
Eind vorig jaar bezocht paus Franciscus Birma. Officieel heet het land Republiek 
Unie van Myanmar. Gedurende de koloniale tijd (1824-1948) werd het Birma 
genoemd, in het Birmees Myanma. Vrij logisch dus dat het als onafhankelijk 
land de Portugese verbastering van zijn naam afschudt? Dat had inderdaad 
gekund, ware het niet dat de militairen de naamsverandering opgelegd had-
den en die zo geassocieerd raakte met een decennialange uiterst bloedige on-
derdrukking. Vandaar de paradox: de mensen blijven de oude koloniale naam 
koesteren. In dit artikel volgen wij hen daarin, want het is echt de bedoeling om 
naar hen te luisteren, met hen mee te voelen. Na enkele beschouwingen over 
het land in zijn geheel, luisteren we naar het verhaal van de katholieken in de 
deelstaat Chin. We eindigen met de vragen die we ons vorige keer (Golfslag 
11de jg., nr.4) al stelden over de Rohingya: waarom mogen ze niet bij naam 
genoemd worden en neemt niemand het voor hen op? 
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aLgemeen

Met zijn ongeveer 55 miljoen inwo-
ners is Birma een van de middelgrote 
landen in Zuidoost-Azië, hoewel het 
de grootste oppervlakte heeft. Het 
gebied is zowat het dunst bevolkte 
van de hele regio. De leiders doen 
het gaarne voorkomen alsof het om 
een lappendeken van 135 verschil-
lende etnische groepen zou gaan. 
Dat lijkt duizelingwekkend, maar is 
het helemaal niet. De meerderheids-
groep, de Bamar, goed voor onge-
veer 70% van de bevolking, spint 
garen bij die voorstelling van zaken. 
In werkelijkheid bestaat de bevolking 
uit een duidelijk overheersend volk en 
tientallen kleine groepen die door de 
meerderheid bewust klein gehouden 
worden. Het komt dan goed uit wan-
neer je kan verklaren dat het er heel 
veel zijn (deelgroepen van de grotere 
worden ijverig meegeteld) en demo-
cratie bijgevolg geen optie kan zijn. 
Het Birmees is de officiële taal en de 
elite is ook het Engels machtig. Lokaal 
worden natuurlijk verschillende talen 
gesproken en er is een vrij grote ver-
scheidenheid aan culturele gewoon-
ten. Je hoeft echt geen ervaren ana-
list te zijn om met je ellebogen aan 
te voelen hoe de regering de maat-
schappijopbouw ziet: iedereen moet 
inspanningen leveren om zo goed 
mogelijk op de meerderheid te gelij-

ken. Indien het ‘algemeen belang’ dat 
vereist, wordt er verhuisd, zo nodig 
onder dwang 1.

Bijna 90% van de bevolking behoort 
tot het theravada boeddhisme 2. Chris-
tenen en moslims vormen een kleine 
minderheid van elk ongeveer 4%. De 
katholieken zijn met 659 000, iets 
meer dan 1% en ongeveer even talrijk 
als de hindoes. In de bergen speelt 
het sjamanisme een voorname rol en 
zowat iedereen praktiseert een of an-
dere vorm van vooroudercultus. De 
eerste contacten met het katholicisme 
dateren van de 16de eeuw, maar de 
georganiseerde evangelisatie begon 
pas in de 19de eeuw. De katholieke 
hiërarchie werd in 1955 opgericht. 
De meeste buitenlandse missionaris-
sen moesten echter in 1966 het land 
verlaten, wat de lokale kerk gedu-
rende zekere tijd verlamde. De bap-
tisten kwamen pas in de 19de eeuw 
in Birma aan, maar slaagden erin om 
ongeveer driemaal zoveel mensen tot 
hun gemeenschap aan te trekken. Zij 
begonnen onmiddellijk met de verta-
ling van de Bijbel in het Birmees en 
zorgden ervoor dat lokale leiders 
vanaf het begin echte verantwoorde-
lijkheid kregen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd 
Birma, zoals de meeste andere Britse 
kolonies in Azië, onafhankelijk. Inner-
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lijke verdeeldheid zorgde ervoor dat 
de Unie van Birma geen lang leven 
beschoren was. In 1962 grepen de 
militairen de macht met de belofte een 
einde te maken aan de onzekerheid. 
Ze zouden ook voor ontwikkeling en 
vrede zorgen. Ze hadden vergeten 
erbij te vertellen dat het om hun ont-
wikkeling ging en om een opgelegde 
vrede. De democratie werd prompt 
begraven en een soort nieuwe socia-
le klasse van officieren kreeg de vrije 
hand. Zij streefden hun eigen econo-
mische en financiële belangen na en 
de wapens dienden om hun positie 
te versterken. Dat leidde tot internati-
onaal isolement en de systematische 
onderdrukking van de bevolking. En-
kel China, India en Thailand werden 
te vriend gehouden, omdat zij nodig 
waren om de plannen van de nieuwe 
elite een kans te geven. Wie zich 
daar niet in kon vinden, werd hard 
aangepakt. Zelfs de boeddhistische 
monniken kwamen in opstand, wat 
in 2011 tot het einde van de militaire 
junta leidde. Vier jaar later werd de 
democratie formeel in eer hersteld, 
maar de militairen als bevoorrechte 
groep hielden voldoende sleutelpo-
sities in handen om hun wil op te 
leggen. Vandaag zijn politici als de 
dood voor een nieuwe staatsgreep 
en houden ze zich gedeisd. Dat ver-
klaart de uiterst zwakke positie van 
Aung Suu Kyi, leider van de partij die 

