaschijnwerpers richten er hun pijlen minder op, maar groepen als ICG, Amnesty 

International en Human Rights Watch klagen er wel de erbarmelijke toestand van aan: 

 

“Government forces fought against Karen, Shan and Kachin insurgents, displacing 

tens of thousands of civilians and committing human rights violations and violations 

of international humanitarian law that amounted to crimes against humanity or war 

crimes.” (Amnesty International Report, 2012, p. 25) 

 

Als spreekbuis tussen regering en de etnische groepen heeft Minister van Spoorwegen Aung 

Min duidelijk gemaakt dat de repatriëring van etnisch-Karenvluchtelingen begin juni 2012 

zou starten. Dat meldde hij in een gesprek met de Karengroep (The Irrawaddy “Govt Wants 

to Start Resettling Refugees: Minister”, 28 april 2012). Het zou gaan om 150.000 
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vluchtelingen in negen kampen op de grens met Thailand en een half miljoen Internally 

Displaced Persons (IDP’s) (Ibid.; Thailand Burma Border Consortium, april 2012). Het totale 

aantal IDP’s zou rond de 470.000 liggen (US Department of State, 2012). De etnische 

Karengroep staat er echter sceptisch tegenover, omwille van de onzekerheid betreffende de 

duurzaamheid van de wapenstilstand. Het laat bovendien de kwestie van de zowat twee 

miljoen migrantenarbeiders in Thailand open. 

 

Meer globale doelstellingen houden de heropbouw van de economie in, alsook het invoeren 

van een reële democratie, een onafhankelijke rechterlijke macht en een scheiding der machten 

in het algemeen, een rule of law verzekeren en het respecteren van de etnisch-religieuze 

heterogeniteit (The Irrawaddy “Govt Wants to Start Resettling Refugees: Minister”, 28 april 

2012). ICG (2012) beschouwt de hervormingen als reëel en persistent, maar ziet de 

uitdagingen voor de toekomst als zeer groot, zeer complex. Bovendien moeten de 

‘overwonnen’ hindernissen vooral duurzaam, onomkeerbaar en geloofwaardig zijn en dient de 

internationale gemeenschap meer inspanningen te doen om Myanmar te helpen in zijn 

democratiseringsproces: 

 

“The changes are real, but the challenges are complex and numerous. To consolidate 

and build on what has been achieved and increase the likelihood that benefits flow to 

all its citizens, Myanmar needs the international community to come closer, seeking 

opportunities for great engagement rather than more reasons why sanctions should be 

sustained.” (ICG, 2012, p. 1) 

 

Arbour (2012) is van mening dat een voortzetting van de sanctionering de hervormingskoers 

alleszins niet vooruit zou geholpen hebben: “Of de bestaande sancties hebben bijgedragen aan 

de hervormingen, is niet duidelijk. Maar vasthouden aan de sancties zal de hervormingsdrang 

niet aanwakkeren, ze wegnemen wel.” (De Standaard “De tijd van sancties voor Myanmar is 

voorbij”, 15 mei 2012) 

 

4.2.4 Perceptie op corruptie 

 

Het spreekt voor zich dat elke nieuwe stap in het democratischer en inclusiever maken van 

wetten en het hervormen van het beleid een goede zaak is. Dit wil echter niet zeggen dat 

Myanmar daarom op korte termijn een vrij land zal worden met een transparante bureaucratie 

zonder corruptie. Transparency International, een ngo die de mondiale corruptie jaarlijks in 
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kaart brengt middels de Corruption Perception Index
23

 (CPI), plaatst Myanmar samen met 

Afghanistan op de derde laatste plaats, net voor Noord-Korea en Somalië (Transparency 

International, 2012). Op een schaal van één tot tien, scoorde Myanmar in 2011 met 1,5 (zie 

Figuur 3). Sinds het begin van de metingen in 2004 schommelde de waarde tussen 1,3 en 1,8. 

Nieuw-Zeeland had in 2011 met 9,5 de hoogste score. België staat op de negentiende plaats 

met 7,5. 

 

 

Figuur 3: De mondiale Corruption Perception Index (2011). Myanmar scoort met 1,5 een donkerrode plaats. 

(Transparency International, 12 mei 2012) 

  

 

                                                           
23

 Definitie op de officiële website: “The Corruption Perceptions Index ranks countries/territories based on how 

corrupt a country’s public sector is perceived to be. It is a composite index, drawing on corruption-related data 

from expert and business surveys carried out by a variety of independent and reputable institutions. […] 

Perceptions are used because corruption – whether frequency or amount – is to a great extent a hidden activity 

that is difficult to measure.”  (Transparency International, 2012) 
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Figuur 4: Myanmar neemt de voorlaatste plaats van Azië in, voor Noord-Korea. In 2014 wordt het land 

voorzitter van ASEAN, een regio met een gemiddelde CPI (over de tien leden heen) van 3,64 (Transparency 

International, 12 mei 2012) 

  

Men kan echter de objectiviteit van de CPI in twijfel trekken, vermits voor de index 

voornamelijk derde partijen (burgers) worden ondervraagd, via soms suggestieve vragen als 

“Vertrouwt u de overheid?” en “Vindt u ook dat”-vragen. Daarnaast is het 

betrouwbaarheidsinterval bijzonder groot en kan de werkelijke waarde voor Myanmar 

variëren tussen 1 en 1,9. Ten slotte veranderen de indicatoren jaar na jaar, wat monitoring in 

de tijd veel minder representatief maakt.
24

 Perceptie op zich is al geen objectieve parameter in 

het meten van een nauwelijks te standaardiseren fenomeen. Ondanks het diepe dal waaruit 

Myanmar moet klimmen, is elke stap waardevol, indien met elk van deze stappen de kans op 

militaire ‘recidive’ verkleint. 

 

4.3 Eén zwaluw maakt nog geen lente: retoriek versus daadkracht 

 

Thein Sein’s hervormingskoers loopt als een trein, wat de indruk kan wekken dat de 

hervormingen en versoepelingen niet steeds even duurzaam zijn. Het legt ook een hypotheek 

op de toekomst. Sceptici en dissidenten vragen zich ook af waarom Thein Sein het gezicht is 

van de hervormingen, terwijl de machinerie achter hem de echte drijvende kracht vormt (CSM 

“Myanmar’s about-face: 5 recent reforms”, 19 mei 2012). Desondanks is de algemene teneur 

                                                           
24

 Transparency International stelt op de officiële website een CPI Sources Description Document ter 

beschikking, waarin de zeventien databronnen (afkomstig van dertien instellingen) worden beschreven, en 

beschreven staat vragen er worden gesteld en welke instelling in welke landen onderzoek doet. Opgehaald van: 

http://cpi.transparency.org/cpi2011/in_detail/#myAnchor5, geraadpleegd op 12 mei 2012  
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toch dat Thein Sein zich onderscheidt van zijn voorgangers door geen marionet te zijn van de 

militairen en net wel het voortouw te nemen. Indien Thein Sein en de militair gesteunde 

burgerlijke regering er niet in slagen om de gedane hervormingen en toegevingen concreet 

vast te leggen, kan Myanmar immers zijn geloofwaardigheid verliezen en door de 

internationale gemeenschap terug in zijn rol van pariastaat geduwd worden. 

 

Men moet dus niet te vroeg victorie kraaien. De hervormingsgolf mag dan wel aanzienlijk 

snel plaatsvinden, het establishment beweegt langzaam en de veranderingen zullen zich traag 

laten waarnemen, niet het minst in de verre uithoeken buiten de strook Mandalay-Naypyidaw-

Yangon. Zo is het tot op heden nog steeds niet mogelijk om in Myanmar met een kredietkaart 

te betalen, op enkele grote hotels na, waar bovendien veel extra kosten aan verbonden zijn. 

Ook is slechts 25% van de bevolking verbonden aan het elektriciteitsnet (het merendeel wordt 

uitgevoerd naar China) (The Guardian “Gay people in Burma start to challenge culture of 

repression”, 16 mei 2012) en heeft nauwelijks 1% een internetverbinding (0,8% in juli 2010) 

(Phyo Oo & Pyayzon, 2010). Het internet werd er in 2000 geïntroduceerd en wordt streng 

gereguleerd en gecensureerd door het leger. Het is bovendien enorm duur en een kwart van de 

bevolking woont onder de armoedegrens (ADB, 2012). Ook homoseksualiteit is er bij wet 

verboden en strafbaar, met tot tien jaar gevangenisstraf als gevolg (The Guardian “Gay 

people in Burma start to challenge culture of repression”, 16 mei 2012). 

 

Het is dus van cruciaal belang dat alle gedane en geplande hervormingen geïnstitutionaliseerd 

worden en in voor iedereen geldende wetten en decreten gegoten worden, wat voorlopig nog 

niet het geval is. Ondanks de oprichting van een Nationale Commissie voor Mensenrechten 

(Myanmar National Human Rights Commission, NHRC) eind 2011
25

, maakt het huidige 

regime zich nog steeds schuldig aan schendingen van de mensenrechten, het verbod op 

personen in ballingschap om terug te keren en een mate van censuur. De honderden 

vrijlatingen van politieke gevangenen in het voorbije jaar zijn een positieve geste, maar er 

blijven er nog honderden vastzitten, zonder uitzicht op een eerlijk proces. Bovendien zijn de 

discriminerende wetten die het toelieten hen op te sluiten, nog niet afgeschaft en gebeurt de 

vrijlating van de gevangenen meestal onder strenge voorwaarden (Phan, 2012). Bangkok Post 

                                                           
25

 De NHRC werd onder Thein Sein opgericht en bestaat uit vijftien gepensioneerde bureaucraten en academici. 

De connectie van het orgaan met het regime, stelt echter de onafhankelijkheid ervan in vraag. Desondanks 

werden in de eerste drie maand na de oprichting reeds meer dan 1000 klachten ontvangen, waarvan de 

meerderheid effectief werd behandeld. (ICG, 2012, p. 4) 
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geeft aan dat de retorische wetswijzigingen zwart op wit moeten vastgelegd worden. Zolang 

dat niet het geval is, heeft het regime nog vrij spel onder de oude spelregels: 

 

“There is no evidence of any significant change in the six-decade old institutional 

culture enshrining the self-professed role of the military as not only guardians of the 

state but also “minders” of the body politic, and its skeptical view, bordering on 

contempt, of democracy-oriented politicians and political parties.” (Bangkok Post 

“Will personalities trump institutions?”, 10 mei 2012) 

 

Het is bovendien niet de eerste keer dat het regime hervormingen en versoepelingen heeft 

doorgevoerd. Midden jaren negentig en in 2002-2003 werden al verzoeningspogingen 

ondernomen tussen de militairen en de oppositie. Sinds 1988 heeft Aung San Suu Kyi niet 

permanent onder huisarrest gestaan, maar slechts vijftien jaar. Er zijn dus al eerder tekenen 

van politieke en economische openingen geweest in Myanmar. Uiteindelijk werden deze 

vroegere opportuniteiten steeds weer onderdrukt door de harde militaire lijn in het parlement. 

Bijna geen enkel fenomeen, geen enkele ontwikkeling, die elke generatie steeds weer ervaart 

als ‘nieuw’, is echter echt nieuw (Coolsaet, 2011). Er kan dan ook niet met rationele 

zekerheid worden gezegd dat de huidige hervormingsgolf onomkeerbaar is, hoewel het geloof 

erin groter is dan ooit tevoren. 

 

4.4 De voorverkiezingen van 1 april 2012 

 

Eén van de meest recente significante gestes van het regime was het organiseren van 

voorverkiezingen, naar aanloop van de doorslaggevende verkiezingen van 2015, waarin Aung 

San Suu Kyi veel kans maakt om president te worden. De voorverkiezingen waren echter 

eerder symbolisch dan doorslaggevend: ze tonen het misprijzen van de bevolking aan ten 

aanzien van het regime, maar de slagkracht van de oppositie in de Hluttaw is er (zelfs vanuit 

het niets) niet relevant mee toegenomen. De verkiezingen worden beschouwd als “a rejection 

of the military’s powerful political role and as a public endorsement of Aung San Suu Kyi” 

(The Guardian “Aung San Suu Kyi invited to make debut in Burma parliament”, 11 april 

2012). Bovendien waren ze niet zo vrij en eerlijk als men zou denken, al was de deelname van 

Aung San Suu Kyi de belangrijkste (en vervulde) voorwaarde: de overheid besliste nog steeds 

welke partijen en kandidaten al dan niet mochten deelnemen aan het verkiezingsproces en 

vroeg een hoge prijs voor het registreren van kandidaten (Phan, 2012). Dit kon in het nadeel 



60 

gespeeld hebben van kleinere etnische partijen, maar deze hadden wellicht niet veel veranderd 

aan de verpletterende overwinning van de NLD. 

