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Voorwoord 

De basis voor deze masterthese heb ik gelegd tijdens de vijf studiejaren die aan het schrijven 

van deze these vooraf gingen. De kennis die ik heb opgedaan tijdens de bachelor 

Geschiedenis heeft mijn wereldbeeld verruimd en bood mij de handvaten om de problematiek 

van de twintigste en eenentwintigste eeuw in perspectief te plaatsen. Daarnaast ontwikkelde 

ik tijdens de bachelor mijn academische onderzoeksvaardigheden en maakte de tientallen 

colleges die ik volgde me steeds nieuwsgieriger naar de oorden en beschavingen waarover in 

deze colleges werd gesproken. Dit resulteerde in een gezonde reislust die vermoedelijk aan de 

basis heeft gestaan van mijn beslissing om stage te gaan lopen in India. De vrije ruimte 

binnen de bachelor gaf mij de mogelijkheid mijn interesse voor bestuurskunde en 

journalistiek nader te onderzoeken. Vooral laatstgenoemde trok mij aan, zoals schrijven altijd 

al heeft gedaan. 

Uiteindelijk koos ik na vrijwilligerswerk en een prachtige reis door Vietnam, Laos en 

Cambodja, in september 2009 voor de master Internationale Betrekkingen. Een keuze waar ik 

nog steeds volledig achter sta. De vakken die ik tijdens deze master volgde waren uitermate 

leerzaam en boden mij de handvaten om mijn stage op de politieke afdeling van de 

Nederlandse Ambassade in New Delhi te volbrengen. Op deze prachtige plek leerde ik veel 

over het land, dat mijns inziens niet meer dan logisch, een rol zou spelen in deze masterthese. 

De alarmerende artikelen in de Indiase kranten over de Maoïsten lieten me geen keuze en 

mijn scriptieonderwerp was geboren. 

Toen de probleemstelling zich langzamerhand begon te ontvouwen was er nog een 

lange weg te gaan. Tijdens deze periode begon de Universiteits Bibliotheek aan de Drift 

steeds meer aan te voelen als een tweede thuis. Nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen 

van dit tweede huis. Het afronden van deze masterthese betekent niet alleen het afronden van 

mijn studiejaren, maar ook van mijn studententijd. De onbeperkte mogelijkheden van het 

studentenleven laat ik met het inleveren van dit boekwerk achter me. Tijdens deze periode heb 

ik het pad van veel bijzondere mensen mogen kruizen, waarvan enkelen nu tot mijn 

vriendenkring behoren. Al deze nieuwe en oude vrienden, en niet te vergeten mijn lieve 

familieleden wil ik bedanken voor de steun en interesse de afgelopen jaren.   

Naast dit algemene dankwoord wil ik nog enkele mensen specifiek bedanken. Als 

eerste is dat mijn begeleidster Isabelle Duyvesteyn, die ondanks haar drukke agenda, mijn 

hoofdstukken van begin tot eind voorzag van commentaar en de nodige structuur wist aan te 
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brengen als ik door de bomen het bos niet meer zag. Ik heb de samenwerking als zeer prettig 

ervaren. Naast mijn begeleidster wil ik ook mijn ouders bedanken. Elke keer als ik weer eens 

een weekend naar huis kwam lag er een heel boekwerk met informatie over India, Nepal en 

terrorisme op me te wachten. Tot slot wil ik mijn vriend Bram bedanken voor het verlengen 

van mijn boeken en niet te vergeten de hulp bij het maken van een automatische 

inhoudsopgave, waardoor veel irritaties over niet kloppende pagina‟s mij bespaard bleven.  

 

Fleur F. Teitink 

10 juni 2011 te Utrecht 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

De Indiase premier Manmohan Singh stelde in 2009 tijdens een bijeenkomst voor politiechefs 

van verschillende deelstaten, dat India de strijd tegen de Maoïsten aan het verliezen is. De 

Maoïsten, die op dit moment actief zijn op ongeveer één vijfde deel van het Indiase 

grondgebied, vormen de grootste dreiging voor de interne veiligheid van India.
1
 De Indiase 

regering heeft veiligheidstroepen gestuurd om de Maoïsten te bestrijden, maar tot nog toe 

mocht dit niet baten. Buurland Nepal kijkt met arendsogen toe. Nog geen vijf jaar geleden 

vond er in Nepal een burgeroorlog plaats die werd aangevoerd door de Nepalese Maoïsten. De 

afschaffing van de monarchie en het Hindoeïsme als staatsgodsdienst waren het gevolg.
2
 Het 

lijkt erop dat het linkse terrorisme een comeback heeft gemaakt op het Aziatische continent. 

De geschiedenis van het terrorisme gaat terug tot aan de eerste eeuw na Christus 

waarin het Hindoeïsme, het Jodendom en de Islam achtereenvolgens de Thugs, Zealots and 

Assassins voortbrachten.
3
 De geschiedenis van het moderne terrorisme begint aan het eind 

van de 19
e
 eeuw. Politiek wetenschapper David Rapoport brengt de vormen van terrorisme, 

sinds die periode, in zijn vierdelige werk Terrorism: Critical Concepts onder in vier 

stromingen of „waves‟.
4
 Deze stromingen zijn achtereenvolgens de anarchisten, vanaf 1880, 

de antikoloniale bewegingen, vanaf 1920, de linkse bewegingen, vanaf 1960 en als vierde 

stroming het religieus fundamentalisme, dat opkwam vanaf 1979.
5
 In sommige delen van de 

wereld lijkt het linkse terrorisme nog niet tot het verleden te behoren. „The leftist ideology is 

currently staging a comeback in parts of India and in the neighboring mountain nation of 

Nepal.‟
6
 

Het onderwerp van deze scriptie is het Maoïsme in Nepal en India. Deze term heeft 

betrekking op twee linkse terreurorganisaties, waarvan de één actief is in India en de ander 

actief is in Nepal. Beide organisaties hebben een communistische ideologie, ze willen het 

volk meer zeggenschap geven en een revolutie ontketenen onder de boerenklasse.
7
 Een 

belangrijk verschil tussen beide groeperingen is dat de Maoïsten in Nepal succesvol zijn 

geweest. In 2008 hebben zij één van hun belangrijkste doelen bereikt door in samenwerking 

                                                             
1
Dhruv Jain, ‘A New Spring Thunder over India’, in Canadian Dimension Vol. 44, Nr. 4 (2010) 35-38, 35. 

2
Mahendra Lawoti, ‘Evolution and Growth of the Maoist Insurgency in Nepal’, in: M. Lawoti en Pahari ed., The 

Maoist Insurgency in Nepal: Revolution in the Twenty-first Century (New York 2010) 3-30, 15. 
3 David Rapoport, The Four Waves of Rebel Terror and September 11 (Los Angeles 2002) 1. 
4 David Rapoport, Terrorism: Critical Concepts in Political Science (Londen 2006). 
5 Rapoport, Terrorism. 
6
 Dipak K. Gupta, Understanding Terrorism and Political Violence, The Life Cycle of Birth, Growth,         

Transformation, and Demise (New York 2008) 59. 
7 Gupta, Understanding Terrorism, 120. 
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met andere partijen de monarchie in Nepal af te schaffen. De Maoïsten in India hebben nog 

geen dergelijke successen geboekt.
8
   

De Maoïsten in India, die ook wel Naxalieten worden genoemd, zijn actief sinds 1966. Na zes 

jaar van strijd stierf hun leider Charu Mazumdar in gevangenschap, dit was één van de vele 

redenen waardoor de beweging voor langere tijd van het Indiase strijdtoneel verdween. In 

2004 kwamen de Maoïsten terug in een iets andere vorm, namelijk zonder leider, en ze 

begonnen een gewelddadige strijd tegen de Indiase regering. Deze strijd houdt sindsdien een 

groot gedeelte van India in zijn greep.
9
 De Communistische Partij van India, CPI-M, heeft als 

doel om de nationale regering omver te werpen en India naar Maoïstische maatstaven te 

hervormen. Ze geloven dat India een semifeodaal, semikoloniaal land is en willen een 

democratische revolutie ontketenen waardoor de mensen meer zeggenschap krijgen in 

tegenstelling tot de huidige representatieve democratie waarin de politici, zoals de Maoïsten 

claimen, alleen in verkiezingstijd daadwerkelijk naar het volk luisteren.
10

 De linkse 

rebellenbeweging is actief vanuit het noorden van India, bij de grens met Nepal, via het 

oostelijke gedeelte van India naar beneden tot aan het zuidelijke gelegen Hyderabad.
11

 „By 

some estimates nearly 20 percent of the land is currently under the dominating influence of 

Maoist rebels.‟
12

 (zie figuur 1.1) Het epicentrum van het conflict is de deelstaat Chhattisgarh 

waar in juni 2005 een gewelddadige tegenactie van start ging, de zogenaamde Salwa Judum, 

jacht op de vrede, een campagne die vooral grove mensenrechtenschendingen door beide 

partijen en een interne vluchtelingenpopulatie van 50.000 mensen opleverde.
13

  

In juni 2009 werd de Communistische Partij van India door de Indiase regering 

verboden en bestempeld als terreurorganisatie. Vervolgens zette de Indiase regering een 

operatie genaamd Green Hunt op om de Maoïsten in bedwang te houden.
14

 Het doel van 

operatie Green Hunt was de Naxalieten uit de meer bevolkte regio‟s te verdrijven naar meer 

geïsoleerde gebieden in de bergen en dichte bossen, maar vooralsnog maken de 

veiligheidstroepen vooral erg veel slachtoffers onder de burgerbevolking.
15

  

 

 

                                                             
8
 Gupta, Understanding Terrorism, 178. 

9
 Ibidem 175. 

10 Ibidem. 
11 Ibidem, 173. 
12 Ibidem, 116. 
13

 Ibidem 178. 
14

Chakrabarty en Kujur., Maoism in India, 134. 
15 Gupta, Understanding Terrorism, 178. 
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Figuur 1.1 Gebieden onder invloed van Naxalieten in 2009
16

 

 

De Maoïsten krijgen vooral veel steun vanuit de boerenbevolking. Ze proberen hun doelen te 

bereiken door het gebruiken van geweld. Een bekende aanslag die aan de Maoïsten wordt 

toegeschreven is de hinderlaag van Chhattisgarh, die op 6 april 2010 plaatsvond en waarbij 76 

politieagenten werden gedood.
17

  

De politiek instabiele situatie in Nepal bereikte in 1962 een hoogtepunt toen Koning 