de verkiezingen won.

chin

Hoe moeten we ons het leven van 
een minderheidsgroep in Birma voor-
stellen? John Maung behoort tot het 
volk van de Chin dat een betekenis-
volle groep katholieken telt, waaron-
der hijzelf. In een kort artikel voor 
een Franse denktank legt hij uit wat 
het betekent om christen te zijn in een 
minderheidsgroep en hoe hij in die 
hoedanigheid mee bouwt aan de toe-
komst van zijn volk en land 3. Het volk 
van de Chin telt ongeveer een half 
miljoen mensen waarvan de meesten 
in de gelijknamige deelstaat leven in 
het noordwesten van het land, gren-
zend aan India en Bangladesh. 

De meeste inwoners leven van wis-
sellandbouw. Anderen verdienen de 
kost met het weven van stoffen, met 
een kleine winkel of als landarbei-
ders. Daar word je niet rijk van! De 
gesprekken gaan dan ook over de 
honger, het gebrek aan ziekenzorg, 
de velen die elders hun heil zoeken, 
het groeiend aantal wezen … Elektri-
citeit is een schaars goed. Je moet al 
over zonnepanelen of een generator 
beschikken om er af en toe gebruik 
van te kunnen maken. Daarbij komt 
nog dat deze kleine gemeenschap-
pen gedurende eeuwen in een relatief 
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isolement geleefd hebben. De laatste 
twintig jaar is daar verandering in 
gekomen. Mensen verhuizen meer en 
meer, gedwongen door de armoede 
of omdat ze moeten verdwijnen van 
de militairen. Dat brengt een cultu-
rele ontwrichting met zich mee, die 
gepaard gaat met de onvermijdelijke 
generatieconflicten.

Leugenfabriek

Het onderwijs is een regelrechte ca-
tastrofe 4 en bereidt de kinderen niet 
voor op de toekomst. Er wordt veel 
van buiten geleerd in het Birmees, 
lokale literatuur is taboe en over de 
natuur of de landbouw verneem je 
er niets. Geen wonder dat heel wat 
kinderen nooit verder komen dan het 
tweede middelbaar. Onderzoek in 
Rangoon, de grootste stad van het 
land, wees uit dat de meeste kinderen 
het heel vroeg voor bekeken houden 
… uit verveling! De militairen willen 
geen scholen waar jongeren leren 
om persoonlijk na te denken 
en zo zelf aan de toekomst 
te bouwen. In hun ogen is 
het onderwijs een goedkoop 
instrument van indoctrinatie. 
Er wordt minder dan 1% van 
het bnp aan uitgegeven en de 
resultaten zijn navenant. Een 
vergelijkende studie van de 
Wereldbank (2014) kwam 

tot de vaststelling dat zelfs de kinde-
ren van bevoorrechte families het veel 
minder goed doen voor taal en wis-
kunde dan hun leeftijdgenoten in de 
Filippijnen, Vietnam en Indonesië. Ma 
Thida, een Birmees schrijver, stelt dat 
jongeren op school maar één ding 
leren: dat ze de militairen moeten eer-
biedigen en vooral vrezen. Dat zorgt 
ervoor dat hele generaties ondertus-
sen intellectueel blind gemaakt zijn, 
wat niet wegneemt dat nogal wat 
jongeren uit de minderheden toch vrij 
snel door hebben dat de school een 
leugenfabriek is. In de geschiedenis-
lessen leren ze hoe vreedzaam de 
135 etnische groepen van het land 
samenleven, terwijl iedereen de strij-
ders uit de eigen groep kent die de 
regering met de wapens het leven 
zuur maken. De nieuwe regering is 
begonnen met een hervorming van 
het onderwijs, maar het zal nog jaren 
duren voor dat tot de bestuurders van 
de Chin-deelstaat doordringt.