 

Er werd reeds eerder aangehaald dat het louter ‘organiseren van verkiezingen’ geen garantie 

op democratie betekent. Critici van het Myanmarese regime menen dan ook dat de kans niet 

gering is dat het regime de NLD tracht te coöpteren. De tactiek van de overheid zou er dan uit 

bestaan de internationale gemeenschap, middels eerlijke en vrije verkiezingen, een blijk van 

openheid en democratisering te tonen, om de aandacht af te leiden van wat zich elders afspeelt: 

gevechten met de Christelijke Kachin en de Karen, IDP’s, moord en verkrachting, willekeurig 

geweld en structurele armoede op grote schaal. De beste passende Engelse term hiervoor is 

feint (Case, 2012): een schijnbeweging die de reële bedoelingen van een bepaalde actie 

camoufleert. De coöptatie van de kleine NLD verschaft het regime op die manier bovendien 

een basis van legitimiteit. The Guardian verwoordt het kort maar krachtig als: 

 

“Burma’s junta (sic) may have done The Lady a favour in granting her a voice in 

opposition while denying her real power.” (The Guardian “Aung San Suu Kyi, David 

Cameron and the perils of Politikverdrossenheit, 14 april 2012) 

 

Bij de voorverkiezingen werden er van de 664 zetels in de Union Assembly (Hogerhuis en 

Lagerhuis samen) slechts vijfenveertig gecontesteerd. De NLD won er drieënveertig van (vijf 

in het Hogerhuis, achtendertig in het Lagerhuis), waaronder één zetel voor Aung San Suu Kyi 

in het Lagerhuis. De USDP veroverde slechts één zetel, maar behoudt wel nog een absolute 

meerderheid over het hele parlement. Ook de 25% zetels voorzien voor ex-militairen blijven 

in stand. Met een totaal van 43 op 664 zetels heeft de NLD een aandeel van nauwelijks 7% in 

het parlement en kan zodoende onmogelijk haar stem doordrukken. Desondanks is ze wel de 

‘grootste’ oppositiepartij in de regering en weerklinkt de stem van Aung San Suu Kyi relatief 

gezien veel sterker dan de rest – de wereld spitst immers de oren als zij het woord neemt. 

Aldus kan de deelname van de NLD aan het bestuur op langere termijn potentieel een grotere 

dynamiek teweegbrengen in het establishment (ICG, 2012): 

 

“Since only the ruling government can address the grievances and fulfill the demands 

of the armed ethnic groups, the NLD’s role is likely to be that of a confidence- and 

bridge-builder than active negotiator.” (Bangkok Post, 12 april 2012) 

 

Zoya Phan, zelf een etnisch-Karen, laat zich kritisch uit over de voorverkiezingen: 
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“Too much importance has been attached to these byelections, whose significance is 

more symbolic than practical. Aung San Suu Kyi’s party, the National League for 

Democracy, will have about 5% of the seats in parliament, compared with 80% for the 

military and the main military-backed party. Even if Aung San Suu Kyi had a 

majority, parliament has very limited power, and the military has an effective veto 

over its decisions.” (Phan in The Guardian “Aung San Suu Kyi’s victory does not 

bring Burma freedom”, 9 mei 2012) 

 

4.5 De nasleep van de voorverkiezingen 

 

De voorverkiezingen hadden een enorme symbolische impact. Ze vormden een teken dat het 

regime zijn houdbaarheidsdatum heeft overschreden en dat de roep om democratie groter is 

dan ooit tevoren. Het is echter twijfelachtig of deze voorverkiezingen, waarin nog geen 7% 

van de zetels gecontesteerd werden, reële politieke en maarschappelijke veranderingen 

kunnen teweegbrengen. Bij de heropening van de Union Assembly op 23 april weigerde de 

NLD de eed af te leggen, omdat het niet akkoord ging met een bepaalde formulering. De NLD 

werd gevraagd de grondwet te vrijwaren (‘to safeguard’), maar noemde dit ondemocratisch en 

wilde de formulering veranderd zien in ‘to respect’. Het nuanceverschil is subtiel, maar de 

NLD verklaarde dat het hiermee de mogelijkheid tot afschaffing van de ondemocratische 

grondwet openhoudt. Zowel president Thein Sein als NLD-voorzitter Aung San Suu Kyi 

geloofden in een oplossing voor dit euvel, maar het was onduidelijk hoe men dit zou 

verwezenlijken. Uiteindelijk legden Aung San Suu Kyi en de andere verkozenen op 1 mei 

toch de eed af. De grondwet bleef ongewijzigd. 

 

De NLD heeft meermaals duidelijk gemaakt waar hun prioriteiten liggen. Het democratiseren, 

afschaffen of op z’n minst verbeteren van de grondwet staat met stip op één, gevolgd door de 

invoering van algemene sociale rechtvaardigheid (rule of law) en binnenlandse vrede (a 

cessation to civil war) (Bangkok Post, 10 mei 2012; De Redactie “Aung San Suu Kyi legt dan 

toch eed af”, 11 mei 2012).
 
Hierbij willen ze de militaire invloed in de politiek volledig 

verdrijven (onder andere door de vaste benoeming van 25% militairen in de Hluttaw nietig te 

verklaren). Het is van belang voor de geloofwaardigheid van de NLD en van het regime dat 

men zich constructief opstelt en dat de NLD overschakelt van een ‘anti-regime’ houding naar 

een medespeler binnen het politieke bedrijf: 

 

“Now that the NLD has entered the Union Assembly it must quickly transform into 

“player” mode away from the “dissident critic” mode. In order to carry out its 

campaign pledges the NLD needs to strategise its moves carefully and develop tactics 
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to progressively advance its main causes within the current political structural 

constraints.” (Bangkok Post, 10 mei 2012) 

 

De NLD moet zich profileren als een hechte partij met een brede basis en niet als een 

eenpersoonspartij onder de vorm van een cultus rond Aung San Suu Kyi. De partij moet een 

fundamentele basis hebben om in 2015 eventueel regeringspartij te worden, met Suu Kyi als 

president. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de NLD er in zal slagen om 

grondwetswijzigingen door te voeren. Het zit mee dat Thein Sein en Aung San Suu Kyi een 

progressieve tandem vormen in de Hluttaw en dat er een minimale steun is onder de militairen. 

Ondanks enkele persoonlijke rivaliteiten in het hervormingskamp – vooral tussen president 

Thein Sein en Voorzitter van het Lagerhuis Shwe Mann – heerst een grote mate van 

consensus en is er geen significante scheidingslijn tussen mogelijke ‘reformisten’ en 

‘hardliners’ (ICG, 2012): 

 

“the broad consensus among the political elite on the need for fundamental change 

means that the risk of a reversal appears low; there is no coherent group of disaffected 

individuals with the power to undo the process.” (ICG, 2012, p. 1) 

 

Anderzijds legt Khin Ohmar van het Burma Partnership wel een mogelijke val bloot: 

 

“People talk about President Thein Sein being reform-minded. That may be true. 

There’s always been reform-minded people, even under the repressive system. But 

what we need in Burma is institutional changes, not changes based on personalities.” 

(The Irrawaddy “Burma Exlies Urge US to Ease Sanctions Slowly”, 10 mei 2012) 

 

De ICG vermeldt er wel bij dat de aanwezigheid van de NLD in het parlement het 

hervormingsproces zowel kan katalyseren als inhiberen, indien sommige ‘hardliners’ 

hiertegen protesteren en de democratiseringsbeweging fnuiken (ICG, 2012, p. 16). Hoewel de 

hele wereld luistert als Aung San Suu Kyi spreekt, is ze in het parlement slechts één stem van 

de 664 (BBC Asia “Burma’s Aung San Suu Kyi sworn in to parliament”, 10 mei 2012). En 

zelfs bij een unaniem NLD-standpunt, komt men nauwelijks aan 7%. De potentiële macht van 

de NLD wordt bovendien ondermijnd door de verschillende stemmechanismen (Bangkok 

Post, 10 mei 2012). Aanvragen voor grondwetswijzigingen vereisen een instemming van 

minimaal 20% (zo’n 133 zetels op 664) in het parlement – dit is dus enkel de aanvraag tot 

herziening van een aspect van de grondwet, geen wijziging an sich. Voor de 

grondwetswijziging zelf, is een driekwart meerderheid nodig (498 zetels) en ten slotte moet 

via een volksreferendum minstens 50% van de bevolking instemmen met het amendement. De 
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realisatie van de verkiezingsbelofte om het leger uit het parlement te verdrijven, noch het 

opheffen van de ondemocratische grondwet, komen hiermee dichterbij. Deze taken leggen 

bovendien een enorme druk op de schouders van een onervaren oppositiepartij als de NLD. In 

een kort interview na haar eedaflegging als parlementslid op 1 mei, verklaarde Aung San Suu 

Kyi bovendien dat ze niemand per se uit het parlement weg wil: 

 

“I have tremendous good will towards the military, so it doesn’t in any way bother me 

to sit with them. I’m pleased to be sitting together with them. We would like our 

Parliament to be in line with genuine democratic values, it’s not because we want to 

remove anybody as such.” (De Redactie “Aung San Suu Kyi legt dan toch eed af”, 11 

mei 2012) 

 

Aung San Suu Kyi maakt gretig gebruik van haar herwonnen vrijheid. Op 8 mei 2012 werd 

haar een paspoort van Myanmar gegeven (De Standaard, “Myanmarese oppositieleidster Suu 

Kyi krijgt eerste paspoort in 24 jaar”, 9 mei 2012) en van 30 mei tot 1 juni woont ze, samen 

met president Thein Sein, het World Economic Forum in Bangkok bij. Dit geeft aan dat zowel 

economische (de conferentie bijwonen) als diplomatieke (de democratische ‘tandem’ Sein-

Suu Kyi neemt deel) elementen cruciaal zijn voor de toekomst. In juni plant Suu Kyi ook een 

trip naar Europa, waar ze onder meer Oslo (om haar Nobelprijs in ontvangst te nemen, 

eenentwintig jaar na datum), Genève (Conferentie van de internationale arbeidsorganisatie) en 

Oxford zal aandoen, waar ze destijds heeft gestudeerd. Ze zal ook Dublin en Parijs bezoeken 

en in Londen het Hoger- en Lagehuis toespreken (De Standaard “Aung San Suu Kyi naar 

Thailand en Europa”, 30 mei 2012). 

 

4.6 De toekomst op de internationale bühne 

 

Het is van groot belang dat de hervormingskoers van de nieuwe regering gestaag gebeurt, met 

voldoende aandacht voor elk aspect en dat men de tijd neemt om duurzame akkoorden te 

sluiten. Naast het belang van de duurzame heropbouw van instituties, het terug aangaan van 

internationale banden, de opheffing van allerhande sancties en de voor- en nadelen die dit met 

zich meebrengt voor zowel Myanmar als de buitenwereld, kan vooral de institutionele 

hervorming een pad vol hindernissen zijn. De opheffing van de economische sancties door 

Europa en de VS kan ervoor zorgen dat westerse bedrijven en algemene FDI er zich gaan 

nestelen, alvorens de staatsinstituties degelijk en democratisch hervormd zijn. Myanmar is een 

zeer grondstofrijk land, dat plots de figuurlijke prikkeldraad van zijn metershoge 
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muurgrenzen ziet verdwijnen en buitenlands kapitaal verwelkomt. Het zal niet lang duren 

alvorens westerse bedrijven en overheden zich in een nieuw Zuidoost-Aziatisch steekspel 

gaan bevinden (een New Great Game). Er zal een gold rush op gang komen. Het is van 

cruciaal belang dat Myanmar hierbij de knowhow, de instellingen en de fundamenten bezit om 

deze het hoofd te bieden. Tegelijk moet Myanmar begeleid worden in zijn integratie in de 

wereldeconomie, door externe hulp en door interne ontwikkeling. Deze evenwichtsoefening is 

de moeilijkste klus in het bestendigen van de onomkeerbare veranderingen. 

 

4.6.1 Hongerige buren, deel II – China, het Westen, de VS 

 

Een voorbeeld van dergelijke evenwichtsoefening is de beslissing van de Thein Sein-

administratie om een groot Chinees bouwproject in september 2011 te annuleren. Om 

Myanmar’s overafhankelijkheid van China in te dammen (China investeerde met olie- en 

gaspijpleidingen zo’n 14 miljard USD in Myanmar in 2010; in 2008 was dit ‘slechts’ 1 

miljard USD; BBC Business “What will Burma’s economic future look like?”, 10 mei 2012; 

Asia Times “European firms face Myanmar catch-up”, 19 mei 2012) en zijn blik te openen 

naar westerse betrekkingen, besloot het de werken aan de Myitsone-dam, bestemd ter 

productie van hydro-elektriciteit waarvan het leeuwendeel naar China zou gaan, stop te zetten.  