Mahendra zijn macht gebruikte om de zittende Congress Party weg te sturen. Hij maakte een 

eind aan de parlementaire democratie en voerde een nieuw systeem door, het Panchayat 

systeem, waarbij de uiteindelijke macht bij de Koning lag en de politieke partijen werden 

                                                             
16 Bidyut Chakrabarty en R. Kujur, Maoisme in India: Reincarnation of Ultra-left Wing Extremism in the Twenty-
first Century (New York 2010) Appendix 1.  
17

 Wilma van der Maten, ‘Maoïstische Rebellen doden 75 Indiase Militairen’, http://nos.nl/artikel/148829-
maoistische-rebellen-doden-75-indiase-militairen.html (2010) geraadpleegd op 7 december 2010. 

http://nos.nl/artikel/148829-maoistische-rebellen-doden-75-indiase-militairen.html
http://nos.nl/artikel/148829-maoistische-rebellen-doden-75-indiase-militairen.html
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verbannen. Na jaren van ondergrondse protesten werd dit systeem uiteindelijk afgeschaft en 

kwam er in 1990 een parlementaire democratie met een constitutionele monarchie. De 

machtsverdeling tussen het parlement, het kabinet en de koning bleef echter vaag, waardoor 

de diepe politieke verdeeldheid in Nepal bleef bestaan.
18

 De Congress Party werd uiteindelijk 

de grootste partij, maar verloor de macht ook weer snel waardoor er in de periode hierna 

verschillende partijen korte tijd regeerden. De United People’s Front was een belangrijke 

partij, die met negen zetels, de derde grootste partij van Nepal werd. In 1996 splitste deze 

partij zich op en hieruit ontstond de Communistische Partij van Nepal, hierna CPN-M.
19

  

De Maoïsten in Nepal zijn inmiddels een stuk verder in het realiseren van hun doelen 

dan hun Indiase naamgenoot. Na de oprichting van de CPN-M formuleerde de partij de 

volgende eisen in hun veertig punten programma gericht aan de regering van Nepal.
20

 Een 

greep uit de eisen: „afschaffing van de monarchie, bewaking van de volks-democratie, 

inbeslagname van al het feodale land en verdeling hiervan onder de bevolking, vaststelling 

van een minimum loon, uitkering voor werklozen, drinkwatervoorzieningen, een goede 

infrastructuur en elektriciteit voor iedereen.‟[sic]
21

 De regering van Nepal weigerde tegemoet 

te komen aan de veertig punten. Gevolg was dat de Maoïstische beweging een volksoorlog 

lanceerde.
22

 De tienjarige strijd die hierop volgde kostte het leven aan duizenden Nepalezen, 

vernietigde de infrastructuur van Nepal en bracht enorme schade toe aan de Nepalese 

economie.
23

 Ondanks de vernietigende invloed die het geweld had op Nepal kregen de 

Maoïsten steeds meer steun vanuit de Nepalese bevolking.  

De Maoïstische opstand was reden voor de Nepalese Koning Gyanendra, de tweede 

zoon van Machendra, om op 26 november 2001 de noodtoestand uit te roepen en de CPN-M 

als een terroristische organisatie te bestempelen. Het leger werd ingezet om de Maoïsten te 

bestrijden.
24

 Het leger slaagde er niet in de Maoistische opstand neer te slaan. Vijf jaar later 

pleegde Koning Gyanendra een staatsgreep, waardoor het parlement buiten spel kwam te 

staan.
25

 De door de coup buitengesloten partijen kwamen hierdoor nader tot de Maoïsten.
26

 

Een jaar later werd Gyanendra zijn macht over het leger en zijn immuniteit ontnomen. Na 

                                                             
18

 Michael Hutt ed., Himalayan: People’s War Nepal’s Maoist Rebellion (Londen 2004) 4. 
19

 Hutt, Himalayan People’s  War, 3. 
20

 Ibidem. 
21 Eigen vertaling, Prakash Singh, The Naxalite Movement in India (New Delhi 2006) 198. 
22 Hutt, Himalayan People’s War, 4. 
23 Singh, The Naxalite Movement, 204. 
24

 Hutt, Himalayan People’s War, 11. 
25

 Lawoti, ´Evolution and Growth of  the Maoist Insurgency in Nepal´, 6. 
26 Ibidem, 7. 
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Gyanendra‟s machtsverlies kwam er een nieuwe democratische regering. De Maoïsten sloten 

op 21 november 2006 een vredesovereenkomst met deze nieuwe regering.
27

 De Nepalese 

Grondwetgevende Vergadering besloot op 28 mei 2008 de monarchie af te schaffen, waarmee 

het Koninkrijk Nepal overging in de Democratische Federale Republiek Nepal.
28

 Desondanks 

is de politieke situatie in Nepal nog steeds niet stabiel. Zo trad in mei 2010 voormalig 

rebellenleider en premier van Nepal, Pushpa Kamal Dahal af, nadat er een politieke crisis 

ontstond doordat Dahal de opperbevelhebber van het leger had ontslagen. Hierop volgde een 

terugtrekking van de CPN-M uit de regering en landelijke demonstraties die Nepal enige tijd 

in zijn greep hielden.
29

 

De Maoïstische bewegingen in Nepal en India hebben een aantal overeenkomsten, zo 

hebben beide bewegingen dezelfde ideologische insteek en zijn beide bewegingen door de 

regering van hun land als terroristische organisatie aangeduid. Daarnaast opereren beide 

organisaties in een land waarin het Hindoeïsme de grootste en dus overheersende religie is, 

waardoor in zowel Nepal als India het kastensysteem, onderdeel van het hindoeïsme, een 

belangrijke rol speelt. Zowel de opstand in Nepal als in India is ontstaan op het platteland 

waar rebellen streden voor de zwakke positie van de minderbedeelden. Naast overeenkomsten 

zijn er ook een aantal belangrijke verschillen. In Nepal steunde het merendeel van de 

bevolking de Communistische Partij van Nepal, terwijl de steun voor de Indiase rebellen niet 

nationaal is.  

 

„Unlike in Nepal, where the support for the Maoists is strong 

even in Kathmandu, Maoists in India currently hold little or no 

base in the urban areas, which are enjoying the fruits of rapid 

economic growth.‟ 
30

 

 

Door de nationale steun is het de Nepalese rebellen gelukt om de grootste partij van Nepal te 

worden.
31

  

                                                             
27

 Gupta, Understanding Terrorism, 99. 
28 Ibidem. 
29 ´Premier Nepal weg na crisis over legerchef´, 
http://www.nrc.nl/buitenland/article2231597.ece/Premier_Nepal_weg_na_crisis_over_legerchef  (2009) 
geraadpleegd op dinsdag 7 december 2010. 
30

 Gupta, Understanding Terrorism, 178. 
31 Lawoti, ´Evolution and Growth of  the Maoist Insurgency in Nepal´ 6. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/21_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/2006
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nepalese_Grondwetgevende_Vergadering&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nepalese_Grondwetgevende_Vergadering&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/28_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Nepal
http://www.nrc.nl/buitenland/article2231597.ece/Premier_Nepal_weg_na_crisis_over_legerchef


Maoïsme: Nepal en India in een vergelijkend onderzoek 

Fleur F. Teitink 

 

                           Masterthese „Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief‟ 
 

13 

Nog een belangrijk verschil is de positie van beide landen op de Failed State List.
32

 

Deze Failed State List, hierna FSI, is een lijst die sinds 2005 jaarlijks wordt gepubliceerd door 

de Amerikaanse denktank The Fund For Peace, in samenwerking met het wetenschappelijke 

tijdschrift Foreign Policy. Op deze lijst wordt de politieke situatie van verschillende staten 

gerangschikt aan de hand van politieke, sociale en economische indicatoren van de 

desbetreffende staten. Hoe slechter een staat functioneert, hoe hoger deze wordt ingedeeld op 

de FSI. De positie van Nepal is zeer hoog, met in 2007 een 21
e
 plaats, terwijl India, met een 

110
e
 plek in 2007, in verhouding tot Nepal een aanzienlijk betere positie bekleedde op deze 

lijst. Op de FSI die in 2010 werd gepubliceerd is Nepal vijf plekken gedaald en India maar 

liefst eenendertig plekken geklommen.
33

 Dit is een interessant gegeven, omdat een aantal 

academici de instabiliteit van een staat in verband brengt met het ontstaan van terrorisme.  

Na het einde van de Koude Oorlog stopten de Verenigde Staten en de Sovjet Unie met 

de sponsoring van veel staten. Hierdoor verzwakte veel van deze staten en kwam er in de 

jaren negentig steeds meer aandacht voor deze instabiele staten. Een voorbeeld van deze 

verzwakking was de grote instabiliteit van de staat Somalië waar een machtsvacuüm ontstond 

en sindsdien sprake is van een ingestorte staat.
34

 Na 11 september kreeg het concept van 

instabiele staten nog meer aandacht. In de strijd tegen terrorisme die losbarstte was het van 

groot belang de oorzaken van terrorisme te achterhalen.
35

 Ook schrijver Dipak K. Gupta is 

van mening dat een instabiele staat en het succes van een terreurbeweging vaak hand in hand 

gaan.
36

 Gupta is niet de enige. De afgelopen decennia hebben verschillende academici zich 

gebogen over de vraag of er een verband is tussen instabiele staten en politiek geweld. Niet 

alleen werd het verband met een instabiele staat onderzocht, ook werd gezocht naar andere 

causale verbanden voor het ontstaan van terrorisme. Zodoende werd er een verscheidenheid 

aan oorzaken van terrorisme aangedragen. Oorzaken in de economische sfeer zoals armoede, 

ongelijkheid en een snelle modernisering werden onderzocht,
37

 maar ook culturele oorzaken 

zoals de aanwezigheid van ideologieën kwamen aan bod.
38

 Een veel genoemde oorzaak op 
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politiek gebied is het soort regime van een land, waarbij een gedeeltelijke democratie door 

veel onderzoekers als een regime wordt beschouwd dat het meest gevoelig is voor 

terrorisme.
39

  

Al kijkend naar de verschillen en overeenkomsten tussen de Maoïstische bewegingen 

in Nepal en India biedt een vergelijkend onderzoek van de twee terreurbewegingen een 

interessante uitgangspositie voor een probleemstelling. De academische discussie over de 

oorzaken van terrorisme, met de focus op het concept van instabiele staten, biedt een goede 

basis voor een dergelijk vergelijkend onderzoek naar het ontstaan van links terrorisme in 

Nepal van 1996 tot 2006 en in India vanaf 2004 tot heden en of dit in verband kan worden 

gebracht met de mate van instabiliteit van de Nepalese en de Indiase staat. Daarnaast zou er 

een causaal verband kunnen zijn tussen de mate van politieke instabiliteit in de twee 

verschillende landen en de mate waarin de linkse terroristen in zowel Nepal als India hun 

doelen weten te realiseren. De focus op de instabiliteit van een staat als oorzaak van 

terrorisme is een bewuste keuze. De mogelijkheid dat andere dan politieke verbanden worden 

aangetoond is aanwezig.  