De Chin-heuvels vormen een grens 
met India en Bangladesh, wat de vei-
ligheid niet ten goede komt. Allerlei 
mensen van beide kanten doen aan 
grensoverschrijdende ‘handel’. Dat 
brengt criminaliteit en gezondheidsri-
sico’s met zich mee. Aids verspreidt 
zich snel, drugs en alcohol zijn 
spotgoedkoop en een lange tocht 
doorheen de wouden levert gega-
randeerd enkele acute malaria-aan-
vallen op. Een grensgebied is altijd 
kwetsbaar en de gezondheidszorg 
zou daarop moeten voorbereid zijn. 
De regering geeft zelf toe dat de hele 
regio maar een tachtigtal artsen telt, 
maar ze vindt dat voldoende. Heel 
wat mensen sterven omdat ze niet 
tijdig een dokter of een hospitaal kun-
nen bereiken. Zelfs wanneer ze tijdig 
een arts kunnen raadplegen, kan hij 
weinig doen, omdat hij eenvoudig 
de middelen (medicijnen, appara-
tuur) niet heeft om wie dan ook bij te 
staan. Doorverwijzing naar een spe-
cialist is geen optie, die bevindt zich 
in een militair hospitaal en daar komt 
niet om het even wie binnen. Wie 
daar verandering in wil brengen en 
opkomt voor de rechten van de min-
derheden, krijgt met de brute macht 
van de wapens te maken. Vandaar 
dat de meeste erkende ngo’s in de 
luchtgekoelde burelen van Rangoon 
te vinden zijn. Geen spoor van hen 
in de heuvels!

verhuizen

Wie enigszins de mogelijkheid ziet 
om een dergelijke regio te verlaten, 
grijpt de kans en gaat op stap, al 
weet hij niet goed waarheen. Vooral 
de meest actieve en weerbare men-
sen verhuizen en zo krijg je hele dor-
pen waar grootouders voor de kleine 
kinderen zorgen. Zij leven van wat 
ze op hun velden kunnen voortbren-
gen en hangen voor de rest af van 
wat een bezoekende zoon of doch-
ter kan meebrengen vooraleer weer 
te vertrekken. Sommigen keren nooit 
meer terug, omdat ze onderweg om-
gekomen zijn of omdat ze te ver een 
baantje gevonden hebben en daar 
noodgedwongen een nieuw leven 
begonnen zijn. Als de grootouders 
het niet meer aankunnen of komen 
te overlijden, vinden de kinderen een 
onderkomen in een van de 15 wees-
huizen van Kalay, die onder het be-
heer staan van een katholieke ngo.

De Chin-regio heeft veel weg van een 
aards paradijs: een bosrijk gebied, 
een wijdvertakt netwerk van rivieren 
en beekjes, vruchtbare landbouw-
grond … Ideaal voor ecologisch ver-
antwoord toerisme. Maar toeristen 
kunnen hier niet komen, want de mili-
tairen beschouwen dit aards paradijs 
als hun eigendom. Bomen worden 
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gekapt en aan Chinese handelaren 
verkocht, vruchtbare gronden wor-
den verpacht aan ondernemingen 
uit India en China. Voor de militairen 
gaan de zaken goed, maar de lokale 
inwoners lijden honger, de dieren 
sterven en wie overblijft loopt het risi-
co bedolven te raken onder de meer 
en meer voorkomende grondverschui-
vingen. Het aards paradijs voelt aan 
als de hel!