Het project ter waarde van 3,6 miljard USD riep veel plaatselijke weerstand op, omdat het 

middenin agrarisch en natuurlijk gebied in de Kachin-staat zou worden gevestigd en een 

gebied ter grootte van Singapore zou doen overstromen. Bovendien zou de plaatselijke 

bevolking van al deze Chinese miljardenprojecten nauwelijks een cent zien, omdat China zijn 

eigen arbeiders inzet en de uiteindelijke output voor 90% naar China zou vloeien (CSM 

“Myanmar’s about-face: 5 recent reforms”, 19 mei 2012). Deze actie markeert de eerste keer 

dat Myanmar zich enigszins tegen zijn belangrijkste handelspartner verzet, maar ook een shift 

in het beleidsparadigma: men luistert naar het volk (The Economist “Hope in Myanmar: A 

Burmese Spring?”, 12 mei 2012). 

 

Het Westen moet dus begeleiden, maar ook op zijn hoede zijn. Door de tijdelijke opheffing 

van de sancties (voor een termijn van één jaar) kan de EU zijn zogenaamde hefboomkracht 

kwijtspelen. Myanmar kan immers zijn incentives om te democratiseren verliezen, nu de 

meeste sancties zijn opgeheven. De vraag is echter waar de grens ligt tussen enerzijds een 

vanwege het Westen oprechte bekommernis om het volk en de toekomst van Myanmar en 
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anderzijds eigenbelang, nepotisme en crony capitalism. Aung Din, een vrijgelaten politieke 

gevangene en activist van de US Campaign for Burma meent dat 

 

“once Western businesses move into Burma it will be difficult to reverse the sanctions, 

and democracy advocates will lose leverage over the military.” (The Irrawaddy 

“Burma Exiles Urge US to Ease Sanctions Slowly”, 11 mei 2012) 

 

De relatie van Myanmar met zijn regionale en internationale omgeving (ASEAN, VS, VK en 

EU, VN e.d.) zal op middellange termijn onherroepelijk nieuwe vormen aannemen. Myanmar 

zal trachten zijn inkomsten te diversifiëren, met een groter aandeel van het Westen en 

ASEAN, ten nadele van China. ASEAN wil in 2015 een formele economische unie (ASEAN 

Economic Community) worden, met vrijhandel zoals in de EU (echter zonder 

gemeenschappelijke munt, maar dat is ook niet de bedoeling). Op die manier tracht ASEAN 

de invloed van China in te dammen. 

 

Ook de VS hebben de subtiele transitie in Zuidoost-Azië opgemerkt. In oktober 2011 

kondigde president Barack Obama aan de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Zuidoost-

Azië aanzienlijk te verhogen. Er werden in 2011 gemeenschappelijke militaire oefeningen 

gedaan met Vietnam, wapens geleverd aan en oefeningen gedaan met de Filipijnen (in april 

2012) en mariniers en oorlogsschepen gestationeerd in Darwin (Australië) resp. Singapore. 

Ook een wapenlevering aan Taiwan was gepland. Op diplomatiek en economisch vlak stelde 

Obama op de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) top van 2010 een diepere 

uitwerking van het ‘Trans-Pacifisch Economisch Partnerschap’ voor, een vrijhandelspact 

zonder China (Uytterhaeghe, 2012). 

 

Op 30 november 2011 reisde Amerikaans Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton – 

net tijdens de troebele relatie van Myanmar met China – af naar Myanmar om er een 

charmeoffensief te starten: ze voerde er gesprekken met president Thein Sein en Aung San 

Suu Kyi en moedigde het regime sterk aan om de huidige trend van hervormingen vol te 

houden, wil het de sancties opgeheven of op zijn minst tijdelijk opgeschort zien. Clinton liet 

ook weten dat “actie met actie beantwoord wordt” en dat dit de diplomatieke relatie tussen 

beide landen zal verbeteren. Ze liet weten dat: 

 

“The United States is prepared to walk the path of reform with you if you [het regime] 

keep moving in the right direction. […] These are incremental steps and we are 
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prepared to go further if reforms maintain momentum. In that spirit, we are discussing 

what it will take to upgrade diplomatic relations and exchange ambassadors. […] Over 

time, this could become an important channel to air concerns, monitor and support 

progress and build trust on both sides.” (BBC Asia “Clinton pledges improved Burma 

ties if reforms continue”, 10 mei 2012) 

 

De sterke militaire en economische band tussen Myanmar en China kan hierdoor enigszins in 

het gedrang komen. China heeft publiekelijk de vernieuwde bilaterale relatie tussen Myanmar 

en de VS verwelkomd, maar vreest binnenshuis voor deze nieuwe trend van Amerikaanse 

aanwezigheid in de eenentwintigste-eeuwse pivot area die Zuidoost-Azië stilaan wordt (of 

reeds is).
26

 Tegenwoordig wordt Zuidoost-Azië ook wel het Industrial Heartland of the 

Global Economy genoemd, omwille van de sterke economische groei in China, India, Taiwan 

en de ASEAN-staten (Thompson, 2011). De nieuwe multipolaire mondiale constellatie na de 

Koude Oorlog toont met de casus van Myanmar aan dat twee spelers deze multipolaire wereld 

niet helemaal genegen zijn: een oude supermacht die tracht vast te houden aan zijn slinkende 

relatieve machtsvoorsprong en een nieuwe economische supermacht die de tanende koploper 

tracht in te halen. 

 

4.6.2 Troeven en hindernissen 

 

Myanmar staat in 2012 voor grote uitdagingen, maar heeft troeven. Het land heeft een grote 

pool aan jonge werkkrachten, is rijk aan grondstoffen (waaronder één van de grootste 

gasreserves ter wereld), organiseert in 2013 de zevenentwintigste Zuidoost-Aziatische Spelen, 

wordt in 2014 voorzitter van ASEAN en is van plan om in 2015 een beurs te openen met de 

hulp van Japan. De tandem Thein Sein – Aung San Suu Kyi en hun respectievelijke achterban 

kunnen politieke veranderingen doen aansluiten op de positieve economische vooruitzichten. 

Bovendien zullen tegen eind 2013 de verschillende wisselkoersen (er zijn er een tiental, maar 

de officiële en die van de markt zijn de voornaamste) van de kyat worden geünificeerd om in 

de toekomst zijn waarde te laten bepalen door de markt, in plaats van een vastgelegde, sterk 

overgewaardeerde, koers. De officiële wisselkoers lag immers veel hoger dan de marktkoers, 

waardoor functionarissen en hooggeplaatste personen grote winsten konden vergaren, indien 

ze bij transacties de officiële koers toepasten, wat de corruptie in de hand werkte. Dit zal de 

economie vooruit helpen, omdat er meer zekerheid zal heersen onder de investeerders. Het zal 

ook incentives tot corruptie doen afnemen (Turnell, 2012b). 
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 Vrij naar Mackinder’s Theory of the Heartland (1904), waarin hij stelt dat wie heerst over Centraal-Azië, in 

principe kan heersen over de wereld. 
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Myanmar kan ten slotte zijn strategische geografische positie uitspelen, als draaischijf in de 

Indische Oceaan en voor de handel met China over land. Zo is er een olie- en gaspijpleiding 

gepland vanaf de westkust van Myanmar richting China. Waarschijnlijk nog belangrijker, kan 

Myanmar als centrale speler tussen India en China, ASEAN infrastructureel verbinden aan 

India en de rest van Centraal-Azië met gaspijpleidingen en spoor- en autowegen (BBC 

Business “What will Burma’s economic future look like?”, 10 mei 2012). Het is dus voor 

Myanmar van het allergrootste belang dat de hervormingskoers duurzaam wordt doorgezet, 

wil het zijn status van pariastaat opgeheven zien en geïntegreerd geraken in de 

wereldeconomie. 

 

De troeven zijn aanwezig en het is aan Myanmar om een legitiem, transparant, veilig en 

aantrekkelijk economisch klimaat te creëren en dit vooral duurzaam te bestendigen. 

 

Na een star militair regime van ongeveer vijftig jaar, is een metamorfose van dergelijk kaliber 

op een termijn van nog geen twee jaar tijd een zeer delicate onderneming. Dit brengt heel wat 

potentiële hindernissen met zich mee. De grootste risico’s zijn waarschijnlijk de belabberde 

infrastructuur, het gebrek aan menselijk kapitaal en knowhow, de nog zeer zwak uitgebouwde 

rule of law, die ook voor de NLD prioritair is, de politieke instabiliteit (De Standaard, 25 april 

2012, p. 16-17), de niet-evenredige hervormingskoers van economie en politiek en het risico 

op een Resource Curse (Auty, 1993). Dit is een theorie die van toepassing zou zijn op landen die 

voornamelijk inkomsten verwerven door de export van ruwe grondstoffen. Men noemt ze rentenierstaten, in 

tegenstelling tot productiestaten. Rentenierstaten heffen vaak aanzienlijk minder belastingen dan productiestaten, 

omdat de inkomsten verzekerd zijn uit de export en ze dus geen extra inkomsten nodig hebben. Hierdoor hebben 

ze geen incentives om een sociale zekerheid of andere vormen van publieke voorzieningen uit te bouwen. De 

corrupte leiders hebben bovendien niet de neiging om verantwoording af te leggen aan hun bevolking (ze betalen 

immers geen belastingen), waardoor de ongelijkheid zeer groot kan zijn. Immers de clan van cronies rond het 

staatshoofd verrijkt zich met buitenlandse inkomsten, terwijl de meerderheid van de bevolking arm blijft (Palley, 

2003). De grondstofextractie en –export concurreert ook de tertiaire sector weg, waardoor geen duurzame groei 

mogelijk is. De theorie van de Resource Curse is controversieel, omdat ze niet appliceerbaar is op alle 

grondstofrijke landen, zoals Noorwegen, dat bij de meest ontwikkelde landen ter wereld hoort. Sommige auteurs 

prefereren dan ook de term Resource Impact (Stevens, 2003) – deze is minder waardegeladen. 

 

Het op elkaar afstemmen van economische en politieke ontwikkelingen blijkt eveneens 

belangrijke materie. Zo heeft het IMF zijn bezorgdheid geuit met betrekking tot de snelheid 
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van de hervormingen: een te snelle economische liberalisering kan macro-economische 

instabiliteit en shocks teweegbrengen die een gunstig investeringsklimaat fnuiken. Indien alles 

te snel en ondoordacht plaatsvindt, kunnen bedrijven ten onder gaan door plotse 

prijsschommelingen en drastische veranderingen in vraag en aanbod. Hetzelfde geldt voor 

banken en hun leningen en beschikbare reserves (Nehru, 2012). Naast de kwestie of de 

snelheid en reikwijdte van de hervormingen wel ten bate komen aan de duurzaamheid ervan, 

gewaagt ICG (2012) van drie principiële uitdagingen: 

 

- Er is een groot tekort aan technische, administratieve en institutionele capaciteit (en 

menselijke knowhow) om de retoriek van de hervormingen te implementeren in de 

praktijk. Bovendien is de ontransparante bureaucratie doordrongen van corruptie. Dit 

remt de hervormingskoers onherroepelijk af en resulteert in het feit dat de burgers de 

hervormingen pas zeer traag op gang zullen zien komen. In de nasleep van de 

overwinningsroes van de voorverkiezingen kan dit negatieve gevolgen hebben voor de 

legitimiteit van de regering en kunnen weer protesten ontstaan. De manier waarop het 

regime hierop zal reageren, hypothekeert de toekomst.
27

 

- Waar de politiek-economische cyclus zich in de meeste omstandigheden manifesteert 

als een proces van economische ontwikkeling, gevolgd door de adaptatie van politieke 

mechanismen aan de nieuwe economische realiteit, vindt in Myanmar in feite het 

omgekeerde plaats. Het grote risico dat hieraan verbonden is, is dat de politieke 

hervorming steunt op onbetrouwbare socio-economische, financiële en demografische 

data. Nieuwe beleidsdoelstellingen, gebouwd op foutieve economische premissen, 

kunnen economische shocks teweegbrengen, als het ad hoc aspect en de snelheid van 

hervormingen ten koste gaan van de duurzaamheid. 