De relevantie van dit onderzoek zit hem in de actualiteit van de terroristische dreiging 

in India. Naast deze maatschappelijke relevantie is er ook een zekere wetenschappelijke 

relevantie. In het voor dit onderzoek belangrijke boek van Dipak K. Gupta is een voorwoord 

van vooraanstaand terrorisme expert Martha Crenshaw toegevoegd.
40

 In de laatste paragraaf 

van het door haar geschreven voorwoord komt het volgende naar voren: „Many readers will 

find the discussion of the Naxalite movement in India especially interesting, since generally 

little is known about these groups in the West‟.
41

 Het gebrek aan wetenschappelijke artikelen 

of boeken over de situatie in met name India biedt mogelijkheden voor een uitgebreid 

onderzoek naar de linkse groeperingen die actief zijn in een groot gedeelte van India.
42

 Tot 

slot is de relevantie gelegen in de discussie die er in de academische wereld is ontstaan over 

de oorzaken van terrorisme. Het bestrijden van terrorisme is een van de belangrijkste 

veiligheidsdoelen van dit moment.
43

 Het probleem van de terroristische dreiging moet 

geanalyseerd worden, maar zonder een duidelijk beeld van wat de veroorzaker is van het 

probleem is dit lastig. Door de bevindingen over de oorzaken van terrorisme te toetsen zal 
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duidelijk worden in hoeverre deze modellen kloppen in het geval van het linkse terrorisme in 

India en Nepal.  

 

Hierbij zal gekeken worden naar de aanwezigheid van mogelijke oorzaken van terrorisme op 

politiek, economisch en cultureel gebied. De focus zal liggen op de vraag in hoeverre de 

instabiliteit van de staat in Nepal en India de oorzaak is geweest van de opkomst van de 

Maoïsten. In de case studie over Nepal zal de periode vanaf 1996 tot aan 2006, waarin de 

volksoorlog zich voltrok, centraal staan. In de case studie over India ligt de focus op de 

periode van 2004 tot heden. Desalniettemin zal ook uitgebreid worden ingegaan op de 

periode voorafgaand aan de opstanden in Nepal en India; de staatsgeschiedenis en de 

politiek, economisch en culturele achtergrond.  

 

Dit onderzoek zal worden gedaan op basis van secundaire bronnen. De bevindingen in deze 

secundaire bronnen over de oorzaken van terrorisme worden behandeld aan de hand van een 

thematische indeling. Deze indeling beslaat de politieke oorzaken, de economische oorzaken 

en de culturele oorzaken van terrorisme. In het gedeelte over de politieke oorzaken van 

terrorisme komt onder andere het vraagstuk van instabiele staten en opkomende democratieën 

aan bod. De bronnen over economische oorzaken van terrorisme benadrukken vooral het 

mogelijke verband tussen armoede en terrorisme. In het deel over de culturele oorzaken van 

terrorisme worden onder andere religieuze en etnische aspecten onder de aandacht gebracht. 

De hieronder te bespreken literatuur zal de basis vormen voor het specifieke onderzoek naar 

Nepal en India. Het werk van Martha Crenshaw speelt ook een kleine rol in dit case studie 

onderzoek, omdat Crenshaw stelt dat iedere terroristische organisatie uniek is en dat deze 

daarom in haar context moet worden geplaatst.
44

 

 

„Terrorism as general phenomenon cannot adequately be 

explained without situating it in its particular political social and 

economic context. Systematic and comparative case studies are 

an essential foundation for general theoretical explanations of 

terrorism.‟
45
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Omdat dit onderzoek betrekking heeft op bewegingen die door hun regering als terroristische 

organisatie zijn bestempeld, zal Crenshaws devies worden opgevolgd en zullen de case 

studies van Nepal en India in een vergelijkende analyse in hun context worden geplaatst.  

Om de probleemstelling te beantwoorden moet deze worden opgesplitst in kleinere 

deelonderwerpen die per hoofdstuk worden behandeld. De eerste deelvraag is: wat zijn de 

oorzaken van terrorisme? Deze deelvraag zal in het tweede deel van dit hoofdstuk uitgebreid 

aan bod komen. Dit deel bevat een literatuurbeschouwing waarin de mogelijke oorzaken van 

terrorisme in de politieke sfeer, de economische sfeer en de culturele sfeer worden besproken. 

De bevindingen die worden gedaan in deze literatuurbeschouwing vormen het theoretische 

raamwerk voor het verdere onderzoek naar de linkse terreurbewegingen in Nepal en India. In 

het tweede hoofdstuk is er ruimte voor Nepal en de strijd van de Maoïsten. In dit hoofdstuk 

zal een poging worden gedaan om de tweede deelvraag te beantwoorden: wat is de oorzaak 

van het terrorisme in Nepal? Is de oorzaak de instabiele Nepalese staat of zijn er misschien 

meerdere oorzaken in andere sferen dan de politieke sfeer? In het derde hoofdstuk wordt 

dezelfde vraag behandeld met als aandachtspunt India en de strijd van de Naxalieten. Zij 

strijden tot op de dag van vandaag om hun doelen te realiseren. Ook in dit hoofdstuk wordt 

het mogelijke oorzakelijke verband tussen het functioneren van de staat en de opkomst van de 

Naxalieten beweging onderzocht. Het hoofdstuk dat hierop volgt bevat een analyse van de 

hoofdstukken over Nepal en India. Tot slot worden in het laatste en concluderende hoofdstuk 

de bevindingen van deze scriptie uiteengezet. 

In de laatste decennia is de angst voor, en de dreiging van terrorisme toegenomen.
46

 

Deze terroristische dreiging vormt een reëel probleem dat beheerst dient te worden. De vraag 

is of er een eenduidige oplossing bestaat in het geval van dit veelzijdige probleem.
47

 Een 

groot aantal academici, afkomstig uit verschillende disciplines, buigt zich al jaren over het 

fenomeen terrorisme. Uit de verschillende onderzoeken komt een zeer uiteenlopend aantal 

verklaringen van de oorzaken van terrorisme voort, waarin terrorisme wordt bekeken vanuit 

politiek, economisch en cultureel perspectief.
48

 In de onderstaande tekst zullen de 

verschillende verklaringen en argumenten per zojuist genoemde invalshoeken uiteengezet 

worden. 
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1.1 Wat zijn falende staten? 

Eén van de verbanden die wordt gelegd is het verband tussen een instabiele staat en 

terrorisme. Voordat dieper op deze kwestie in kan worden gegaan moet duidelijk zijn wat de 

definitie van een instabiele staat is en welke criteria worden gebruikt om dit te meten.
49

 In de 

parafrase van Piazza wordt Max Weber‟s definitie van een instabiele staat gebruikt: „Failed 

and failing states are states that due to severe challenges cannot monopolize the use of force 

vis-à-vis other non-state actors in society and are therefore incapable of fully projecting power 

within their national boundaries.‟
50

 Volgens Robert I. Rotberg zijn er verschillende niveaus 

van instabiele staten, te noemen; zwakke staten, falende staten en ingestorte staten.
51

 Rotberg 

stelt dat een staat instabiel is als het er niet langer in slaagt de inwoners van één of meerdere 

publieke goederen te voorzien.
52

 Om het niveau van instabiliteit van een staat te bepalen moet 

gekeken worden welke publieke goederen wel en niet verzorgd worden door de staat. Volgens 

Rotberg is er een bepaalde hiërarchie in publieke goederen. Achtereenvolgens te noemen; 

veiligheid, rechtspraak, respect voor mensenrechten, medische zorg, onderwijs, infrastructuur, 

en de beschikking tot betrouwbare banken.
53

  

Het meest extreme niveau van instabiliteit is een ingestorte staat. In een dergelijke 

situatie is geen centrale autoriteit meer aanwezig en ontstaat een machtsvacuüm.
54

 Er is 

simpelweg geen legitiem regeringsapparaat meer aanwezig in een ingestorte staat. Rotberg 

omschrijft een situatie waarin politieke goederen worden geleverd door privé middelen en 

veiligheid wordt teruggebracht naar het recht van de sterkste.
55

 Het begrip van een ingestorte 

staat geldt als een algemeen aanvaard begrip binnen de wetenschap.
56

 Een ander niveau van 

instabiliteit is een falende staat, in deze staat is nog wel een centrale macht aanwezig, maar 

laat de uitvoering van deze macht te wensen over. In dit geval is de regering slechts in staat 

een zeer beperkt aantal publieke goederen te leveren.
57

 Ingestorte staten en falende staten 

raken in verval, zij hebben het vermogen om positief op te treden voor hun burgers verloren.
58
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Rotberg benadrukt dat het niet makkelijk is voor een staat om in te storten en te falen. 

Voordat een dergelijk ontwikkeling plaats vindt is er vaak sprake van een zwakke staat. Deze 

vorm van instabiliteit wordt door Rotberg omschreven als een: „continuüm of weakness 

tending toward failure‟.
59

 De scheidslijn tussen een falende staat en een zwakke staat is zeer 

dun, desondanks is het volgens Rotberg niet eenvoudig om als zwakke staat te vervallen in 

een falende staat.
60

  

De term zwakke staat wordt niet door alle academici gebruikt, sommigen gebruiken 

alleen de term falend en anderen de termen ingestort en falend, één van laatstgenoemde is 

Charles Call.
61

 Ook de verschillende indexen hanteren geen termen als zwak of ingestort maar 

concentreren zich op de mate waarin een staat faalt.
62

 De Index of State Weakness in the 

developing world
63

 hanteert de volgende definitie van een falende staat:  

 

„We define weak states as countries that lack the essential 

capacity and/or will to fulfill four sets of critical government 

responsibilities: fostering an environment conducive to 

sustainable and equitable economic growth; establishing and 

maintaining legitimate, transparent, and accountable political 

institutions; securing their populations from violent conflict and 

controlling their territory; and meeting the basic human needs of 

their population.‟
64

 

 

In de wetenschap is geen consensus over het precieze aantal zwakke en falende staten.
65