soLiDariteit

Het Chin-volk beleeft al gedurende 
eeuwen zijn traditionele godsdienst. 
De beschermgeesten van het dorp 
staan daarbij centraal en nemen dan 
ook de belangrijkste plaats in wan-
neer er dankoffers gebracht worden 
voor een overvloedige oogst, iemand 
huwt of begraven wordt, enz. Na de 
komst van de katholieke missionaris-
sen, bij het begin van de vorige eeuw, 
werden meer en meer Chin gedoopt. 
Dat wil niet zeggen dat de bescherm-
geesten van het toneel verdwenen 
zijn. Zij bewonen nog altijd het bos, 
maar hebben nu het gezelschap ge-
kregen van engelen, terwijl God als 
de enige eigenaar van de natuur 
aangezien wordt. Hij heeft ze ten-
slotte doen ontstaan en aan de Chin 
cadeau gedaan! Kerkelijke leiders 
doen veel moeite om de ondertussen 
enigszins christelijk geduide traditio-

nele cultus in goede banen te leiden 
en ervoor te zorgen dat offers van 
koeien en varkens niet langer aanlei-
ding zijn tot een lokale hongersnood. 
Zij proberen ook om de bevrijdende 
dimensie van het christendom stilaan 
concreet gestalte te geven. Dat is niet 
makkelijk, omdat uiterlijke tekenen zo-
als kruisen regelmatig vernield wor-
den en religieuze literatuur aan een 
strenge censuur onderworpen is. De 
eeuwige rivaliteit tussen de verschil-
lende clans helpt evenmin om een so-
lidaire gemeenschap op te bouwen. 

Hoewel er meer katholieken zijn 
onder de Chin dan onder de an-
dere bevolkingsgroepen, zijn ze niet 
invloedrijk genoeg om de rest op 
sleeptouw te kunnen nemen. Samen-
werking met andere christelijke ge-
meenschappen, allerlei clanallianties, 
is absoluut noodzakelijk en tegelijk 
delicaat. Iemand die zich om een of 
andere reden verongelijkt voelt, kan 
makkelijk regeringsfunctionarissen 
of boeddhistische monniken een tip 
geven over ‘iets’ dat ‘ergens’ bekok-
stoofd wordt. Argwaan heeft al veel 
slachtoffers gemaakt. Vandaar de op-
tie om te werken met kleine groepen 
van uitsluitend lokale mensen die zelf 
de touwtjes in handen hebben. Het 
duurt langer voor er iets van de grond 
komt, maar de kans dat de zaak ver-
raden wordt is veel kleiner. Het gaat 



tenslotte om de opvoeding van hun 
kinderen, om hun gezondheidszorg, 
hun identiteit en waardigheid. De 
medewerkers van het bisdom staan 
de dorpsmensen zoveel mogelijk bij, 
zonder zelf het voortouw te nemen. 
Zij zorgen er ook voor dat goede 
contacten ontstaan en onderhouden 
worden met andere groepen die de-
zelfde strijd om een waardig bestaan 
voeren. 

toekomst

Die solidariteit is van levensbelang 
voor het hele land. De overgang van 
militair naar democratisch bestuur 
kan makkelijk ontsporen. Ervaringen 
elders toonden al aan dat erger altijd 
mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de 
stap van een gecentraliseerde naar 
een markteconomie. Dan moet de 
verandering nog wortel schieten in 
de rurale zones. Geen wonder dus 
dat alle betrokken partijen tekenen 
van nervositeit vertonen. Er is veel te 
winnen en uiteraard ook te verliezen! 
De kunst bestaat erin om iedereen te 
laten aanvoelen dat hij er iets bij te 
winnen heeft en weinig of niets hoeft 
in te leveren.

Ook de nieuwe regering gaat ervan 
uit dat ze de nodige hervormingen 
van bovenaf moet opleggen en wordt 

daarbij snel over één kam geschoren 
met de militairen. Wie dingen oplegt, 
wordt er op korte termijn zelf beter 
van, zoveel heeft iedereen nu wel 
geleerd! De corruptie is onder de mi-
litairen een broodwinning geworden. 
Dat los je niet zomaar op, vooral om-
dat er nooit geld is voor echte lonen. 
Niemand weet precies wat er moet 
gebeuren, maar er is een brede con-
sensus om alles te verwerpen wat 
van dichtbij of veraf ook maar lijkt 
op de militaire politiek van ‘birmani-
sering’. Dat wil zeggen: doen alsof je 
een Bamar bent, boeddhist worden, 
werken in een militaire organisatie of 
bedrijf, afstand doen van jouw ge-
boortegrond en alles wat ermee sa-
menhangt. Wie wat dan ook wil op-
leggen en de macht heeft om dat te 
doen, wordt steevast in verband ge-
bracht met de bevoorrechte kaste die 
de emancipatie van de dorpsmens in 
de weg staat. Dat is de diepe duister-
nis van de overgangsperiode. Precies 
daar willen de christenen een beschei-
den lichtje zijn met hun solidariteits-
beweging. Het recente bezoek van 
paus Franciscus heeft het lichtje wat 
meer zuurstof gegeven en het even la-
ten opflakkeren. De autoriteiten willen 
nu eindelijk aannemen dat ze er zijn 
en kunnen bijdragen tot de vrede en 
de opbouw van het land. Enkele we-
ken na het bezoek werd een beperkt 
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aantal afspraken gemaakt tussen vier 
bisschoppen van de deelstaat Kachin 
en de stafchef van het leger 5. Hopen 
dus dat die de mensen in de heuvels 
ten goede komen. Het bezoek van 
de paus was in de eerste plaats voor 
deze mensen bestemd, hen wilde hij 
een hart onder de riem steken. In de 
media hebben we er niet veel van ge-
merkt. De minderheden werden niet 
alleen door de regering van Birma 
naar de marge verdrongen!

