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Samenvatting  

Myanmar (voorheen Birma) werd tussen 1962 en 2010 geleid door een repressief militair bewind, dat 

de bevolking weinig ruimte liet voor onafhankelijke activiteiten. In dit proefschrift toon ik aan dat er 

desondanks sprake was van een actief maatschappelijk middenveld, en beschrijf ik hoe deze ‘civil 

society’ sector zich ontwikkelde tijdens de politieke transitieperiode van 2010-2015. Openlijk 

subversieve activiteiten waren tot 2012 relatief schaars; desondanks slaagden lokale organisaties erin 

diverse sociale en politieke activiteiten op te zetten. Internationaal werd echter vaak aangenomen dat 

maatschappelijke organisaties in Myanmar nauwelijks konden opereren. Dit beeld ontstond niet 

alleen door de beperkte toegang tot het land, maar ook door een Westers georiënteerde opvatting 

over de rol van het maatschappelijk middenveld als criticaster van de autoriteiten. Een aantal politiek 

bewuste activisten in het buitenland dat zich openlijk uitsprak voor het beëindigen van de militaire 

dictatuur ontving daarentegen veel Westerse politieke en financiële steun. In mijn proefschrift laat ik 

zien hoe deze bewegingen zich tot elkaar verhouden, en beschrijf ik hoe, door de politieke 

liberalisering sinds de verkiezingen van 2010, actoren met een meer gematigde agenda aan invloed 

hebben gewonnen. Verder laat ik zien dat de Westerse steun die maatschappelijke organisaties in 

Myanmar ontvingen noodzakelijk was voor hun voortbestaan, maar ook bijdroeg aan afhankelijkheid, 

onderlinge concurrentie, en een grotere afstand tot de rest van de bevolking.  