 De 

oorzaak hiervan ligt volgens Stewart Patrick in het gegeven dat er verschillende criteria zijn 

om het niveau van instabiliteit te bepalen. Daarnaast worden verschillende indicatoren 

gebruikt om de instabiliteit te meten en wegen verschillende aspecten van het functioneren 

van een regering niet altijd even zwaar.
66

 Door de afwezigheid van eenduidige criteria en 

indicatoren is het concept van falende staten een makkelijke prooi voor critici. Charles T. Call 
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is één van deze critici. In zijn artikel ‘The Fallacy of the Failed State’ bekritiseert hij de 

manier waarop onderzoek is gedaan naar de oorzaken en gevolgen van instabiele staten.
67

 Call 

noemt in zijn artikel zes gebreken van het concept van instabiele staten. Het grootste gebrek is 

volgens hem de definitiekwestie. Wanneer een staat het label van falende of zwakke staat 

krijgt blijft onduidelijk. Daarbij kunnen twee staten die worden gezien als falende staten zeer 

uiteenlopende problemen hebben en dus allebei een andere aanpak nodig hebben.
68

 

Desondanks wordt voor alle staten hetzelfde medicijn voorgeschreven namelijk; orde brengen 

en de staat sterker maken.
69

 

 

1.2 Welke staten zijn falende staten en hoe is dat gemeten? 

De afwezigheid van consensus over de benamingen zwakke en falende staten, heeft alles te 

maken met de problemen die wetenschappers hebben om algemeen aanvaarde indicatoren 

voor het falen van een staat te formuleren.
70

 Sinds het concept van de instabiele staat haar 

intrede deed zijn er verschillende ranglijsten gepubliceerd met daarin een overzicht van het 

functioneren van staten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Failed State Index
71

, Index of 

State Weakness
72

 en de State Fragility Index.
73

 De gemene deler van de drie ranglijsten is dat 

er vanuit wordt gegaan dat het functioneren van een staat af te leiden is uit de manier waarop 

de staat zich manifesteert op politiek, economisch en sociaal gebied of zoals Rotberg het 

formuleert in hoeverre staten publieke goederen leveren aan hun bevolking.
74

 Volgens 

Rotberg geven de volgende indicatoren aan of er sprake is van één van de drie soorten van een 

instabiele staat: burgeroorlogen, disharmonie tussen verschillende gemeenschappen, verlies 

van controle over bepaalde regio‟s, crimineel geweld, disfunctioneren van de juridische arm, 

privatisering van onderwijs, zorg en andere sociale voorzieningen, corruptie, verlies van 

legitimiteit en tot slot de daling van het nationaal product.
75

 Hieronder volgt een beschrijving 

van de totstandkoming en resultaten van de belangrijkste indexen.  
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Allereerst de Failed State Index,
76

 hierna FSI, dit is een index die tot stand is gekomen 

dankzij de samenwerking tussen Foreign Policy en de Amerikaanse denktank Fund For 

Peace. Sinds 2005 publiceren zij jaarlijks een ranglijst waarin alle soevereine staten die 

internationaal erkend zijn door de Verenigde Naties, worden ingedeeld aan de hand van hun 

score in twaalf verschillende categorieën. Er kan in een categorie een score van 0 tot 10 

worden gegeven, waarbij 0 aangeeft dat het zeer goed gaat en 10 aangeeft dat het zeer slecht 

gaat met een land. De twaalf categorieën zijn opgedeeld in 41 subcategorieën. De twaalf 

overkoepelende categorieën luiden als volgt: „demografische druk, aantal vluchtelingen, 

ongelijkheid tussen verschillende groeperingen, ongelijke economische ontwikkeling, 

economische neergang, verlies van legitimiteit van de staat, overheidsdiensten, 

mensenrechten, veiligheid, verdeelde elites en interventie van buitenaf.‟
77

 De methodologie 

die ten grondslag ligt aan de FSI is gericht op het gebruik van primaire bronnen.  De 

onderzoekers downloaden eerst miljoenen documenten, zoals krantenartikelen, NGO 

rapporten en wetenschappelijke artikelen. Vervolgens verzamelen ze data via onder andere 

UNHCR, WHO, UNDP en de Wereldbank. Deze afzonderlijke informatie wordt naast elkaar 

gelegd en vergeleken door middel van een kwalitatief onderzoek. Als de verschillende 

bronnen afzonderlijk van elkaar dezelfde gegevens over een land weergeven wordt deze 

informatie als betrouwbaar gezien en gebruikt om de verschillende landen in te delen.
78

 Nadat 

de ranglijst tot stand is gekomen wordt elke staat geclassificeerd aan de hand van de volgende 

classificaties: waakzaamheid, waarschuwing, toezicht houden, stabiel.
79

  

De State Fragility Index
80

, hierna SFI, werd in 2008 gepubliceerd in een rapport van 

het Center for Systematic Peace, een onderzoeksbureau dat betrokken is bij onderzoek naar 

politiek geweld. De index is gebaseerd op de gegevens van onafhankelijke landen met meer 

dan 500.000 inwoners, dit zijn 162 landen. De index deelt elk land in aan de hand van zijn 

effectiviteit en legitimiteit op het gebied van vier dimensies: veiligheid, regering, 

economische ontwikkeling en sociale ontwikkeling.
81

 Alle landen krijgen een nummer 

toegewezen dat aangeeft hoe fragiel de staat is. Hoe hoger het cijfer, hoe fragieler de staat. 

Het is niet uitgesloten dat meerdere staten hetzelfde cijfer krijgen. Elke indicator die wordt 

gebruikt om de fragiliteit van een staat te meten komt vanuit een andere bron. Enkele 
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belangrijke bronnen zijn Amnesty International, US State Department en veelal 

wetenschappelijke artikelen.
82

 

De laatste index die besproken wordt in deze scriptie is de Index of State Weakness in 

the Developing World, hierna ISW.
83

 Deze index werd in 2008 opgesteld aan het Brookings 

Institute, een non profit denktank gevestigd in Washington. Deze index werd samengesteld 

door Susan Rice en Stewart Patrick. Zij hebben 141 ontwikkelingslanden onderzocht. Zij 

hebben aan de hand van de gegevens van de Wereldbank Lower Income Countries Under 

Stress, afgekort met LICUS
84

 vastgesteld welke landen vallen onder de term 

ontwikkelingsland. Deze landen werden  vervolgens ingedeeld aan de hand van de prestaties 

van de verschillende landen in de volgende vier sferen: economische sfeer, de politieke sfeer, 

veiligheidssfeer en sociale sfeer.
85

 Deze indeling werd gedaan op basis van twintig 

indicatoren, waarbij per indicator naar bronnen werd gezocht. Voorbeelden van de gebruikte 

bronnen zijn Unicef en de Wereldbank.
86

 

Van de drie in deze literatuurbeschouwing meegenomen indexen komen de uitslagen 

redelijk overeen. In tegenstelling tot de theoretische modellen wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen falende en ingestorte staten, er wordt slechts een cijfermatig falen 

aangegeven. De top tien van meest instabiele landen van de indexen komt in grote mate met 

elkaar overeen. Somalië staat in alle drie de indexen op nummer één en blijft de falende staat 

van dit moment.
87

 Daarnaast komen de landen Afghanistan, Soedan, Congo en Irak in alle 

drie de top tienen voor en worden Tsjaad, Zimbabwe en de Centraal-Afrikaanse Republiek in 

twee van de ranglijsten in de top tien genoemd.
88

 Zie het schema hieronder: 

 

 FSI (2010) SF (2009) IWS (2008) 

1. Somalië Somalië Somalië 

2. Tsjaad D.R. Congo Afghanistan 

3. Soedan Soedan D.R. Congo 

4. Zimbabwe Afghanistan Irak 

5. D.R. Congo Tsjaad Burundi 
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6. Afghanistan Myanmar Soedan 

7. Irak Ethiopië Centraal-Afrikaanse Republiek 

8. Centraal-Afrikaanse Republiek Irak Zimbabwe 

9. Guinea Siërra Leone Liberia 

10. Pakistan Burundi Ivoorkust 

 

Figuur 1.2 Top tien van drie indexen
89

 

 

Call is kritisch ten aanzien van de hierboven beschreven indicatoren van zowel Rotberg als de 

FSI, die worden gebruikt om het functioneren van een staat aan te duiden.
90

 De zeer 

uiteenlopende indicatoren bieden volgens hem wel de mogelijkheid om in kaart te brengen 

welke staten dermate instabiel zijn dat ze hulp nodig hebben, maar als het uiteindelijk op 

hulpverlening of oplossingen aankomt is het van belang dat er van elk land afzonderlijk een 

analyse wordt gemaakt. De verschillende ranglijsten van instabiele staten geven namelijk niet 

aan wat voor soort oplossing het beste is voor een land. Of zoals Call het verwoordt: „The 

consequence of such agglomeration of diverse criteria is to throw a monolithic cloak over 

disparate problems that require tailored solutions.‟
91

 Een tweede punt van kritiek is het punt 

van de terminologie, het begrip falende staat is dermate breed dat er verschillende pogingen 

zijn gedaan om met een betere term te komen. Zo veranderde bijvoorbeeld de Wereldbank 

Low Income Countries Under Stress zijn Fragile States Unit in 2005 in Fragile and Conflict-

Affected Countries Group.
92

 Ondanks diverse pogingen is er tot op vandaag de dag geen 

nieuwe bevredigende term tot stand gekomen en wordt in de meeste gevallen nog steeds het 

begrip falend gebruikt. 

Call uit zijn kritiek met het oog op een oplossing voor het probleem van instabiele 

staten. Hij benadrukt dat de indexen een goed overzicht geven van de situaties in 

verschillende landen.
93

 Door het algemene stempel van de term falende staat en het gros aan 

indicatoren vereist het formuleren van een oplossing specifiek onderzoek naar de situatie in 

een land waarbij de ranglijsten en het theoretische model van Rotberg aangeven naar welke 

landen verder onderzoek nodig is. 
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1.3 Mogelijke link tussen falende staten en intern/extern geweld gebruik 

In de twintigste eeuw luidde het einde van de Koude Oorlog een nieuw tijdperk in. Met de 

ontbinding van de Sovjet Unie in 1991, ontstond een diepgaande globalisering dan voorheen. 