r-woorD

Toegegeven, een goed deel van de 
verslaggeving ging over een groep 
die er volgens de militairen niet eens 
mag zijn: de Rohingya. Zij zijn er 
nog erger aan toe dan de Chin. Niet 
erkend als een minderheidsgroep, 
worden ze openlijk met de vinger 
gewezen als illegale migranten, ter-
roristen die uit Bengalen het land bin-
nengevallen zijn en teruggedreven 
moeten worden. Journalisten hadden 
in Rome vernomen dat kardinaal Bo 
van Rangoon de paus gevraagd had 
het woord Rohingya vooral niet uit 
te spreken gedurende zijn verblijf in 
Birma. Daarmee lag de verhaallijn 
vast: doet hij het of doet hij het niet? 
Het R-woord kwam inderdaad niet 
over de lippen van de paus, tot hij in 
Dhaka (Bangladesh) enkele van deze 
mensen ontmoette en niet zonder ont-

roering verklaarde: ‘Gods aanwezig-
heid onder ons kan je vandaag om-
schrijven als Rohingya, want zij zijn 
het zout van onze wereld.’ Wie is dit 
volk en waar komt het vandaan?
Om die vraag te beantwoorden moet 
je bij de geschiedenis te rade gaan. 
Wanneer politici dat doen hebben ze 
in de regel een uitgesproken voorkeur 
voor een bepaalde periode, terwijl ze 
aan de andere voorbijgaan. In Birma 
is dat niet anders. De bewering van 
de Rohingya-nationalisten dat hun 
aanwezigheid in de Rakhine regio 
(het vroegere Arakan) teruggaat tot 
4 000 jaar voor onze jaartelling, kan 
moeilijk hard gemaakt worden. Er 
zijn echter voldoende aanwijzingen 
om aan te nemen dat er al contacten 
waren tussen de inwoners van Ara-
kan en Arabische handelaren rond 
de derde eeuw van onze jaartelling. 
Enkele documenten geven aan dat er 
vanaf de negende eeuw enkele lo-
kale moslimfamilies te vinden waren. 
De Arabieren hadden de gewoonte 
lokale vrouwen te huwen en op die 
manier zowel zichzelf als hun han-
delszaak te verankeren. De Rohingya 
gaan ervan uit dat zij uit deze ge-
mengde families voortgekomen zijn. 
Zij werden later als volk erkend, want 
nog voor de kolonisatie zijn de boed-
dhistische leiders van Rakhine allian-
ties met hen aangegaan om de op-
dringerige Bamar tegen te houden.



De militairen, vooral behorend tot de 
boeddhistische meerderheid, wijzen 
op de exponentiële groei van moslims 
in Rakhine vanaf het einde van de 
negentiende eeuw tot ongeveer half-
weg de twintigste. Britse gegevens 
bevestigen dat demografisch gege-
ven. De eigenaars van de vruchtbare 
landerijen hadden inderdaad heel 
wat arbeiders nodig en die werden 
massaal binnengebracht vanuit Chit-
tatong, maar ook uit India. De lokale 
bevolking (boeddhisten en moslims) 
zag dat met lede ogen aan, wat ten 

dele de huidige spanningen verklaart. 
Na hun staatsgreep trokken de militai-
ren volop de nationalistische kaart en 
werden de Rohingya afgeschilderd 
als Bengaalse terroristen, een soort 
onderafdeling van Daesh die Birma 
wil onderwerpen. Dat soort samen-
zweringstheorieën wordt makkelijk 
geloofd door groepen die hopen zelf 
een groter stuk van de nationale koek 
te bemachtigen wanneer een rivaal 