- De duurzaamheid van de wapenstilstanden met gewapende etnische groepen. De 

voornaamste redenen voor het opleggen van internationale sancties waren het 

schenden van de mensenrechten en de etnisch-religieuze discriminatie van niet-

etnisch-Birmezen. Voorlopig heeft het regime met alle gewapende groepen, op de 

8.000 militanten tellende KIO na, een staakt het vuren afgesloten.
 28

 Echter, in de 
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 Midden mei 2012 ontstond straatprotest door de langdurige stroompannes over heel het land. De ordediensten 

zijn aanwezig, arresteren burgers en gebruiken ook geweld, maar de sfeer is aanzienlijk minder gewelddadig dan 

vroeger. Presidentieel adviseur Ko Ko Hlaing zegt dat protesteren toegestaan is, maar “binnen de marges van de 

wetgeving en met uitdrukkelijke toestemming”. Opgehaald van: BBC Asia “Burma warns power shortages 

protesters to ‘be lawful’” (http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-18187078), geraadpleegd op 26 mei 2012 
28

 Na een eerdere staakt het vuren met de KIO, zijn in juni 2011 voor het eerst sinds 1994 weer gevechten 

uitgebroken. Het maakt de duurzaamheid van de in 2010-2012 afgesloten akkoorden met andere etnische 
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voorbije zestig jaar zijn al vaker bestanden afgekondigd, die nooit permanent bleken 

en zodoende nooit een duurzame vrede hebben gewaarborgd. Tot op vandaag gaat de 

gewapende strijd voort. 

 

Andere potentiële moeilijkheden zijn de zwak uitgebouwde toeristische sector, de 

economische onzekerheid, de blijvende armoede op het platteland en een te grote rurale 

mankracht (70%), in vergelijking met de primaire sector die maar voor 43% bijdraagt tot het 

totale BBP. ICG (2012) beschrijft het dagelijkse leven van de gewone burger als: 

 

“characterised by deep poverty, high levels of indebtedness, lack of employment 

opportunities and a dearth of social services.” (ICG, 2012, p. 12) 

 

Myanmar zal bovendien de Tatmadaw drastisch moeten hervormen en hun aanwezigheid in 

het parlement inperken om de door Thein Sein gewenste reële democratie te kunnen 

bewerkstelligen. Er kan immers geredeneerd worden dat de Tatmadaw baat zou hebben bij 

een burgeroorlog. De instandhouding van de strijd met de etnische minderheden, houdt ook de 

hiërarchie in stand en is een reden voor het regime om het leger voortdurend te blijven 

financieren. Op die manier zal nooit een vermindering van defensie-uitgaven plaatsvinden. 

Een geünificeerd leger (staatsleger en etnische rebellen) klinkt misschien utopisch, maar de 

eerste stappen werden reeds grotendeels gelegd: staakt het vurens afsluiten met de gewapende 

minoriteiten. Het regime moet echter verder gaan dan dat: het aanpakken van de kern van het 

probleem en niet enkel de symptomen: een antwoord bieden aan de etnisch-nationalistische 

eisen, de diepe oorzaak van de intussen reeds vijftig jaar durende burgeroorlog. De overheid 

moet worden gedecentraliseerd en de verschillende deelstaten moeten meer autonomie 

krijgen. Veertig procent van de bevolking is immers niet etnisch-Birmees (Phan, 2012). Dit is 

een lastige kwestie voor de centrale overheid: de enorme rijkdom aan grondstoffen is immers 

voornamelijk geconcentreerd in de etnische regio’s. Bovendien werden sinds november 2010 

van overheidswege weer drie staakt het vurens verbroken (die in 2012 wel weer hersteld zijn). 

Dit toont de noodzaak aan van een diepere politieke dialoog met de minderheden – een 

dialoog die duurzaamheid voor ogen heeft. De combinatie van een complete wapenstilstand 

en de oprichting van een geünificeerd leger kan resulteren in een efficiënte reductie van de 

overheidsuitgaven voor het leger. 

                                                                                                                                                                                     
groepen des te twijfelachtiger. Opgehaald van Asian Correspondent “Burma: 31 dead in new clashes with 

Kachin” (http://asiancorrespondent.com/82035/myanmar-paper-31-dead-in-new-clashes-with-kachin/), 

geraadpleegd op 13 mei 2012 
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Vrijgekomen subsidies en financiën moeten dan in onderwijs, gezondheidszorg en een sociale 

zekerheid worden geïnvesteerd, om onder meer duurzaam human capital op te bouwen en de 

algemene levensstandaard te verhogen. De bevolking van Myanmar lijdt immers zwaar onder 

een dokters- en medicijnentekort, door het gebrek aan noodhulp, vanwege de sancties. De 

grote nood aan zorg staat in schril contrast met de toegang ertoe. In een rapport van UNAIDS 

wordt gewag gemaakt van 240.000 HIV-patiënten (0,5% van de bevolking
29

), waarvan zeker 

de helft levensnoodzakelijke antiretrovirale zorg nodig heeft (UNAIDS, 2011, p. 31). Slechts 

een kwart daarvan heeft die in 2010 gekregen. Bij de jonge druggebruikers en homoseksuele 

mannen lijdt bovendien respectievelijk 28% (Ibid., p. 111) en 29% aan aids (Ibid., p. 53). 

Desondanks blijkt ook hier dat de overheid althans in prostitutiemilieus moeite doet: 

 

“Cambodia, India, Myanmar and Thailand have reduced their HIV infection rates with 

intensive, widereaching HIV prevention programmes among people who buy and sell 

sex.” (UNAIDS, 2011, p. 20) 

  

                                                           
29

 Percentage gebaseerd op bevolkingscijfer van UNDP en Amnesty International: 48.300.000 (HDR, 2011, 

Tabel 10, p. 164; Amnesty International Report 2012). ADB (2012)  geeft namelijk een bevolkingsaantal van 

60.280.000.  
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5. DE ROL VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP – EEN NIEUWE GREAT 

GAME? 

 

 

5.1 De houding van het Westen 

 

In een sterk gemondialiseerde wereld, waarin de kapitalistische netwerkeconomie en het 

bestendigde onderscheid tussen kern en periferie de principiële katalysatoren zijn van onze 

vooruitgang, zijn ‘niet-deelnemende regio’s’ (die als het ware buiten de œcumene vallen) nog 

erg zeldzaam. Niet-geïntegreerde landen, waarin een blik op de toekomst positief oogt, zijn zo 

mogelijk nog zeldzamer. In Noord-Korea is het voorlopig nog onduidelijk of na de dood van 

Kim Jong-Il, zijn zoon Kim Jong-Un een minder repressief en totalitair beleid zal voeren ten 

aanzien van de bevolking, maar veel hoop leeft er niet. In Somalië is de vooruitgang 

stilgevallen in 1991. In Myanmar is de situatie anders. De internationale gemeenschap, die de 

verkiezingen van november 2010 toen nog afdeed als een georkestreerd stukje toneel, werd in 

de loop van 2011 en vooral 2012 wakkergeschud door de snelle hervormingskoers die met 

Thein Sein werd ingezet. Een ongerept gebied in een sterk verweven WTK-systeem 

(Vermeersch, lezing, 15 februari 2012)
30

 wordt door iedereen beschouwd als een gouden kans 

voor een nieuw bondgenootschap. En vermits Myanmar een weelderige bron is van olie, gas, 

tropisch hout, edelstenen en andere grondstoffen (koper, jade, robijn, saffier) (De Standaard, 

25 april 2012, p. 16-17; Business Insider “Myanmar Democratic Transition Holds Foreign 

Mining Investment Bonanza”, 13 mei 2012), kan het Westen (maar ook China, India, Japan en 

ASEAN) er niet snel genoeg bij zijn. Waarschijnlijk is Myanmar een bron van nog tal van 

andere grondstoffen, want de laatste geologische kartering vond er plaats in 1934, aldus ex-

Minister van Mijnbouw en geoloog Dr. Nyi Nyi, verwijzend naar het boek Geology in Burma 

uit dat jaar (Myanmar Times “Country needs new geological map to tap rare earths, says 

former mining minister”, 19 mei 2012). Er is dus dringend nood aan een nieuwe geologische 

kaart. Op 11 en 12 juli 2012 wordt de eerste Myanmar Mining Summit georganiseerd, met 

onder meer de Filipijnen, Wit-Rusland, Australië, Noorwegen en Rusland als aanwezigen. In 
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 De verwevenheid van Wetenschap, Technologie en Kapitalisme. “Het kapitalisme is tegelijkertijd een 

rationeel en een irrationeel systeem’’, luidt zijn stelling. Rationeel omdat het vanuit zijn eigen logica gericht is 

op de maximalisering van productiviteit. Irrationeel omdat het nauwelijks rekening houdt met extra-economische 

doelstellingen. Een gevolg is bijvoorbeeld dat ontwikkelingslanden hun vervuilende industrie, of het ontbreken 

van elke vorm van sociale zekerheid, als een comparatief voordeel in de bikkelharde concurrentie met de 

industrielanden beschouwen. Opgehaald van De Standaard “Washingtons eenzame koers verraadt ook onmacht” 

(http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DST16092002_025), geraadpleegd op 11 mei 2012 
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een nieuwe economische context trekt dit veel internationale spelers aan, die aanspraak willen 

maken op Myanmar’s bodemrijkdommen, waaronder bovengenoemde. 

 

Myanmar staat dus voor de grote industrialisatiepoort. Naast socio-economische ontwikkeling 

en een fundamentele stek op de wereldmarkt, brengt dit onherroepelijk ecologische schade 

met zich mee. Myanmar staat nog ver van een plek in bijvoorbeeld de G20 – die de twintig 

zogenaamd sterkste economieën ter wereld groepeert – en zal ook niet meteen een EME 

worden genoemd, maar kan zijn economische ontwikkeling gefnuikt zien als het op termijn 

moet rekening houden met de uitstoot van schadelijke stoffen en andere maatregelen tegen de 

opwarming van de Aarde. Dit zal niet meteen gebeuren, aangezien de mate van 

industrialisering in Myanmar nog zeer laag is (weinig auto’s en bebouwing, weinig pesticiden 

ondanks veel landbouw) en de westerse sancties nu zo goed als opgeheven zijn, op het 

wapenembargo na.
31

 

 

Men kan voorzichtig gewagen van een New Great Game in Azië. Het economische 

zwaartepunt verschuift ernaartoe en de oude grootmachten willen hun graantje meepikken. 

Hudson-Rodd omschrijft de houding van het Westen als één uit louter eigenbelang: 

 

“Now the governments of countries [like Myanmar] open up new markets for 

corporations. Western Governments talk only business, the market, not health, 

education, ecology, common good, but the debt.” (Hudson-Rodd, (geciteerd op 

Dowling’s Facebookpagina, 25 april 2012) 

 

Terwijl de Eurozone in een recessie verkeert, blijft de economische groei (ondanks een kleine 

deuk in 2008-2009) in andere dan westerse ontwikkelingsmodellen bijzonder hoog. De EU 

heeft echter het voordeel dat het wordt beschouwd als een sedentaire grootmacht (Coolsaet, 

2011). Het is een ideologisch blok dat op een multilaterale manier zijn waarden wil uitdragen 

over de wereld en dat bijna zeventig jaar zonder oorlog is; anders dan de VS, die (echter 

vooral onder George W. Bush) bilaterale relaties prefereren en zich eerder zien als een hoeder 

van de wereld (Pax Americana) (Ibid.). China mag dan wel economische en relatief grote 

militaire macht bezitten, politiek-ideologisch in zijn invloedssfeer eerder klein. Nu Myanmar 

het miljardenproject van de Myitsone-dam heeft stopgezet om de invloed van China in te 

perken en ASEAN de militaire aanwezigheid van de VS in hun gebied niet ongenegen is, 
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 De EU formaliseerde de opheffing op 23 april 2012 en op 1 mei waren alle restricties, op het wapenembargo 

na, opgeheven. De VS deden hetzelfde rond 18-20 mei 2012. 
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voelt China de hete adem. Als socialistisch blok kan het zijn ideologische macht niet 

gemakkelijk aan de man brengen, omdat de Sovjetunie, het GOS, Noord-Korea, Cuba en 

organisaties als Comintern en het Warschaupact hebben laten blijken dat communistische 

staten en instellingen geen duurzame basis hadden of hebben om de tand des tijds te 

doorstaan. 