„Globalism here refers to the ability of the world‟s more developed states and societies to 

project their political influence decisively beyond the confines of their own sovereign borders 

to encompass the globe.‟
94

 De onafhankelijkheidsstrijd die vanaf het eind van de Tweede 

Wereldoorlog plaatsvond in de voorheen door het Westen gekoloniseerde gebieden had 

geresulteerd in onafhankelijke staten. Het opbouwen van een stabiel politiek, sociaal en 

economisch systeem ging niet in elke staat even soepel. Politieke onrusten, armoede, 

corruptie, etnische en religieuze conflicten zijn een opsomming van de problemen waarmee 

veel staten te maken kregen. Doordat in 1991 de staat Somalië als een kaartenhuis in elkaar 

stortte ontstond in de Westerse staten en vooral in de Verenigde Staten, het vraagstuk van de 

instabiele staat.
95

 Het idee dat er een verband was tussen de politieke situatie in een land en de 

ontwikkeling van een land kwam tot wasdom.
96

 Als gevolg hiervan kwamen er steeds meer 

vragen vanuit de internationale politiek over zwakke staten, waarop ook de aandacht in de 

wetenschap voor het thema groeide. De Central Intelligence Agency (CIA) gaf opdracht tot 

een empirisch onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het falen van staten.
97

 In dit 

onderzoek werden politieke onrust en een instabiele staat met elkaar in verband gebracht.  

Het verstevigen van een staat werd gezien als de oplossing voor het probleem van een 

instabiele staat. Dit kon worden bereikt door het begrip nation building
98

 in de praktijk te 

brengen in de vorm van een humanitaire interventie en dus een schending van de 

soevereiniteit van een land. De Verenigde Naties bracht het begrip nation building in de 

praktijk door te interveniëren in verschillende instabiele staten. In het kader van het bouwen 

aan een staat, werden troepen gestuurd naar verschillende landen, waaronder Irak, Somalië, 

Haïti en Bosnië.
99

 De troepen slaagden niet in hun taak, die bestond uit het oplossen van de 

problemen van de desbetreffende staat, en trokken zich uiteindelijk terug.
100
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Ook andere internationale actoren ontwikkelde een nieuw beleid ten opzichte van 

instabiele staten.
101

 Het begrijpen van instabiele staten was niet alleen een nieuw vraagstuk in 

de internationale politiek, maar speelde ook een rol in het beleid van bijvoorbeeld niet-

gouvernementele organisaties.
102

 Het begrip nation building werd een belangrijk punt op de 

agenda van NGO‟s en de Wereldbank. Het probleem van vrede en oorlog werd niet langer 

gezien als een gevecht tussen twee partijen, waarbij een conflict moest worden opgelost door 

middel van onderhandelingen, maar als een gevolg van de afwezigheid of zwakte van het 

regeringsinstituut van een land.
103

 

Na de aanslagen van 11 september kreeg het probleem van de instabiele staat een 

andere dimensie. De aanslag van Al Qaida zorgde ervoor dat terrorisme niet alleen een 

nationale dreiging vormde, maar ook als internationale dreiging tot volle wasdom kwam.
104

 

De War on Terror die door de Verenigde Staten werd verklaard resulteerde in het voeren van 

oorlog, met het idee uiteindelijk democratie te brengen, in Irak en Afghanistan. Vanuit deze 

veiligheidsoverwegingen werd de politieke belangstelling voor staten waarin corruptie, 

armoede en mensenrechtenschendingen hoogtij vierden nog groter dan in de jaren negentig. 

In de nationale veiligheidsstrategie van de Verenigde Staten van 2002 vond een verschuiving 

in aandacht van Europa naar ontwikkelingslanden plaats.
105

 De Amerikaanse Staatssecretaris 

Condoleezza Rice deed hierover de volgende uitspraak; „Nations incapable of exercising 

“responsible sovereignty” have a “spillover effect” in the form of terrorism, weapons 

proliferation, and other dangers.‟
106

  

 

1.4 Discussie onder academici 

In de wetenschap probeert men al enkele decennia de oorzaken van terrorisme te achterhalen. 

Deze pogingen werden na de aanslag op het World Trade Center intensief hervat. Desondanks 

is nog geen consistent oorzaken-gevolg beeld tot stand gekomen. Louise Richardson legt uit 

dat er twee redenen zijn waardoor het lastig is om de oorzaken van politiek geweld vast te 

stellen. De eerste reden is dat er zoveel verschillende soorten terroristen zijn, van een boer in 
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Peru tot aan een professor in Duitsland.
107

 De tweede reden is dat er zo weinig terroristen zijn 

op deze aarde in verhouding tot de hoeveelheid mensen, slechts een zeer klein percentage is 

terrorist. Kortom er is sprake van een micro probleem waarbij wordt gezocht naar een macro 

uitleg.
108

  In het rijtje van oorzaken hoort ook het concept van een instabiele staat thuis. Naast 

de definitiekwestie is de kernvraag van het debat; of een instabiele staat meer mogelijkheden 

biedt aan nationale en internationale terroristische groeperingen dan een stabiele staat. 

Daarnaast is er de oorzaak-gevolg kwestie; is een instabiele staat het gevolg of een oorzaak 

van terrorisme?  

Een ander belangrijk punt in de algemene discussie over instabiele staten is dat niet 

alle instabiele staten een bedreiging vormen voor de internationale veiligheid.
109

 Landen die 

als instabiel worden gezien en hoog worden gerangschikt in de verschillende indexen zijn niet 

in alle gevallen slachtoffer van politiek geweld.
110

 Ook zijn de armste landen niet altijd de 

meest instabiele landen en niet per definitie een brandhaard voor terroristen. Het spillover 

effect, de mate waarin onrust overslaat op buurlanden, is ook per staat verschillend.
111

 De 

verklaring hiervoor is dat er bepaalde structurele oorzaken of randvoorwaarden zijn zoals 

bijvoorbeeld ongelijkheid of een instabiele staat, waardoor het ontstaan van terrorisme een 

mogelijkheid wordt.
112

 Of deze mogelijkheid wel of niet wordt benut ligt aan de zogenoemde 

triggering causes.
113

 Voorbeelden hiervan zijn een provocatieve daad of 

vredesbesprekingen.
114

 Bjorgo en Richardson zijn het erover eens dat er niet één oorzaak aan 

te wijzen is en dat een goede case studie belangrijk is.
115

 Bjorgo geeft in zijn werk een aantal 

randvoorwaarden voor het ontstaan van terrorisme, te noemen; afwezigheid van een 

democratie, instabiele staten, snelle modernisering, een corrupte regering, machtige externe 

actoren, de aanwezigheid van een extremistische ideologie, historische tradities van politiek 

geweld, ongelijke machtsverdeling, onderdrukking door een buitenlandse macht, 

discriminatie op basis van etniciteit of religie, falen van de staat om groepen te laten 

integreren en sociale onrechtvaardigheid.
116
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In de volgende drie paragrafen worden de mogelijke oorzaken van terrorisme 

besproken vanuit politiek, economisch en cultureel perspectief. 

1.4.1 Politieke oorzaken  

Verschillende wetenschappers beargumenteren dat instabiele staten een grotere kans hebben 

om een veilige haven te zijn voor terroristische groeperingen en slachtoffer te worden van 

terroristische aanvallen.
117

 Dit patroon doet zich volgens de theoretici voor omdat het voor 

terroristen makkelijker is te penetreren, rekruteren en te opereren in deze staten zonder op te 

vallen of het risico te lopen opgepakt te worden.
118

 

Politicoloog James A. Piazza heeft voor zijn onderzoek „Incubators of Terror: do 

Failed and Failing States Promote Transnational Terrorism?‟ een analyse gemaakt van 197 

landen tussen 1973 en 2003.
119

 Piazza test in zijn onderzoek de volgende twee hypotheses:     

1. Falende staten hebben meer kans om het slachtoffer te worden van een transnationale 

terroristische aanval.  

2. Falende staten hebben meer kans een veilige thuishaven te worden voor transnationale 

terroristen.
120

  

De resultaten van Piazza´s onderzoek bevestigen zowel hypothese 1 als hypothese 2. 

Instabiele staten hebben statistisch gezien meer kans om terroristen voort te brengen of een 

veilige haven te worden voor terroristen van buitenaf.
121

 Piazza levert met zijn onderzoek het 

empirische bewijs dat er een correlatie is tussen instabiele staten en terrorisme ongeacht het 

soort regime, de grootte en de bestaansjaren van een land, de economische situatie, etnisch-

religieuze diversiteit en of de staat wel of niet verwikkeld is in een internationale oorlog.
122

 

Piazza beschouwt het model van Takeyh en Gvosdev
123

 als het meest complete 

theoretische model. Volgens de onderzoekers Takeyh en Gvosdev zijn er vier belangrijke 

redenen waarom terroristen zich aangetrokken voelen tot falende of gefaalde staatstaten
124
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1.) Gefaalde staten bieden ruimte voor trainingskampen, communicatieposten en 

wapendepots, omdat de staat afwezig is in veel gebieden en daardoor niet in staat is 

om dergelijke ontwikkelingen tegen te gaan. Hierdoor hebben terroristen vrij spel. 

2.) Afwezigheid van politie en wetten, doordat de staat haar inwoners publieke goederen 

als veiligheid en rechtspraak niet kan bieden, geeft terroristen de ruimte om eigen 

politieke, sociale en economische instellingen op te zetten.  

3.) Gefaalde staten bieden mogelijkheden om nieuwe rekruten te werven, omdat de 

bevolking door het falen van de staat niet langer loyaal is aan de regering. 

4.) Voor de buitenwereld blijft de staat soeverein, waardoor ingrijpen van buitenaf aan 

strenge regels verbonden is. Dit betekent dat terroristen niet snel te maken zullen 

krijgen met internationale actoren die zich met hun doen en laten gaan bemoeien. 

Daarbij is er meestal veel corruptie in een instabiele staat, waardoor het voor de 

terroristen makkelijker is om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen.  