uitgeschakeld wordt. Zo werkt de ver-
deel-en-heerstactiek van de militairen. 
In ongeveer alle minderheidsregio’s 
moeten ze gewapende groepen in 
bedwang zien te houden. Dan doe 
je toch wat je kan om ze tegen elkaar 
op te zetten. Bij een gefragmenteerde 
bevolking lukt dat zo goed als altijd. 
Vandaar het onuitsprekelijke R-woord. 
Het leidt onvermijdelijk tot steriele dis-
cussies en onlusten. Dat was niet de 
bedoeling van het pausbezoek. Dus 
geen R-woord, hoe hard daar ook op 
aangedrongen werd van alle kanten. 
Jammer voor de mediaconsument, 
want die wist ook niet waarom het R-
woord taboe was. Eenvoudig militaire 
tactiek (verdeel en heers). Zo simpel 
kan dat zijn. En wie zijn de Rohingya 
dan echt? Sommigen hebben zeker 
Birmese voorouders die hier in de 
tiende eeuw al waren, maar de mees-
ten stammen af van inwijkelingen uit 
Bengalen en India die zich hier meer 
dan een eeuw geleden vreedzaam 
en op uitnodiging van het toenmalige 
bestuur kwamen vestigen. Zoals de 
andere minderheden voelen ook zij 
zich vreemdelingen in eigen land.

marge

Paus Franciscus wil dat de Kerk aan-
wezig is in de marge waar je mensen 
vindt die er voor de meerderheid niet 
toe doen. Birma zit geprangd tussen 
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China en India. Comfortabel is dat 
niet. Beide mastodonten rivaliseren 
met elkaar om hun innerlijk verdeelde 
buur naar hun hand te zetten. Zo 
belandt de Unie zelf al in de marge 
en dat geldt nog veel meer voor de 
bewoners van de landelijke (grens)
gebieden. Zij doen er eenvoudigweg 
niet toe! Een publieke opinie die dit 
soort redeneringen aanhoudt, ver-
drijft hele groepen landgenoten naar 
de marge, waar ze eigenlijk niet lan-
ger als mensen aangezien worden. 
Aan de religieuzen die hij op zijn reis 
ontmoette, wees de paus ‘dat werk 
van de duivel’ aan als het grootste 
onheil dat de mensen van Birma over-
komen was. Hij is ervan overtuigd dat 
hijzelf, de religieuzen en alle christe-

nen de inwoners van de grensgebie-
den nabij moeten zijn, vooral om hen 
te laten aanvoelen dat ze er toe doen 
voor God. Hij wil er de militairen en 
de buurlanden eveneens op wijzen 
dat het wel degelijk om mensen gaat. 
Hij noemt dat realisme. Hij begrijpt 
niet hoe iemand mensen in dit soort 
situaties kan aantreffen en er onver-
schillig bij blijven. Bij een dergelijke 
ontmoeting voel je je echt beschaamd 
als mens, als wereldburger! Is dat niet 
het geval, dan loopt er iets grondig 
fout met jou.6

Eric MANHAEGHE

1 Voor een meer uitgebreid overzicht, zie Displacment and Dispossession. Forced Migration 
and Land Rights. Burma. COHRE Country Report, 2007, 177 p. COHRE staat voor : Centre 
on Housing Rights and Evictions, een organisatie die zich bezighoudt met het recht op wonen 
en het fenomeen van uitdrijvingen. De hoofdzetel is in Genève.

2 Of de ‘leer van de ouderen’, de traditie die de oorspronkelijke boeddhistische leer en regels 
volgt, de leer van Boeddha Siddhartha Gauthama en zijn volgelingen

3 Zie John maung, L’État Chin : la terre oubliée du Myanmar, dans Développement et civili-
sations, n°424, 2015, pp. 1-4. Dit is een dossier van het internationaal netwerk voor een 
economie met een menselijk gelaat van het Centre Lebret, www.lebret-irfed.org. De auteur is 
de stichter van een katholieke ngo die zich met gemeenschapsopbouw bezighoudt, www.
abcmm.org.

4 Zie ook Education in Myanmar. No questions asked in The Economist, 2 december 2017, 
pp. 46-47.

5 Kerknet was een van de weinige media die er gewag van maakte: zie nieuws van 20 januari 
2018.

6 Antonio spaDaro, I dialoghi tra il Papa et i gesuiti…, in Corriere della Sera, 13 december 2017
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