 

5.2 Hongerige buren, deel III – de dubbele moraal van de internationale gemeenschap 

 

De houding van de internationale gemeenschap ten aanzien van Myanmar is op zijn minst 

dubbelzinnig. Gedurende minstens vijftig jaar isolatie, burgeroorlog en etnisch conflict, 

militair totalitarisme en mensenrechtenschendingen werd Birma/Myanmar als een 

internationale paria beschouwd. Onder andere de EU en de VS legden sancties op die het 

regime tot inkeer moesten brengen. Vandaag zijn beide machtsblokken vol lof over de 

verwezenlijkingen, terwijl het meeste ervan nog niet wettelijk werd vastgelegd. De Europese 

sancties zijn voor het komende jaar opgeheven, terwijl in het voorbije jaar meer 

mensenrechtenschendingen werden gepleegd dan het jaar voordien. Staakt het vurens werden 

verbroken in de Kachin- en Shan-staten en zo’n 150.000 mensen moesten vluchten voor de 

gevechten (Phan, 2012). De opheffing van de Europese sancties laat daarentegen wel toe dat 

achthonderd bedrijven in Myanmar weer handel kunnen drijven met de EU (de Standaard, 25 

april 2012, p. 16-17) en schaft de reisrestricties van zo’n vijfhonderd ambtenaren af (Asia 

Times “European firms face Myanmar catch-up”, 19 mei 2012). Bovendien kondigde 

Myanmar’s Minister van Industrie U Soe Thein op het World Economic Forum in februari 

2012 aan dat nieuwe investeerders acht jaar lang zouden worden vrijgesteld van belastingen 

(Ibid.). 

 

Internationale charmeoffensieven houden ook zogenaamde actes de présence in. Europees 

Minister van Buitenlandse Zaken Catherine Ashton
32

, Brits premier David Cameron en 

Secretaris-Generaal van de VN Ban Ki-Moon hebben in april 2012 allen Myanmar aangedaan 

en Aung San Suu Kyi en/of president Thein Sein ontmoet. Op 13 maart 2012 maakte ook 

Vlaams Minister-President Kris Peeters een ongeplande omweg tijdens de handelsmissie van 

Prins Filip in Zuidoost-Azië en verliet Vietnam om Aung San Suu Kyi te ontmoeten. Peeters 

had in zijn zog een twintigtal bedrijven mee, waaronder het Gentse DevGen, dat genetisch 

                                                           
32

 Officieel de “Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid” 



74 

gewijzigde rijstzaden ontwikkelt. Om Myanmar te moderniseren, is volgens ceo Thierry 

Bogaert een fundamentele hervorming van het landbouwbeleid nodig (de Standaard 

“Wedloop naar de bodemschatten van Myanmar”, 25 april 12, p. 16-17). 

 

Op 10 mei 2012 was Voorzitter van het Lagerhuis Shwe Mann op bezoek in Brussel. Hij 

besprak er met Catherine Ashton de voortgang van de politieke en economische 

hervormingen in Myanmar (European Union, 2012). Ashton op haar beurt garandeerde de 

blijvende Europese steun voor die democratiseringskoers. Shwe Mann benadrukte zijn diepe 

politieke betrokkenheid hierbij en het belang van inclusiviteit in het proces en loofde de EU 

voor zijn positieve houding jegens Myanmar. Ashton en Mann bespraken ook de etnische 

problematiek rond de Kachin en de rol die Europa kan spelen in het bewerkstelligen van een 

duurzame vrede. De KIO weet immers uit zeventien jaar ervaring dat een basisakkoord om de 

wapens neer te leggen niet duurzaam is – ze zijn al tal van keren verbroken geweest en in 

2012 is de KIO de enige groep waarmee de Myanmarese overheid (nog) geen akkoord heeft. 

 

Op 14 en 15 mei 2012 bezocht de president van Zuid-Korea, Lee Myung-Bak, Naypyidaw en 

Yangon. Zijn delegatie besprak er met de Thein Sein-administratie de economische 

samenwerking tussen beide landen (BBC Asia “South Korean president Lee Myung-bak in 

Burma visit”, 14 mei 2012). Zuid-Korea bereidt zich voor op een nauwere samenwerking met 

de onmiddellijke regio en daar hoort nu ook Myanmar bij. Het diplomatieke bezoek toont 

bovendien aan dat Zuid-Korea meer klaarheid wil in de militaire connecties tussen Myanmar 

en Noord-Korea. President Lee heeft Myanmar hierbij bijstand geboden, indien het zijn 

militaire banden met Noord-Korea stopzet. In 2007 waren Noord-Korea en Myanmar immers 

weer militaire banden aangegaan, nadat die in 1983 werden verbroken. Op 15 mei 2012 

besloot Myanmar het Non-proliferatieverdrag te ratificeren (nadat het het in 1992 al had 

goedgekeurd) en zich achter VN-Resolutie 1874 te scharen, om zich ook tegen Noord-Korea’s 

nucleair programma uit te spreken en de wapenhandel ermee te beëindigen (BBC Asia “South 

Korea president visits Burma bomb attack site”, 16 mei 2012; CSM “South Korea to North 

Korea: Learn from Myanmar”, 18 mei 2012). Hiermee steunt Myanmar de sinds 2009 

zwaardere economische en commerciële sancties tegen Noord-Korea (UN Security Council, 

2009). Dit zal ongetwijfeld de dynamiek in de relatie Noord-Korea/Zuid-Korea/Myanmar 

beïnvloeden. 
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Meer ‘problematisch’ is de speelruimte die de VS nu krijgt. Het bezoek van Hillary Clinton 

eind 2011, terwijl de China-Myanmar relatie nogal stroef verliep, kan van Myanmar een 

nieuwe speelbal maken van grootmachten. Het is bovendien onduidelijk wat de intenties van 

de VS zijn. De VS noemde de voorverkiezingen van 1 april “the latest sign that its once 

authoritarian leaders are committed to a democratic transition” (Washington Post “U.S. to 

ease some sanctions on Burma”, 13 mei 2012) en op 17 mei maakte Clinton in een 

ontmoeting met Myanmar’s Minister van Buitenlandse Zaken Wunna Maung Lwin bekend 

dat de VS de sancties op investeringen in Myanmar voor onbepaalde tijd ophief. Bedrijven 

met verantwoordelijkheidszin moeten er nu kunnen investeren, maar de bredere wetgeving 

omtrent de sancties blijft nog in werking, als een soort insurance policy (BBC Asia “US 

relaxes some Burma sanctions, appoints ambassador”, 19 mei 2012). Zo mogen Amerikaanse 

bedrijven geen zaken doen met militair gesteunde bedrijven en blijft het wapenembargo 

intact. Ten slotte werd ook een nieuwe ambassadeur voor Myanmar aangesteld: Derek 

Mitchell. Hij wordt de eerste Amerikaanse ambassadeur van Myanmar, nadat de functie in 

1990 werd vervangen door een zaakgelastigde, een diplomaat van lager niveau dan een 

ambassadeur. Clinton benadrukte dat “our goal and our commitment is to move as rapidly as 

we can to expand business and investment opportunities” (BBC US-Canada “Clinton: US 

suspends sanctions on Burma”, 19 mei 2012). 

 

Clinton’s bezoek aan Myanmar vorig jaar, de versoepeling van sancties en de aanstelling van 

een nieuwe Amerikaanse ambassadeur, kunnen allen bijdragen tot een nauwere diplomatieke 

band tussen beide landen. Deze nieuwe ontwikkeling in de bilaterale relatie krijgt 

goedkeuring van zowel Democraten als Republikeinen, meent ook Senator John McCain: 

 

“Today’s announcements strike an appropriate balance between encouraging the 

process of reform now unfolding in Burma, while maintaining sufficient leverage to 

continue pressing the Burmese government for additional progress.” (The Guardian 

“Barack Obama appoints Derek Mitchell as first US ambassador to Burma”, 19 mei 

2012) 

 

Ook Japan doet zijn duit in het zakje: het zal helpen met het opzetten van een beurs in 

Myanmar tegen 2015 (de tweeledige wisselkoers – de officiële en de marktwaarde – van de 

kyat liet dit eerder niet toe) en heeft begin mei 2012 ook een schuld van 3,7 miljard USD 

kwijtgescholden. Dit akkoord werd bereikt na een bezoek van Thein Sein aan Japan in april 

(BBC Asia “Japan to write off $3.7bn Burma debt”, 14 mei 2012). Er zal ook een Special 
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Economic Zone worden opgericht voor Japanse bedrijven. Dit zou Japan wel eens een 

voorsprong kunnen geven op de prille Myanmarese markt. 

 

Andere actoren die zich na de voorverkiezingen hebben laten horen, zijn onder meer Canada, 

Nieuw-Zeeland, Australië, Noorwegen, Italië en India. China hield zich sinds de 

voorverkiezingen opvallend stil. De band tussen China en Myanmar zijn sinds de annulering 

van het damproject wat verzuurd, maar achter de schermen blijven het nauwe partners. Zoals 

eerder aangehaald, was China’s FDI in de grondstoffenindustrie van Myanmar in 2010-2011 

bijzonder groot (14 miljard USD). De totale Chinese FDI in Myanmar bedroeg dat jaar zelfs 

20 miljard USD, evenveel als de FDI van alle andere landen in Myanmar gedurende de 

voorbije twintig jaar (Turnell, 2012a, p. 163). In de toekomst zal de bilaterale relatie 

onvermijdelijk een nieuwe wending krijgen. De annulering van het Myitsoneproject door 

Myanmar is een voorteken dat het zijn externe relaties wil diversifiëren en de invloed van 

China wil temperen. India, Japan en de VS krijgen hierdoor meer speelruimte, die ze dan ook 

zullen nuttigen. De ware intenties van de externe actoren blijven natuurlijk altijd gedeeltelijk 

stof voor speculatie. Met het charmeoffensief aan het adres van Vietnam met betrekking tot de 

Zuid-Chinese Zee, nieuwe basissen en de militaire oefeningen, vergroot de VS met Myanmar 

opnieuw een beetje zijn invloed in Zuidoost-Azië – tot grote ergernis van China. 

 

Naast de EU, Zuid-Korea, Japan, de VS en China, is vooral de houding van het VK opvallend. 

David Cameron heeft op een maand tijd zijn mening herzien van contra- naar pro-opheffing 

van de sancties. De effectiviteit van de sancties werd dan wel vaak betwist – Myanmar zocht 

en vond door het verbod op handel met het Westen gewoon partners in China, India en 

ASEAN – maar het VK geloofde begin april nog dat: 

 

“sanctions continue to be a valuable part of the pressure for reform. To relinquish such 

leverage before any of the EU’s benchmarks for progress have been met, would be a 

damaging mistake.” (The Guardian “Burmese sanctions must remain until EU sees 

more progress”, 20 april 2012) 

 

Dit is bijzonder klare taal en het is dus uiterst merkwaardig dat nauwelijks drie weken later de 

sancties werden opgeheven. 

 

Tijdens zijn rondreis in Zuidoost-Azië in de eerste twee weken van april 2012 (net voor de 

opheffing van de Europese sancties), was een stop in Myanmar niet voorzien. Vermits de 
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Europese sancties nog van kracht waren, was het hem en zijn zevenendertigkoppige delegatie 

ook niet toegelaten om Myanmar in de handelsmissie te betrekken. Bijgevolg deed men 

beroep op de verfijnde Britse diplomatie en is men erin geslaagd een tienkoppige delegatie 

onder Cameron toe te laten onder het mom van een ‘toeristisch bezoek’: 

 

“It is not a trade mission. We are going to Burma for reasons of geography and the 

recent elections which led to a positive outcome. The government policy on Burma is 

to discourage trade. That remains the case. Around 10 members of the business 

delegation will come to Burma. They will have a cultural programme. They will be 

like tourists.” (The Guardian “David Cameron to take business leaders into Burma as 

tourists”, 12 mei 2012) 

 

De regering-Cameron heeft altijd voet bij stuk gehouden, betreffende de opheffing of 

opschorting van sancties. De Britten wilden ze niet versoepelen, in tegenstelling tot de meeste 

EU-landen. De plotse ommekeer in standpunt toont de voorbode aan van een gold rush die 

Myanmar zal ondervinden van de buitenwereld in de komende maanden en jaren. Cameron 

heeft intussen duidelijk gemaakt dat het VK bereid is bijstand te verlenen in het vredes- en 

democratiseringsproces. Het zal functionarissen en overheidspersoneel opleiden met 

betrekking tot de rule of law, financieel management en de versterking van de parlementaire 

democratie (The Guardian “David Cameron’s offer to Burma leader to boost reforms”, 12 

mei 2012). 