Historicus Robert I. Rotberg deelt de bevinding van Takeyh en Gvosdev dat instabiele staten 

een gevaar vormen binnen en buiten de grenzen.
125

 Hij wijst erop dat instabiele staten geen 

homogeen fenomeen zijn, onderling kunnen ze enorm van elkaar verschillen.
126

  

Net als Rotberg heeft ook historicus Stewart Patrick de bevinding gedaan dat 

instabiele staten bepaalde problemen aantrekken. Desondanks is de relatie tussen deze twee 

volgens Patrick ingewikkelder dan over het algemeen aangenomen wordt.
127

 Niet alle 

instabiele staten zijn gelijk, deze zouden moeten worden onderverdeeld in verschillende 

categorieën. Patrick geeft duidelijk aan dat instabiele staten verschillende effecten op de eigen 

omgeving, de omliggende landen en op de internationale omgeving kunnen hebben. Deze 

effecten variëren van epidemieën, terrorisme, wapenhandel, criminaliteit tot aan 

energieonzekerheid.
128

 Een belangrijke kanttekening die Patrick hier, net als Charles Call
129

 

bij plaats is dat, omdat de diversiteit aan landen zo groot is, er verschillende categorieën van 

landen moeten komen. Daarbij moet volgens Patrick bij de aanpak van instabiliteit beter 

gekeken worden naar alle effecten van instabiliteit, en niet alleen naar het verband met 

terrorisme, zodat de dreiging beter op waarde kan worden geschat.
130
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Politicoloog Ken Menkhaus komt met de theorie dat falende en ingestorte staten 

minder kans hebben om terroristen aan te trekken dan staten die zwak zijn, maar nog wel 

enigszins functioneren.
131

 Menkhaus geeft drie argumenten voor het idee dat zwakke staten 

interessanter zijn voor terroristen dan totaal ingestorte staten. Als eerste argument noemt hij 

dat het voor de internationale gemeenschap relatief makkelijk is om in het kader van het 

contraterrorisme het soevereiniteitsbeginsel te schenden in ingestorte staten, omdat deze 

staten bestuurloos zijn en dus geen autoriteit meer kunnen uitoefenen.
132

 Hierdoor zijn deze 

staten gevoeliger voor interventie van buitenaf. Het tweede argument is dat ingestorte staten 

vaak ongastvrij en gevaarlijk zijn waardoor er weinig buitenlanders wonen. Door het kleine 

aantal mensen van buitenaf zouden buitenlandse terroristen te veel opvallen in de 

desbetreffende staat.
133

 Als derde argument draagt Menkhaus aan dat de afwezigheid van een 

rechtssysteem de terroristen kan tegen werken, doordat ze het slachtoffer worden van 

criminelen die vrij spel hebben, of van de lokale bevolking die hen verlinkt.
134

 Menkhaus 

besluit zijn betoog met het argument dat het voor externe organisaties in een ingestorte staat 

moeilijk is om een neutrale factor te blijven in een verscheurd land waarin verschillende 

partijen de macht proberen te krijgen.
135

 

Menkhaus geeft de volgende argumenten voor zijn theorie dat zwakke staten 

aantrekkelijker zijn voor terroristen. In deze „quasi states‟ zijn namelijk meerdere mensen met 

een andere nationaliteit gevestigd waardoor terroristen geen opzien baren. Een andere reden is 

dat er in een instabiele staat vaak veel corruptie is, waardoor het relatief makkelijk is om iets 

voor elkaar te krijgen als je maar over de liquide middelen bezit.
136

 Tot slot is ingrijpen van 

buitenaf door internationale actoren veel moeilijker, omdat in een instabiele staat nog wel 

degelijk sprake is van een regering en een autoriteit. Hierdoor hangt er een hoog prijskaartje 

aan het interveniëren in een instabiele staat om de aanwezige terroristen te bestrijden.
137

 Een 

argument van Menkhaus tegen de oplossing nation building is dat hierdoor ingestorte staten 

veranderen in zwakke staten. Een effect dat Menkhaus de paradox van de veiligheid noemt, 
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omdat door de interventie ingestorte staten veranderen in zwakke staten en volgens de theorie 

van Menkhaus daardoor juist interessanter worden voor terroristen.
138

  

Karin von Hippel concludeert in haar artikel dat er geen direct verband is tussen een 

instabiele staat en terrorisme. Dit onderbouwt zij met het argument dat de landen in Afrika, 

waar de staten over het algemeen redelijk instabiel zijn, geen basis zijn geworden voor 

terroristische organisaties.
139

  Een tweede argument is dat Osama Bin Laden in Soedan en 

Afghanistan juist niet de wetteloze gebieden opzocht, maar de plaatsen waar de regering de 

controle in handen had.
140

 Von Hippel benadrukt in haar artikel wel dat instabiele staten 

mogelijkheden bieden aan terroristen, namelijk de mogelijkheid om te handelen in illegale 

goederen.
141

  

Een ander oorzakelijk verband met terrorisme dat wordt gelegd in de politieke sfeer is 

de politieke inrichting van een staat. In dit geval staat een democratie tegenover een dictatuur. 

Een veelvoorkomende uitkomst van de onderzoeken naar het verband tussen een politieke 

inrichting van een staat en terrorisme is de link tussen terrorisme en een gedeeltelijke 

democratie.
142

 Leonard Weinberg stelt dat terrorisme veel vaker voorkomt in democratieën  

dan in dictaturen.: „Repression Works: brutal dictatorships rarely suffer campaigns of terrorist 

violence- at least not for very long.‟
143

 

Het Political Instability Task Force bestaat uit een achttal wetenschappers die onder 

leiding van Jack A. Goldstone een voorspellend model voor instabiele staten hebben 

gepubliceerd.
144

 Dit model is gebaseerd op de gegevens van 141 periodes van politieke 

instabiliteit die plaatsvonden tussen 1955 en 2003. Bij een groot aantal van de 141 periodes 

was er sprake van verschillende types van instabiliteit. In dit model vallen de volgende zaken 

onder politieke instabiliteit: gewelddadige conflicten, burgeroorlogen, genociden en het 

ineenstorten van een staat.
145

 De onderzoekers hebben gekeken naar de situatie in een land 

twee jaar voordat er een periode van politieke instabiliteit uitbrak. Uit het onderzoek kwam 

naar voren dat geen van de sociale, economische, demografische en geografische variabelen 

verband hield met de periode van politieke instabiliteit die twee jaar later zou ontstaan.
146

 Het 

                                                             
138

 Menkhaus, ‘Quasi-States, Nation-Building, and Terrorist Safe Havens’, 20. 
139

 Ibidem 33. 
140

 Karin von Hippel, ‘The Roots of Terrorism: Probing the Myths’, The Political Quarterly (2002) 25-39, 31. 
141 Von Hippel, ‘The Roots of Terrorism: Probing the Myths’, 37. 
142 Richardson, The Roots of Terrorism 4. 
143 Ibidem 45. 
144

 Goldstone e.a., ’A global model for forecasting political instability’. 
145

 Goldstone e.a., ’A global model for forecasting political instability’, 191. 
146 Ibidem 190. 



Maoïsme: Nepal en India in een vergelijkend onderzoek 

Fleur F. Teitink 

 

                           Masterthese „Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief‟ 
 

30 

type regime van een staat was de enige variabele waarvan er een duidelijk verband was met 

de periode van politieke instabiliteit die volgde. Kortom, de variabele van het regimetype 

draagt een voorspellende component in zich volgens het onderzoek van Goldstone. Een 

toevoeging aan dit resultaat is dat een gedeeltelijke democratie een groot risico van politieke 

instabiliteit met zich meebrengt.
147

  

 Politicoloog Leonard Weinberg heeft de correlatie tussen democratie en terrorisme 

onderzocht en kwam tot de volgende conclusie. Het punt dat democratieën vaak het doelwit 

worden van terroristen komt doordat democratieën open gemeenschappen zijn met 

transparante regeringen; ideale condities voor een terrorist.
148

 De technologie, als media en 

internet, zijn ongecensureerd in democratieën en dit zijn belangrijke faciliterende middelen
149

 

voor terroristen.  

Volgens Ted Robert Gurr zijn ideologieën de sleutel tot de opkomst van politiek 

terrorisme.
150

 Ideologieën bevatten ideeën over de inrichting van de samenleving en de wereld 

en de positie van de mens daarin. Volgens Gurr kunnen ideologieën, in seculiere of religieuze 

vorm, een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van terroristische groeperingen.
151

 Radicale 

doctrines hebben effect op de manier waarop mensen hun eigen situatie inschatten en reageren 

op pogingen om te mobiliseren. Er zijn verschillende soorten ideologieën met verschillende 

functies en doelen. Enkele belangrijk einddoelen zijn; het uitroepen van een communistische 

heilstaat, het aanwakkeren van nationalisme en het voeren van een heilige oorlog, jihad, met 

als uitkomst een moslimstaat.
152

 Tore Bjorgo noemt de aanwezigheid van een ideologie als 

één van de randvoorwaarden voor het ontstaan van terrorisme.
153

 Mensen nemen deze 

ideologieën over als gevolg van persoonlijke of politieke redenen, daarom zou de ideologie 

als oorzaak van terrorisme ook toegevoegd kunnen worden in de paragraaf over politieke 

oorzaken. Het islamitisch fundamentalisme is een van de belangrijkste terrorisme gerelateerde 

ideologieën van deze tijd en een belangrijke reden van de angst voor terrorisme. Het 

islamitische geloof wordt door leden van onder andere Al Qaida gebruikt als rechtvaardiging 

voor een heilige oorlog tegen het Westen. Het volgens het heilige geschrift de Koran 
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vreedzame islamitische geloof is hierdoor in een ander daglicht komen te staan. Om een 

ideologie te verwezenlijken is alles geoorloofd, oftewel; het doel heiligt de middelen. Dit 

betekent dat ook het gebruik van geweld tegen onschuldige burgers geoorloofd is.
154

  

In bovenstaande uiteenzetting van de mogelijke politieke oorzaken van terrorisme 

komt naar voren dat een instabiele staat en de aanwezigheid van een ideologie in verband 

kunnen worden gebracht met de opkomst van politiek geweld. Door een groot deel van de 

wetenschappers wordt een instabiele staat als zeer gevoelig voor terrorisme beschouwd, 

waarbij een democratisch regime extra gevoeligheid met zich meebrengt.
155

 Een ideologie 

biedt mogelijkheden voor het mobiliseren van een groep. Een belangrijk onderdeel binnen een 

terroristische organisatie.  

1.4.2 Economische oorzaken 

In alle onderzoeken naar de oorzaken van terrorisme worden sociaal-economische factoren 

meegenomen. Het idee dat de economische situatie mogelijkheden voor terroristen kan 

creëren speelt een rol in het debat. Ehrlich en Liu stellen dat het ontstaan van terrorisme te 

maken heeft met sociaal-economische factoren.
156

 Zij zien armoede, demografische druk en 

de ongelijke verdeling van de welvaart in de wereld als een belangrijke oorzaak van 

terrorisme. De manier om terrorisme onder controle te krijgen is volgens Ehrlich en Lui 

gelegen in het bestrijden van overconsumptie. De taak hiervan ligt bij de rijke staten. Om 

terrorisme te bestrijden moet het verschil tussen arm en rijk in de wereld kleiner worden.
157

 

Het argument dat de Al Qaida leden vooral uit de middenklasse afkomstig zijn weerleggen 

Erhlich en Liu met het argument dat de sociaaleconomische en politieke situatie in hun land 

niet erg hoopgevend is.
158

 Erhlich en Liu zien demografische druk als een belangrijke oorzaak 

van terrorisme, doordat de bevolking toeneemt wordt de druk op de economische middelen 

steeds groter en moeten deze middelen over een steeds grotere bevolking worden verdeeld. 

Iets wat vooral in landen met een lage economische standaard tot armoede en voedseltekorten 

kan lijden. De ontevredenheid die hierdoor ontstaat biedt mogelijkheden voor het werven van 

terroristen en het creëren van een draagvlak.
159
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Karin von Hippel weerlegt dat er een verband is tussen armoede en terrorisme. 

„Common sense would dictate that there is a direct correlation between poverty and terrorism; 

yet the evidence gathered thus far does not lend credence to this proposition, and if anything, 

supports the opposite.‟
160

 Als voorbeeld noemt von Hippel de negentien vliegtuigkapers van 

11 september. Alle kapers waren afkomstig uit de middenklasse en allemaal hadden ze 

gestudeerd.
161

 Als tweede argument noemt von Hippel het deel van de Egyptenaren dat tot 

één van de Al Qaida groepen behoort, het overgrote gedeelte van deze groep is afkomstig uit 

middenklasse gezinnen.
162

  

Socioloog Gurr onderzocht net als von Hippel het verband tussen economische 

factoren en terrorisme. Hij kwam tot de conclusie dat terrorisme een keuze is en geen 

automatisch antwoord op economische ontbering.
163

 Zijn belangrijkste argument komt 

overeen met het argument van von Hippel; dat de daders van 11 september afkomstig waren 

uit de middenklasse en een opleiding hadden genoten.
164

 Hij beargumenteert dat ongelijkheid 

en sociale economische veranderingen een belangrijkere oorzaak voor terrorisme zijn dan 

armoede.
165

 Armoede is slechts een indirecte oorzaak. „Poverty nonetheless contributes 

indirectly to the potential for political violence.‟
166

 

Tore Bjorgo concludeert in zijn werk dat het verband tussen terrorisme en armoede 

één van de mythes is die bestaat over de oorzaken van terrorisme.
167

 Als argument geeft hij 

dat het aantal terroristen niet hoger is dan gemiddeld in de armste landen van de wereld.
168

 

Terroristen komen over het algemeen voort uit gemiddelde of bovengemiddelde gezinnen wat 

betreft onderwijs en de economische situatie.
169

 Terrorisme komt meer voor in landen met een 

gemiddelde economische ontwikkeling, veelal in maatschappijen waar sprake is van een 

snelle modernisering en veel veranderingen.
170

 Uit enkele onderzoeken is wel naar voren 

gekomen dat armoede bij het werven van terroristen een rol kan spelen.
171

 In dit geval gaat het 

om een bepaalde groep terroristen, die worden gerekruteerd uit de armste laag van de 
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samenleving. In de meeste gevallen worden zij gerekruteerd als grondsoldaten en bekleden zij 

geen hoge posities binnen de hiërarchie van de terroristische groepering waar zij onderdeel 

van uitmaken. Deze rekruten melden zich niet zozeer aan uit politieke overtuiging, maar 

omdat zij hun armoedige leven willen ontvluchten door zich bij een terroristische groepering 

aan te sluiten, waar zij worden voorzien van voedsel en onderhoud.
172

 

In bovenstaande uiteenzetting van de mogelijke economische oorzaken van de 

opkomst van politiek geweld komt naar voren dat weinig wetenschappers armoede als 

oorzaak zien van de opkomst van een terroristische groepering. Bjorgo noemt het 

zogenaamde verband tussen armoede en terrorisme één van de mythes over oorzaken van 

terrorisme, wel ziet hij een snelle modernisatie als een mogelijk oorzaak voor terrorisme.
173

 

Daarnaast wordt sociaal-economische ongelijkheid door zowel Gurr als Erhlich en Liu als 

mogelijke oorzaak van terrorisme gezien. Laatsgenoemde benadrukken dat demografische 

druk ook een belangrijke rol kan spelen tijdens het ontstaan van terrorisme.
174

 

1.4.3 Culturele oorzaken 

Het idee dat culturele factoren in de vorm van religie en etniciteit een belangrijke rol kunnen 

spelen bij het ontstaan van terrorisme wordt ondersteund door Antanas Gotchev. Hij snijdt het 

punt van globalisering aan, een ontwikkeling die grote gevolgen kan hebben voor etnische en 

religieuze minderheden. Gotchev ziet de effecten van de globalisering niet als oorzaak, maar 

als een conditie voor terrorisme.
175

 Zijn argumentatie hiervoor is dat door de globalisering de 

ongelijkheid en de sociale polarisatie tussen staten gegroeid is. Hierdoor groeit de vraag naar 

politieke veranderingen.
176

 Door de toenemende globalisering wordt de rol van de staat steeds 

minder groot en spelen steeds meer actoren een rol binnen deze staat.
177

 Hierdoor verliest de 

staat de macht om bepaalde groeperingen onder controle te houden. Tenslotte is Gotchev van 

mening dat door de toenemende globalisering tradities en sociale minderheden minder 

aandacht krijgen en naar de achtergrond verdwijnen. 
178

 Dit komt doordat de focus verschuift 

van een micro perspectief naar een macro perspectief. Waarbij vanuit het eerste perspectief 

nog ruimte en aandacht was voor minderheden is dat bij het macroperspectief niet langer het 
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geval en wordt van de minderheden verwacht dat zij opgaan in het geheel. Iets waar deze 

etnische minderheden over het algemeen weinig voor voelen.
179

 

Gabriel Sheffer wijst in zijn werk op het feit dat zevenentwintig van de vijftig meest 

actieve terroristische organisaties van dit moment, onderdeel zijn van, of gesteund worden 

door, etnische of religieuze groeperingen.
180

 Deze etnische en religieuze minderheden worden 

aangetrokken door het terrorisme vanwege hun eigen positie als minderheid en hun 

ideologische overtuiging.
181

 Net als Sheffer stelt ook Gotchev dat minderheden in veel 

gevallen een rol spelen binnen terroristische groeperingen. Gotchev noemt drie manieren 

waarop het betrekken van minderheden binnen terroristische groeperingen terrorisme 

stimuleert: 

1. Verbeterde logistieke omstandigheden doordat de minderheden meestal al routes 

hebben uitgestippeld voor zichzelf, bijvoorbeeld om geld te kunnen ontvangen van 

familieleden. 

2. Minderheden voegen nieuwe financiële bronnen toe, zij betalen namelijk vaak geld 

voor bescherming of belasting aan terroristen. Daarbij zijn vaak instituties opgericht 

die geld werven voor de minderheden.  

3. De minderheidsgroepen zijn een belangrijke groep waaruit rekruten kunnen worden 

geworven voor de strijd.
182

  

Sheffer noemt in zijn artikel vijf verschillende minderheidscategorieën: anti-globalisten, 

vluchtelingen, gastarbeiders, etnische nationale groeperingen en cultureel religieuze 

groepen.
183

 Door het ontbreken van data of het niet kunnen inzien van data is het lastig in te 

schatten in welke mate deze groepen betrokken zijn bij terroristische activiteiten. Er zijn drie 

belangrijke verschillen tussen de vijf categorieën. Ten eerste hebben zij allemaal 

verschillende einddoelen, zo heeft de ene groep een religieus doel voor ogen en de ander en 

nationalistisch doel. Daarnaast is er een verschil tussen het land dat het doelwit is. Al Qaida 

en de Pakistani voeren bijvoorbeeld vooral strijd buiten hun landsgrenzen, terwijl andere 

organisaties juist binnen de grenzen van hun land opereren. Het derde verschil is gelegen in 

het feit dat een aantal groeperingen worden gesteund vanuit de staat, terwijl bijvoorbeeld de 
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Tibetanen geen steun van hun staat hebben, omdat hun land is ingenomen door China.
184

 Eén 

van de belangrijkste motivaties en oorzaken van minderheidsterrorisme is de uitsluiting van 

een bepaalde groep van het land van herkomst. Naast deze motivatie voor terroristen zijn 

andere belangrijke redenen om de wapens op te pakken; een onafhankelijkheidsstrijd tegen 

het thuisland, de systematische discriminatie van een minderheidsgroep, racisme gericht tegen 

een bepaalde groep en het zwartmaken van een religie en/of tradities van een minderheid.
185

 

Sheffer benadrukt dat naast de factoren voor motivatie van terrorisme ook de democratisering 

en globalisering waardoor communiceren en transporteren wereldwijd relatief gemakkelijk 

gaat hebben bijgedragen aan de terroristische activiteit. Sheffer stelt dat het in het geval van 

minderheidsterrorisme veelal om hoogopgeleide mensen gaat die besluiten de strijd aan te 

gaan met als belangrijkste motivatie het verbeteren van de levensomstandigheden van de 

eigen gemeenschap.
186

 

In bovenstaande uiteenzetting van de mogelijke culturele oorzaken die een rol kunnen 

spelen bij de opkomst van terrorisme komt naar voren dat etnische en religieuze minderheden 

in veel gevallen een belangrijke rol spelen binnen terroristische organisaties. Deze motivatie 

komt in veel gevallen voor omdat de minderheden bang zijn op te gaan in de overgrote 

meerderheid van de bevolking en hiermee hun etnische of religieuze identiteit te verliezen. 

Deze angst kan ontstaan door de toenemende globalisering.
187

 Andere redenen voor 

radicalisatie zijn discriminatie of verdrijving van het eigen grondgebied.
188

 

Na bovenstaande beschrijving van de oorzaken van terrorisme op politiek, economisch 

en cultureel gebied is een werkbaar raamwerk ontstaan voor de hoofdstukken die betrekking 

hebben op Nepal en India. In deze hoofdstukken zal eerst een uitgebreide achtergrond van de 

situatie in, en geschiedenis van, beide landen worden geschetst waarna zal worden gekeken 

wat de mogelijke oorzaken van het politieke geweld geweest kunnen zijn. Op politiek gebied 

zal hierbij worden gekeken of er een ideologie aanwezig is in Nepal en India en in hoeverre 

deze ideologie invloed heeft op het ontstaan van het terrorisme. Daarnaast zal het 

functioneren van de staat in India en Nepal worden beoordeeld, omdat een instabiele staat een 

oorzaak voor terrorisme kan zijn. Ook de regimetypes van beide landen komen aan bod. Op 

economisch gebied zal worden gekeken of er in Nepal en India sprake is van een ongelijke 

economische verdeling. Daarnaast komt het welvaartsniveau, demografische druk en de mate 
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van modernisering aan bod. Tot slot zal in de analyse van Nepal en India het culturele 

vraagstuk aan bod komen. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de globalisering invloed heeft 

gehad en of er sprake is van discriminatie of uitsluiting van bepaalde minderheden.  