 

Op de G8-bijeenkomst in Camp David van 18-19 mei 2012, ijverde David Cameron er 

nogmaals voor de ontwikkelingen in Myanmar op de voet te volgen en ervoor te zorgen dat 

bijstand, investeringen en handel ten goede komen aan de voltallige bevolking en niet 

rechtstreeks aan het regime. Hij pleitte bovendien voor de oprichting van een Commission for 

Responsible Investment in Burma, bestaande uit vertegenwoordigers van de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Werelbank, twee bijzonder 

westers getinte beleidsorganen (The Guardian “Burma’s Aung San Suu Kyi to address 

parliament on June visit”, 19 mei 2012). 

 

Men kan zich afvragen welke relevantie de G8 nog heeft, wanneer nieuwe sterke economieën 

als China, Brazilië, India, (de president van) Rusland, Mexico, Saoedi-Arabië en Zuid-Korea 

niet aanwezig zijn op de top van 18-19 mei 2012 (Van Overtveldt, 2012). Poetin verkoos 

China als zijn eerste bezoek als ‘kersvers’ president en stuurde daarom zijn ‘nieuwe’ premier 

Medvedev. De G8 kan beter aangepast worden aan de multipolaire realiteit van vandaag en 
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dus een G20, waarin politieke vertegenwoordiging navenant wordt bepaald aan de hand van 

economische prestaties. Het spreekt voor zich dat de gevestigde waarde – de G8 – dit niet 

zonder slag of stoot zal aanvaarden en zal blijven vasthouden aan de verworven macht. In de 

verdediging van ‘het Westen’ kan men daarentegen wel pleiten dat EME’s geen ervaring 

hebben met het ‘leiden’ van een kapitalistische wereldeconomie. De EU blijft bovendien een 

multilateraal ideologisch blok en de appreciatie van de Amerikaanse Dollar als mondiale 

wisselkoers is wereldwijd nog enorm. Men belandt echter in een Catch-22 situatie als de 

figuurlijke kaarten van de vigerende mondiale machtsconstellatie niet worden ‘hergeschud’, 

omwille van ‘ervaring’. De EME’s hebben er geen en het Westen wil zijn ervaring niet delen. 

Op die manier verandert er niets.  

 

Amnesty International (2012) hekelt bovendien ook de relevantie van de VN-Veiligheidsraad 

(De Standaard, 25 mei 2012). Die heeft nog nauwelijks daadkracht en is achterhaald, omdat 

hij niet meer de sterkste economieën ter wereld vertegenwoordigt, maar net als de G8, de 

ouden van dienst. Het Syrië-debacle en het discriminerende vetorecht tonen recentelijk het 

voorbijgestreefde karakter van de Raad aan. Resoluties betreffende Somalië, Rwanda en ex-

Joegoslavië in de jaren negentig en Irak sinds 2003 leggen de trend van ‘achterhaaldheid’ 

echter reeds verder in het verleden. 

 

Waarom zou Myanmar bovendien naar het Westen en, meer specifiek, de VS moeten 

luisteren? De VS werden in 2012 immers zelf fel bekritiseerd door Amnesty International 

(Report 2012), omwille van illegale executies via drones in Jemen, de twee jaar na de 

deadline nog steeds niet gesloten Guantanamo-gevangenis
33

, de in principe onwettige moord 

op Osama Bin Laden in mei 2011, het overmatige gebruik van geweld in de onder George W. 

Bush geïnitieerde Global War in Terror en ontransparante toestanden in CIA-gevangenissen 

in binnen- en buitenland (Amnesty International Report 2012, p. 356-359). 

 

De snel opeenvolgende bezoeken van hooggeplaatste politici, ondernemers, investeerders en 

instellingen, de gestes en de handelsakkoorden zullen een katalyserend effect teweegbrengen 

op zowel de positieve als negatieve aspecten van Myanmar’s integratie. Als het niet stevig op 

zijn sokkel staat, kan het zich gemakkelijk verliezen in een wirwar van tegenstrijdige 

bondgenootschappen. Myanmar is immers de laatste ongerepte regio, omringd door reeds 
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geïndustrialiseerde landen en schippert tussen dichte en verre hongerige buren. Iedereen wil 

immers een stuk van de grondstoffentaart: 

 

“This is the last untapped country, the last frontier, so everyone is jumping on the 

bandwagon, in every industry that you can dream of.” (The Guardian “‘New’ Burma 

has winners and losers”, 12 mei 2012) 

 

Van belang is dat de buitenlandse bedrijven die naar Myanmar komen, werk kunnen creëren 

voor de plaatselijke bevolking en dat zij op hun beurt kunnen profiteren van de nieuwe 

inkomsten. Grote projecten die intussen gestart zijn, gaan van diepzeehavens tot toeristische 

resorts aan de kust. Thailand is een grote sponsor en kan zodoende de Myanmarese 

overafhankelijkheid van China wat relativeren. 

 

Het staat vast dat de uitdagingen voor de toekomst nog reusachtig zijn. Dit wordt beaamd 

door het regime zelf, door de internationale gemeenschap, de hervormingsgezinde 

parlementsleden, president Thein Sein en Aung San Suu Kyi. De echte macht is nog steeds in 

handen van de president en de strijdkrachten, aldus Phan (2012), en ondanks de staakt het 

vurens en de vredesgesprekken, worden minderheden nog steeds met geweld gediscrimineerd. 

 

5.3 De veronderstelde houding van het Westen 

 

Het Westen, dat gewoonlijk de VS, de EU, Canada, Japan en Australië/Nieuw-Zeeland 

incorporeert, handelt geregeld met een dubbele moraal. Zoals eerder aangehaald is de grens 

tussen enerzijds oprechte betrokkenheid en de wil om Myanmar als een onafhankelijke speler 

te betrekken in de kapitalistische wereldeconomie en anderzijds het eigenbelang en de gold 

rush arbitrair. Het Westen hanteert verfijnde diplomatieke strategieën en tracht eigenbelang 

en multilaterale betrekkingen nauwkeurig af te wegen. Europa en de VS hebben de voorbije 

maand op het wapenembargo na, zo goed als alle sancties opgeheven, terwijl ze op de hoogte 

zijn dat het leger nog steeds talrijke inbreuken pleegt op de mensenrechten
34

, onder meer in de 

Kachin- en Karen-staten (Turnell, 2012a, p. 160) en in het noorden van de Shan-staat (UK 

Foreign & Commonwealth Office, 28 april 2012). De afgelegen berggebieden waar deze 
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meer een enorme druk op het hervormingsproces. Asian Correspondent “Burma: 31 dead in new clashes with 

Kachin” (http://asiancorrespondent.com/82035/myanmar-paper-31-dead-in-new-clashes-with-kachin/), 

geraadpleegd op 13 mei 2012 
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illegaliteiten plaatsvinden, worden in de media zwaar onderbelicht, waardoor de schijn van 

vrede en maatschappelijke vooruitgang hoog kan worden gehouden. 

 

In contrast met de sceptische houding van de VS, stelt ICG (2012) voor dat het Westen zich 

militair engageert met de Tatmadaw. Dit kan men bewerkstelligen door de Myanmarese 

strijdkrachten te doen inzien dat ook zij baat hebben bij de hervormingen (ICG, 2012, p. 14). 

ICG (2012) stelt trainingen, uitwisselingsprogramma’s en gemeenschappelijke militaire 

oefeningen voor (Ibid.). Op die manier wordt het leger gemoderniseerd en beter afgestemd op 

zijn nieuwe rol in een civiele samenleving. ICG (2012) benadrukt wel met klem dat het 

hervormingsproces nog niet in die mate gevorderd is, dat het wapenembargo kan worden 

opgeheven. 

 

Het Westen moet zich constructief opstellen en elke hervorming verwelkomen, zonder zich 

als de betere of hogere te gedragen. Het moet politieke en economische assistentie verlenen, 

want dit kan het veranderingsproces intern opdrijven. Het Westen moet bijstand verlenen aan 

het regime als geheel, niet aan bepaalde fracties (dit zou namelijk de scheidingslijn tussen 

‘reformisten’ en ‘hardliners’ in de hand kunnen werken). Zodoende staat dit een brede 

consensus niet in de weg (Ibid.). Ten slotte is het evident dat het Westen, dat absoluut gezien 

over meer en betere middelen beschikt, Myanmar helpt in de opbouw van infrastructuur en 

technische bijstand verleent. Er zijn genoeg ngo’s en andere instellingen die hulp willen 

bieden, de Myanmarese autoriteiten moeten gewoon een veilige werkomgeving kunnen 

verzekeren (Ibid., p. 13). 

 

5.3.1 Myanmar – ASEAN 

 

Myanmar trad in 1997 toe tot ASEAN – nog voor Cambodja (1999) – en werd vaak 

stiefmoederlijk behandeld. Het werd door de associatie gezien als een bron van onrust en 

politieke problemen en kreeg vaak de schuld voor het besmeuren van de reputatie van 

ASEAN. Men was echter van het principe dat het beter was te integreren dan te isoleren 

(Tran, 2010). In 2006 werd Myanmar aangesteld als voorzitter van ASEAN, maar deze rol 

werd doorgegeven aan de Filipijnen, omwille van fel internationaal protest – onder andere de 

VS en EU zouden ASEAN-gerelateerde evenementen boycotten. Zelfs parlementariërs van 

ASEAN waren hier tegen en sommigen pleitten zelfs voor de verwijdering van Myanmar in 

2004 (Reuters “ASEAN lawmakers want Myanmar membership stripped”, 16 mei 2012). Dit 
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is een opvallende wending in het ASEAN-verhaal, dat normaal gezien steunt op pijlers van 

niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden en Constructive Engagement (de 

zogenaamde ASEAN Way, een diplomatieke gedragscode, vastgelegd in het ‘Verdrag van 

Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië’). De constructieve betrokkenheid was een 

term die door toenmalig Amerikaanse president Ronald Reagan en Brits premier Margaret 

Thatcher werd gelanceerd om hun betrekkingen met het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime te 

beschrijven. In het geval van de relatie met Myanmar betreft dit het niet openlijk bekritiseren 

van de junta, maar via bilaterale contacten (dus niet met ASEAN als organisatie) achter 

gesloten deuren de samenwerking te bevorderen (Tran, 2010). Die tijden zijn veranderd. 

ASEAN heeft Myanmar voorgedragen als voorzitter in 2014 en het land is er bovendien toe 

bereid om fundamenteel bij te dragen tot de oprichting van de ASEAN Economic Community 

in 2015 – het jaar van de nieuwe presidentsverkiezingen in Myanmar (ICG, 2012, p. 15). 

ASEAN heeft dus net als het Westen, Japan, China en India een belangrijke invloed in en op 

Myanmar. 

 

5.3.2 Myanmar – Verenigde Naties 

 

De belangrijkste niet-statelijke actor in relatie tot Myanmar is waarschijnlijk de VN. In een 

redelijk turbulent verleden  hebben beide nu eens goede dan weer slechte banden gekend. Het 

toenmalige Birma leverde van 1961 tot 1971 de eerste Aziatische Secretaris-Generaal (U 

Thant), maar in meer recente tijden nam Myanmar meer afstand van de VN; het beschouwde 

de institutie als een westers instrument dat niet objectief handelde. ICG (2012) haalt de 

opheffing van de sancties aan als ultieme gelegenheid voor de VN om een meer proactieve rol 

te spelen in Myanmar. In het recente verleden was de VN immers enkel actief in minimale 

humanitaire aangelegenheden en kon het, omwille van de meeste landen die om politieke 

redenen niet in actie wilden treden in Myanmar, geen degelijk ontwikkelingsprogramma 

installeren. Indien deze hinderpaal wordt overwonnen, heeft Myanmar volgens ICG (2012) 

veel te winnen bij betere ontwikkelingshulp en hulp van politieke en technisch-

infrastructurele aard. 

 

Niet iedereen is het echter met die visie eens. Wade (2012) schrijft dat de VN, tijdens het 

bezoek van Ban Ki-Moon aan Myanmar eind april, “weer eens zijn onbekwaamheid heeft 

aangetoond in het omgaan met halsstarrige leiders, door hun humane kant – die ze “niet 

hebben” – te belichten” (vrij vertaald van Asian Correspondent “UN ‘soft power’ leaves trail 



82 

of broken promises in Burma”, 14 mei 2012). VN-stafchef Vijay Nambiar had eind april in 

zijn persmededeling voornamelijk oog voor de economische elementen die van Myanmar een 

nieuwe Aziatische tijger konden maken. Hiervoor moet het land onder andere FDI 

verwelkomen in meer dan louter de grondstoffenindustrie (bijvoorbeeld in havens, toerisme, 

diensten en vooral in menselijke knowhow en de bijscholing van het volk), de wisselkoers 

unificeren en de financiële restricties opgeheven zien. Nambiar prees de leiders ten slotte, 

omdat “today, after more than 20 years, Burma has a Constitution, elections and a 

Parliament.” Wade (2012) betoogt op basis hiervan dat: 

 

“this attitude goes right to the core of UN thinking, which under Ban Ki-moon has 

pushed further the belief that co-option and charm offensives are the key to unlocking 

regimes. […] Its approach to the country is naïve and shows little understanding of the 

mindset of the regime.” (Asian Correspondent, 14 mei 2012) 

 

Sinds de aanstelling van Ban Ki-Moon als Secretaris-Generaal van de VN in januari 2007 en 

zijn oproep om politieke gevangenen vrij te laten, is het aantal gevangenen in Myanmar 

verdubbeld (Ibid.); dit plaatst de VN niet bepaald in een goed daglicht. 

 

5.3.3 Andere netwerken 

 

Als lid van de Asian Development Bank sinds 1973, een Aziatisch alternatief van de 

Wereldbank, heeft Myanmar in principe recht op bijstand in moeilijke tijden. Myanmar heeft 

sinds 1988 echter geen directe hulp meer ontvangen. De laatste lening gebeurde in 1986 en de 

laatste technische bijstand in 1987, als gevolg van de verslechterende toestand (ADB, 2012). 

De ADB heeft sindsdien wel de economische ontwikkelingen minutieus opgevolgd. Myanmar 

is op regionaal niveau ook nog lid van onder meer het Greater Mekong Subregion Economic 

Cooperation Program (GMS Program) en het Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 

Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC). 

 

Verder is er nog de eerder informele Golden Rectangle, die Noord-Thailand, Noordoost-

Myanmar, Zuid-China en West-Laos verbindt (Cuyvers et al., 1997). De betrokken landen 

willen in deze vierhoek de algemene ontwikkeling bevorderen door “een opgevoerde 

samenwerking en grensoverschrijdende economische betrekkingen, […] inzake handel en 

toerisme” te creëren (Ibid. p. 121). Hiervoor moest een verbeterde verkeersinfrastructuur de 

eerste aanzet geven. De grondstoffen van Myanmar en Laos, de transportmogelijkheden via 
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de Mekong en de sterke economieën van China en Thailand moesten dit project verder 

katalyseren. In 1997 was de economische samenwerking nog “in studie” (Ibid., p. 115). In 

2011 was er nog steeds geen duidelijkheid omtrent de concrete uitwerking, maar dat er een 

Golden Rectangle op komst is, staat zo goed als vast, meent politicoloog Sukhumbhand 

Paribatra: 

 

“The formation of the Golden Rectangle is inevitable because of the geo-economic 

advance of China toward the south. One has to be very careful, because this advance 

will be linked to the region’s powerful local Chinese communities.” (LA Times 

“Taming Southeast Asia’s ‘Golden Rectangle’ : Economy: Planners hope to connect 

areas of China, Thailand, Laos and Burma in an alliance to promote trade and 

tourism”, 19 mei 2012) 

 

Het valt echter af te wachten of ten eerste de band tussen China en Myanmar wel zo sterk zal 

blijven als eertijds en ten tweede of de transportinfrastructuur niet vooral zal worden 

gemonopoliseerd door drugskartels en gewapende groepen. Bovendien valt het eveneens in 

twijfel te trekken of de arme etnische minderheden profijt zullen hebben bij dit project. 

 

5.4 Een kritisch oog op de toekomst 

 

Er werden meermaals critici aangehaald die stellen dat een relevante politieke en 

economische opening van nauwelijks twee en half jaar niet veel voorstelt, vergeleken met het 

starre regime van de zestig voorgaande jaren. Uiteraard zal het pas over enkele jaren mogelijk 

zijn om een diepgaande analyse te maken van de koers die Myanmar in de eenentwintigste 

eeuw heeft ingezet. Dit staat echter een stand van zaken in de eerste helft van 2012 niet in de 

weg. Myanmar heeft de modernisering aangevat met de aanpak van enkele aspecten van zijn 

samenleving, zijn retoriek, diplomatie en bestuur. In een groot deel van de maatschappelijke 

domeinen zijn echter nog nauwelijks stappen ondernomen. Het is bovendien gevaarlijk om 

Myanmar enkel op zijn woord te geloven – veel van de verwezenlijkingen liggen nog niet 

zwart op wit vast. Het regime beseft echter dat, indien het de eenentwintigste eeuw zonder 

kleerscheuren wil doorkomen, het een multilaterale houding zal moeten aannemen jegens de 

internationale gemeenschap, zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen, FDI zal moeten 

toelaten en het gehele staatsapparaat van binnenuit zal moeten moderniseren. Lastigere, maar 

zo mogelijk nog belangrijkere concessies houden een grotere autonomie voor de deelstaten in, 

de decentralisatie van de macht, een einde maken aan mensenrechtenschendingen van alle 

aard en de eerlijkere herverdeling van het staatsbudget, waarbij het militaire aandeel drastisch 
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moet slinken om ten goede te komen aan onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en sociale 

zekerheid. 

 

Albertus & Menaldo (2012) citeren enkele critici die geloven dat Myanmar de transitie tot 

volwaardige democratie nooit zal volbrengen, ook al vinden er meerpartijenverkiezingen 

plaats. Zoals eerder aangehaald in deze uiteenzetting, is het louter organiseren van 

verkiezingen een betekenisloze stap als er geen gevolg wordt gegeven aan de uitslag. De 

geciteerde critici menen verder dat een democratisch Myanmar eerder iets weg zou hebben 

van de vele gebrekkige en illegitieme Sub-Saharaanse staten en zelfs Rusland. Met de 

grondwet van 2008 nog steeds in werking, lijkt het er niet naar dat de huidige leiders hun 

macht naast zich willen neerleggen, meent Thomas Carothers (Carnegie Endowment for 

International Peace) (The Irrawaddy “Burma Futures Looks Bright but No Guarantees”, 11 

mei 2012). Hiermee wordt een paradox blootgelegd. Er is een bepaalde hoeveelheid tijd nodig 

om een transitie tussen twee sterk verschillende systemen zoals in Myanmar te volbrengen, 

maar van sommige veranderingen verwacht men dat ze snel gebeuren en van andere eerder 

traag en duurzamer. De EU en de VS hebben op enkele weken tijd beslist om, op het 

wapenembargo na, alle sancties tegen Myanmar op te heffen, terwijl de Roadmap to 

Democracy reeds in 2003 werd geïnitieerd. Dit neigt zodoende eerder naar een ad hoc-

houding van het Westen, in plaats van Myanmar. De macht ligt nu de jure in handen van een 

civiele regering en een hervormingsgezinde president. Dit, gecombineerd met de reeds 

verwezenlijkte hervormingen, is een primeur na meer dan vijftig jaar totalitarisme. Men kan 

niet verwachten dat Myanmar op twee of desnoods tien jaar tijd evolueert van een Noord-

Korea naar een Canada of EU. Albertus & Menaldo (2012) maken de relevante vergelijking 

met Chili en Colombia. Daar heeft men een transitie van autocratie naar democratie gekend: 

democratie met enkele deuken weliswaar, waar het merendeel van de bevolking zijn 

levensstandaard heeft zien stijgen, terwijl verschillende lacunes in de grondwet en het 

algemeen beleid nog corruptie en nepotisme toelaten. Maar terwijl men er met een 

ondemocratische grondwet is gestart, is men die mettertijd met grondwetswijzigingen wel 

gaan hervormen – Chili heeft er twintig jaar over gedaan. Ideologische en systeemtransities 

kunnen onmogelijk op korte termijn plaatsvinden – het moet duurzaam en in kleine stappen 

gebeuren. Als een transitie te snel geschiedt, is de kans op tegenwerkende krachten veel 

groter, wat een militaire coup niet in de weg zou staan. Duurzaamheid wordt gestaag 

opgebouwd. En daar is Myanmar nu mee bezig. Teruggrijpend naar bovenstaand betoog over 

een alternatieve visie op het begrip ‘democratie’ (Doom, 2012), kan Myanmar in theorie 



85 

evengoed evolueren in een competente en productieve staat, zonder alle kenmerken van 

westerse waarden per se te moeten overnemen. Al loert het gevaar dat men dan weer met een 

situatie van autarkisering zoals in 1948 terechtkomt. Albertus & Menaldo (2012) besluiten 

hun betoog met de stelling dat de huidige grondwet vreemd genoeg de enige weg voorwaarts 

is: 

 

“So there is no guarantee that Burma’s fitful and tenuous political transition, ironically 

engineered by seasoned authoritarians, will culminate in liberal democracy. But neither 

does the country’s authoritarian constitution condemn it to eternal dictatorship. In fact, by 

containing the seeds of future reforms that will allow democracy to flower, this flawed 

document may be its only hope for a better future.” (Albertus & Menaldo, 2012) 

 

Nauw verbonden aan de alternatieve visie op ontwikkeling en democratisering, is ook de 

houding ten aanzien van de VN, Wereldbank, IMF en G8 niet per definitie voorbestemd. Het 

is nog onduidelijk of Myanmar een snelle, dan wel gestage integratie in de wereldeconomie 

overweegt. Zoals het er nu naar uitziet, is de invloed van het IMF en de Wereldbank 

aanzienlijk, wat Myanmar zal doen neigen tot het snel eigen maken van de vrije 

marktprincipes van de Washington Consensus. Myanmar diversifieert zijn handelspartners, 

(meer dan enkel China, India en ASEAN), neemt advies aan van het IMF en de Wereldbank 

en nodigt onder meer het VK uit om zijn politieke bestel te moderniseren. Op vlak van 

handel, speelt het risico dat Myanmar gevraagd zal worden de protectionistische barrières van 

zijn ontluikende industrialisering neer te halen, nog voor de kleine bedrijven en industrieën 

fundamenteel sterk genoeg zijn om te overleven op de internationale markt (naar het Infant 

Industry Argument van List, besproken in Chang, 2002). Dit zou onherroepelijk de 

industrialisering op langere termijn fnuiken. Neoliberale actoren pleiten zo voor een korte 

termijnvisie om het comparatieve voordeel dat Myanmar heeft op vlak van 

grondstoffenextractie, gretig te exploiteren, terwijl het bestuur en beheer van deze industrietak 

nog op bijzonder losse schroeven staat (Foreign Policy “Why Burma Shouldn’t Listen to the 

IMF”, 17 april 2012). 

 

Minder fervente aanhangers van de Washington Consensus, zoals de United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) en Nobelprijswinnaar Economie Joseph 

Stiglitz, manen Myanmar aan een sceptische houding aan te nemen ten aanzien van 

geïndustrialiseerde landen: “Don’t do as the U.S. says, do as the U.S. did” (Stiglitz in Foreign 

Policy “Why Burma Shouldn’t Listen to the IMF”, 17 april 2012). Hij bedoelt hiermee dat wat 
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de VS retorisch uitvaardigt, niet overeenkomt met het industrialisatiepad dat ze zelf hebben 

afgelegd. Zo waren de Amerikaanse importbarrières in een groot deel van de negentiende 

eeuw tot aan WO II bij de hoogste ter wereld (Chang, 2002). Myanmar moet – althans in de 

visie van UNCTAD en Stiglitz – de eigen industrie tijdelijk met enige protectionistische 

maatregelen ontwikkelen en nadien gradueel de grenzen openen, om een geleidelijke, 

organische intrede te garanderen in de kapitalistische wereldeconomie (in plaats van een 

snellere, open integratie, zoals het IMF beoogt). Een derde uitvalshoek ten slotte beschouwt 

de ontwikkeling van de eigen industrie in Myanmar. Er rijst kritiek dat de Myanmarese 

overheid sommige bedrijven reeds te vaak geholpen heeft, waardoor de economie de facto 

staatsgestuurd blijft, middels enkele ‘voorkeursbedrijven’ (Foreign Policy “Why Burma 

Shouldn’t Listen to the IMF”, 17 april 2012). Het argument om de eigen industrie achter 

halfgesloten deuren te blijven stimuleren, verliest dan wel aanzienlijk aan kracht.  
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6. BESLUIT 

 

 

Er wordt nu teruggegrepen naar de onderzoeksvragen van de inleiding. De eerste kwestie 

toont alvast een hoopvolle evolutie. Zolang de hervormingen niet bij retoriek blijven, maar 

ook zwart op wit worden vastgelegd, concreet worden uitgevoerd en duurzaam en 

onomkeerbaar blijken, zal Myanmar op termijn de banden met de militaire junta volledig 

kunnen loslaten. Zover is het echter nog lang niet. Zolang onder meer de grondwet een vaste 

allocatie zetels aan de militairen voorziet, politieke gevangenen onrechtmatig opgesloten 

blijven en etnisch geweld plaatsvindt, zal het verleden het heden blijven achtervolgen. 

 

Wat betreft de tweede en derde kwestie, zal Myanmar op internationaal niveau zorgvuldig 

zijn eigen belangen en die van andere actoren moeten afwegen. Het moet zijn grenzen 

openstellen en de economie liberaliseren, eventueel met een minimale mate aan af- en 

bescherming. De buitenwereld is gretig geïnteresseerd in de nieuwe frontier market die 

Myanmar is: rijk aan grondstoffen – fel begeerde schaarse goederen. Wat bijblijft, is de 

boutade van Stiglitz dat Myanmar moet doen wat de VS (en bij uitbreiding het Westen) heeft 

gedaan, niet wat ze zeggen. Deze oneliner vat als het ware de dubbele tong van het Westen 

goed samen. Myanmar heeft de troeven en kan als voorzitter van ASEAN in 2014 het 

‘verlichte’ Aziatische multilateralisme (Rik Coolsaet, persoonlijke mededeling, 2011) een 

nieuw elan geven, zowel binnen de organisatie als op mondiaal niveau – het zal als voorzitter 

ten slotte zijn stem kunnen laten horen. Voor ASEAN zou de casus van Myanmar het principe 

van ‘integreren is beter dan isoleren’ extra kracht bijzetten. Zolang echter het Westen de 

logische eis van de EME’s om meer politieke inspraak in de suprastatelijke organen niet 

erkennen, zullen inspraak en formele actie in de toekomst uitblijven. Dit geldt voor Myanmar, 

maar ook voor ASEAN, de G20 en andere regionale organisaties. 

 

Een gestage metamorfose is wat Myanmar nodig heeft, om in de toekomst een significante 

speler op het wereldtoneel te worden. De stakeholders in Myanmar’s ontwikkeling moeten de 

afweging maken tussen eigenbelang (‘extern’ in het oogpunt van Myanmar) en Myanmar’s 

belangen (‘intern’) en tussen een door externe (f)actoren opgelegde ontwikkeling en de eigen, 

organische ontwikkeling in Myanmar. Een optimale afweging van belangen en acties maakt 

de weg naar mondiale integratie minder onvoorspelbaar. 
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Geen enkele staat ter wereld is op elk vlak perfect. Perfectie kan in non-exacte socio-

economische materie zelfs niet beoogd worden, aangezien er geen referentiepunt bestaat – 

machtsverhoudingen zijn voortdurend onderhevig aan verandering. De ultieme democratie 

bestaat in de praktijk niet (en zelfs in theorie is het begrip moeilijk te definiëren). Het is een 

ideaalbeeld waar men naar streeft. Men kan enkel een afweging van een aantal factoren 

doorvoeren, om een suboptimaal resultaat te bekomen. Er zijn tientallen zogenaamde indexen 

die resulteren in een rangorde van staten van ‘goed’ naar ‘slecht’. De ene indicator is al wat 

objectiever dan de andere; zo is men geneigd de HDI als een redelijk betrouwbare berekening 

van de algemene levensstandaard te beschouwen. Het zou echter naïef en onrealistisch zijn 

om te geloven dat Myanmar in de nabije toekomst een sterke toename van de HDI-waarde 

zou kennen of het economisch niveau van China zou halen en een navenante wereldspeler zou 

worden. Of een politiek en maatschappelijk voortreffelijk staatsbestel zoals Singapore, Hong 

Kong of Japan zou ontwikkelen. Op lange termijn kunnen de kaarten anders liggen. 

 

Na een periode van meer dan zestig jaar burgeroorlog, militair totalitarisme en onderdrukking 

van de eigen bevolking, de verzuiling van de macht rond de strijdkrachten, de extreem 

gecentraliseerde beslissingsbevoegdheden, met hoogstens een uitbesteding van macht aan 

cronies in de deelstaten, is Myanmar op een punt gekomen dat het de toekomst in eigen 

handen heeft. De symbolische voorverkiezingen, de tientallen versoepelingen en 

hervormingen daar nog voor en de tandem Thein Sein-Aung San Suu Kyi vormen een 

waardevol teken naar de buitenwereld toe. Het is van groot belang dat de veranderingen 

duurzaam, doordacht en relevant zijn. 

 

Men kan de verplichtingen van Myanmar in één zin samenvatten. Myanmar moet de 

burgeroorlog beëindigen en een etnisch heterogene staat creëren, met meer autonomie voor de 

deelstaten, de hervormingsretoriek omzetten in daadwerkelijke acties, diplomatieke banden 

aangaan en/of verstevigen met dichte en verre partners, HIV/aids terugdringen en het 

drugsprobleem aanpakken, de macht van het leger inperken en zijn budget minimeren, FDI en 

handelspartners aantrekken en vooral diversifiëren, persvrijheid ondersteunen en censuur aan 

banden leggen, elektriciteit en internet beschikbaar stellen en goedkoper maken, een sociale 

zekerheid en gezondheidszorg op poten zetten, vrijheid van mening, associatie, debat en 

oppositie garanderen, de bureaucratie transparanter maken en de corruptie verdringen, de 

ontluikende industrieën (tijdelijk) beschermen, de grondwet rechtvaardiger en democratischer 
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maken, het onderwijsbudget opkrikken, publieke diensten verschaffen, ondernemerschap 

stimuleren, toeristen aantrekken en de “rule of law” invoeren en respecteren. 

 

Aung San Suu Kyi’s score van “bijna één op tien” voor de democratiseringsgraad van haar 

land is tegelijk tragisch en hoopvol. Het lage cijfer heeft in 2012 echter meer kans om te 

stijgen, dan te dalen. 
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8. BIJLAGEN 

 

8.1 Myanmar staatkundig en fysisch-geografisch 

 

 
Figuur 5: Myanmar staatkundig (bron: One World – Nations Online, 23 mei 2012) 
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Figuur 6: Myanmar fysisch-geografisch (bron: Wikimedia, 23 mei 2012) 
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8.2 Roadmap to Democracy in zeven stappen, aangekondigd door Generaal Khin Nyunt 

op 30 augustus 2003 

(bron: The Irrawaddy “Burma’s Rigged Road Map to Democracy”, 23 mei 2012) 

 

Stap 1  Nieuwe samenkomst van de Nationale Conventie, die sinds 1996 was 

opgeheven 

Stap 2  Na een succesvolle zitting van de Nationale Conventie, volgt stap voor stap een 

implementatie van de processen die noodzakelijk zijn voor het creëren van een 

authentiek en gedisciplineerd democratisch systeem 

Stap 3  Het opstellen van een nieuwe grondwet, in overeenstemming met de 

gedetailleerde basisprincipes, zoals opgesteld in de Nationale Conventie 

Stap 4  De aanname van de grondwet via een volksreferendum 

Stap 5  Het organiseren van vrije en eerlijke verkiezingen voor de Pyithu Hluttaws (de 

wetgevende organen), zoals overeengekomen in de Nationale Conventie 

Stap 6  Samenkomst van de leden van het Lagerhuis en Hogerhuis in het parlement, 

zoals overeengekomen in de Nationale Conventie 

Stap 7  De constructie van een moderne, ontwikkelde en democratische natie, door 

staatsleiders verkozen door het parlement, de regering en andere centrale 

organen gevormd door de Hluttaw 

 

8.3 Lijst van staakt het vurens 

(bron: ICG, 2012) 

 

Gewapende groep               Datum van akkoord 

 

United Wa State (UWSA)       6 september 2011 

National Democratic Alliance Army (NDAA, “Mongla Group”)  7 september 2011 

Kloh Htoo Baw (“Golden Drum” Group; ex-Democratic Kayin Buddhist Army Brigade 5) 

          3 november 2011 

Shan State Army-South (SSA-South)     2 december 2011 

Chin National Front (CNF)       6 januari 2012 

Karen National Union (KNU)      12 januari 2012 

Shan State Army-North (SSA-North)     28 januari 2012 

New Mon State Party (NMSP)      1 februari 2012 

Karen National Liberation Army Peace Council    7 februari 2012 

Karenni National Progressive Party (KNPP)     7 maart 2012 

Arakan Liberation Party (ALP)      6 april 2012 

Kachin Independence Organization      X 
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8.4 Lijst van regimes 

 

British Burma       1824 – 1942 // 1945 – 1948 

State of Burma (Japanse bezetting)    1942 – 1945 

Union of Burma      1948 – 1974 

Socialist Republic of the Union of Burma   1974 – 1988 

Union of Burma      1988 – 1989 

Union of Myanmar      1989 – 2010 

Republic of the Union of Myanmar    2010 – 

 

8.5 Lijst van staatshoofden 

 

Sao Shwe Thaik  (AFPFL)    1948 – 1952 

Ba U    (AFPFL)    1952 – 1957 

Win Maung   (AFPFL)    1957 – 1962 

Ne Win   (Militaire junta  BSPP)  1962 – 1974 – 1981 

San Yu   (BSPP)    1981 – 1988 

Sein Lwin   (BSPP)    1988 

Aye Ko   (BSPP)    1988 

Maung Maung  (BSPP)    1988 

Saw Maung   (BSPP  SLORC)   1988 – 1989 – 1992 

Than Shwe   (SLORC  SPDC)   1992 – 1997 – 2011 

Thein Sein   (USDP)    2011 – 
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8.6 Lijst van relevante persoonsnamen 

 

Aung Min   Huidig Minister van Spoorwegen in Myanmar (2003-) 

Aung San Birmees vrijheidsvechter, stichter van de strijdkrachten, vader 

van Aung San Suu Kyi, vermoord in 1947 

Aung San Suu Kyi Democratiesymbool van Myanmar, Nobelprijswinnaar voor de 

Vrede in 1991, voorzitter NLD, parlementslid in het Lagerhuis 

Ban Ki-Moon   Achtste Secretaris-Generaal van de VN (2007) 

Barack Obama  Huidig president van de VS (2009-) 

Catherine Ashton Europees Minister van Buitenlandse Zaken (of “Hoge 

Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en 

Veiligheidsbeleid”) (2009-) 

David Cameron  Huidig premier van het VK (2010-) 

Derek Mitchell Eerste Amerikaanse ambassadeur voor Myanmar sinds 1990 

(2012-) 

Dmitri Medvedev Voormalig president van Rusland (2008), huidig premier onder 

Poetin (2012-) 

Frederik Willem de Klerk Zevende president van Zuid-Afrika (1989-1994), schafte de 

Apartheid af 

George W. Bush  Voormalig president van de VS (2001-2008) 

Hillary Clinton  Huidig Minister van Buitenlandse Zaken van de VS (2009-) 

John McCain Amerikaans senator voor Arizona, Republikeins 

presidentskandidaat in 2009 

Joseph Stiglitz Amerikaans econoom, Nobelprijswinnaar Economie in 2001 

Khin Nyunt ‘Vader’ van de Roadmap to Democracy’, negende premier van 

Myanmar (2003-2004) 

Kris Peeters   Huidig Vlaams Minister-President (2007-) 

Lee Myung-bak  Huidig president van Zuid-Korea (2008-) 

Michail Gorbatsjov Laatste president van de Sovjetunie, initieerde glasnost 

(openheid) en perestrojka (staatkundige en economische 

hervormingen) 

Ne Win Vierde president van Birma (1974-1988) in het BSPP/militaire 

junta tijdperk 

Nyi Nyi   Myanmarees geoloog en voormalig Minister van Mijnbouw 

Shwe Mann Huidig voorzitter van het Myanmarese Lagerhuis (Pyithu 

Hluttaw) (2011-) 

Than Shwe Voormalig staatshoofd van de militaire junta Myanmar (1992-

2011) 

Thein Sein   Huidig president van Myanmar (30 maart 2011) 

U Nu    Eerste premier van Birma (1948-1956, 1957-1958, 1960-1962) 

U Soe Thein   Minister van Industrie in Myanmar 

U Thant Derde Secretaris-Generaal van de VN, eerste Aziaat in deze 

positie (1961-1971) 
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Vijay Nambiar Stafchef van de VN (2007-) 

Vladimir Poetin President van Rusland (2000-2008; 2012-), voormalig premier 

onder Medvedev (2008-2012) 

Wunna Maung Lwin Myanmarees Minister van Buitenlandse Zaken (2011-) 

 

 

8.7 Evolutie van de HDI (1980 – 2011) 

 

 

Bron: eigen verwerking van UNDP (2011) Human Development Report 2011, p. 133 
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