Kortom de mogelijk oorzaken voor terrorisme zijn; een instabiele staat, de 

aanwezigheid van een ideologie, demografische druk, een ongelijke sociaal-economische 

verdeling, snelle modernisering discriminatie en uitsluiting van etnische of religieuze 

minderheden. De analyse die in de hierop volgende hoofdstukken volgt zal uitwijzen welke 

van deze oorzaken van terrorisme een rol hebben gespeeld tijdens het ontstaan van het 

terrorisme in Nepal en India. 
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Hoofdstuk 2 Nepal 

Na een tien jaar durende opstand kwam in april 2006 de Maoïstische opstand tot een climax.  

Zeven grote politieke partijen werkten samen met de Maoïsten om de vier jaar durende 

alleenheerschappij van de koning te beëindigen. In heel Nepal gingen mensen de straat op om 

te eisen dat de democratie werd hersteld. De samenwerking van de Nepalese bevolking leidde 

tot een keerpunt in de geschiedenis van Nepal: de koning deed onder dwang afstand van zijn 

macht en de nieuwe regerende coalitie riep Nepal uit tot een republiek. Na de verkiezingen in 

2008 werd er een nieuwe grondwet aangenomen en werd de monarchie officieel afgeschaft. 

De federale democratische republiek Nepal was hiermee een feit.‟
189

 De Maoïstische 

beweging in Nepal speelde tijdens deze opstand een belangrijke rol. Tijdens de opstand 

hadden zij controle over het grootste gedeelte van het platteland en tijdens de verkiezingen 

van 2008 kregen zij de meeste zetels toegewezen.
190

  In de tien jaar durende strijd tussen de 

Maoïsten en de staat verloren ongeveer 13.000 mensen hun leven en werden veel Nepalezen 

van huis en haard verdreven.
191

  

In dit hoofdstuk zal de volgende vraag centraal staan; wat waren de oorzaken van het 

politieke geweld in Nepal? Om dichter bij het antwoord op deze deelvraag te komen zal eerst 

kort de staatsgeschiedenis van Nepal uiteen worden gezet. Hierop volgt een schets van de 

politieke, economische en culturele achtergrond van Nepal. Vervolgens komt de geschiedenis, 

strategie en organisatie van de Maoïsten aan bod. In het slot van dit hoofdstuk wordt 

geanalyseerd welke politieke, economische en culturele factoren volgens het theoretische 

raamwerk uit hoofdstuk twee in verband kunnen worden gebracht met het politieke geweld 

van de Maoïsten in Nepal. 

 

2.1 Geschiedenis Nepal 

De geschiedenis van de monarchie in Nepal gaat terug tot aan de zestiende eeuw toen een 

koning afkomstig uit de Shah-familie het koninkrijk van Ghorka, een provincie in het huidige 

Nepal, stichtte. In de loop van de achttiende eeuw veroverde koning Prithvi Narayan Shah de 

omliggende gebieden in de Himalaya, waardoor Nepal tot stand kwam.
192

 Het samenvoegen 

van deze verschillende vorstendommen zorgde voor een grote diversiteit onder de bevolking 
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op het gebied van etniciteit, religie, taal, tradities en geschiedenis. Deze diversiteit 

veroorzaakte de afgelopen eeuwen problemen door onder andere de economische 

ongelijkheid tussen de verschillende groeperingen.
193

 Hierover volgt meer in paragraaf 3.4  

In 1800 kreeg Nepal te maken met invloeden van buitenaf. De Britten probeerden 

invloed te krijgen in Nepal. Dit leidde in 1814 tot een twee jaar durende oorlog tussen de 

Britten en de Nepalezen.
194

 De Nepalezen voerden een guerrillaoorlog en versloegen het 

Britse leger op veel plaatsen, maar uiteindelijk gaf de Nepalese monarchie zich over en werd 

Nepal gedwongen één derde deel van het grondgebied af te staan aan de Britten, waardoor de 

huidige grenzen van Nepal ontstonden. In 1923 erkenden de Britten Nepal officieel als een 

soevereine staat. In het verdrag werd opgesteld dat Nepal voortaan bondgenoot van de Britten 

was en geen voor de Britten schadelijke acties mocht ondernemen. Door deze clausule bleven 

de Britten invloed uitoefenen op Nepal.
195

 Niet alleen de Britten hebben invloed op Nepal 

uitgeoefend ook de Indiërs waren en zijn vandaag de dag nauw betrokken bij Nepal. Nepal 

was van strategisch belang voor India, omdat het grenst aan India‟s aartsrivaal China.
196

 Sinds 

1800 oefende de Indiase regering grote invloed uit op de Nepalese economie en politiek.  

Aan de macht van de Shah koningen kwam in de negentiende eeuw een eind toen deze 

in handen viel van de vooraanstaande Rana familie.
197

 De Rana‟s introduceerde het 

Hindoeïsme als staatsgodsdienst en heersten honderd jaar over Nepal.
198

 Tijdens het Rana 

tijdperk werden alle verschillende etnische groepen in Nepal ingedeeld aan de hand van een 

kastensysteem.
199

 Bovenaan de kastenhiërarchie stonden de Brahmanen en de Chhetri‟s, de  

dalits behoorden tot de laagste kaste. Gedurende de heerschappij van de Rana‟s werd het 

burgers verboden zich te mengen in politieke zaken.
200

 Desondanks werd in 1936 in 

Kathmandu de eerste Nepalese politieke partij opgericht.
201

 In de jaren veertig werden in 

India de twee belangrijkste politieke partijen van Nepal opgericht: de Congress Party en de 

Communist Party.
202

 Uiteindelijk kwam er in 1951 een eind aan het Rana tijdperk toen een 
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coalitie onder leiding van Shah koning Tribhuvan, de twee Nepalese politieke partijen en de 

niet solidaire Rana elite de macht overnamen.  

Het opnieuw aan de macht komen van de Shah‟s ging gepaard met meer politieke 

vrijheid.  Politieke partijen werden toegestaan en in 1959 volgde de eerste vrije verkiezingen. 

Hierbij behaalde de Congress Party een grote meerderheid. In deze tijd ontstonden in het 

westen van Nepal opstanden onder de boerenbevolking, die uiteindelijk de kop werden 

ingedrukt.
203

 Kort hierop in 1962, riep koning Mehendra, zoon van Tribhuvan, de noodsituatie 

uit en verbande de Congress Party. Daarnaast introduceerde hij een nieuwe grondwet en een 

nieuw politiek systeem; het Pachayat systeem.
204

 In dit zeer autoritaire systeem lag alle macht 

bij de koning en werd weerstand tegen de koning hard aangepakt. Binnen dit systeem werd de 

bevolking vertegenwoordigd door commissies of Panchayats, de leden van de nationale 

Panchayat werden door de koning zelf gekozen.
205

 De politieke partijen waren genoodzaakt 

om hun werk ondergronds te doen. Onder de Nepalese bevolking groeide de weerstand tegen 

het nieuwe systeem. Dit leidde ertoe dat de koning in 1979 besloot tot een referendum over 

het systeem met als alternatief een parlementaire democratie. De uitkomst van het referendum 

was in het voordeel van het Panchayat systeem met ongeveer vier procent van de stemmen 

meer. Het gerucht ging dat er met de resultaten was geknoeid, uiteindelijk werden wel enkele 

hervormingen doorgevoerd.
206

  

Tien jaar later, in 1990, werd onder leiding van de People’s Movement alsnog een 

parlementaire democratie ingevoerd. Deze People’s Movement bestond uit een coalitie van de 

Congress Party en zeven linkse partijen. Het nieuwe systeem dat onder hun leiding 

werkelijkheid werd was een constitutionele monarchie waarin de macht van de koning 

beperkt was en vrijheid van meningsuiting en vrije pers een belangrijke rol speelden. Alle 

goede bedoelingen ten spijt bleef de democratisering van Nepal achterwege.
207

 De regering 

die ontstond na de verkiezingen in 1991, waarin de Congress Party de grootste partij werd, 

stortte in 1994 in elkaar. De hierop volgende pogingen om een coalitie te vormen wierpen 

geen vruchten af en daarbij werd de positie van minister president in deze periode ingenomen 

door verschillende personen uit de hoogste Hindoe kaste.
208

 Het politiek instabiele klimaat 

verbeterde niet toen de Nepalese Communistische Partij in 1996 een volksoorlog 
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aankondigde.
209

 Terwijl verschillende coalities elkaar afwisselden op het Nepalese politieke 

toneel groeide de Maoïstische invloed op het platteland.  

Op 1 juni 2001 werd Nepal opgeschrikt door een koninklijk bloedbad. Tijdens dit 

bloedbad kwam bijna de gehele Koninklijke familie om inclusief koning Birendra, koningin 

Aishwarya en hun kinderen. De enige afwezige en daardoor overlevende broer van koning 

Birendra, Prins Gyanendra, werd drie dagen na het bloedbad tot koning gekroond. Over de 

toedracht van het bloedbad is nog steeds veel onduidelijkheid. Een week na het incident 

kwam er een rapport naar buiten waarin vermeld werd hoe kroonprins Dipendra, na het 

drinken van whisky en het gebruik van cannabis een groot gedeelte van zijn familie 

vermoordde en vervolgens de hand aan zichzelf sloeg. De reden van zijn woede zou een 

onenigheid zijn met zijn ouders over de keus van zijn toekomstige vrouw.
210

 Een groot 

gedeelte van de Nepalese bevolking had zijn twijfels bij het rapport en er ontstonden allerlei 

samenzweringstheorieën. Eén daarvan was dat koning Birendra de enige van de Koninklijke 

familie was die voor de hervormingen van 1990 was geweest. De rest van de Koninklijke 

familie inclusief zijn opvolger zouden de macht in handen van het koningshuis hebben willen 

houden.
211

  

Op 26 november 2001 riep de nieuwe koning de noodtoestand uit en bestempelde hij 

de Maoïsten als terroristen. Het Koninklijke Nepalese Leger kreeg de opdracht de 

terreurbeweging te bestrijden.
212

 Met het uitroepen van de noodtoestand werden clausules 

betreffende persvrijheid en vrijheid van meningsuiting uit de grondwet verwijderd.
213

 In 2002 

zette koning Gyanendra het parlement buiten spel en in 2005 pleegde hij een staatsgreep. Zijn 

macht hield aan tot 2006 toen Nepal een seculiere staat werd.
214

 Twee jaar later volgden 

landelijke verkiezingen. Tijdens deze verkiezingen verkregen de Maoïsten 120 van de 240 

zetels. Hun kiezers bestonden uit mensen die verandering en hervormingen wilden en mensen 

die bang waren dat er anders nooit en eind zou komen aan het Maoïstische geweld.
215

 

Uiteindelijk werd Nepal een federale democratische republiek met een president als 

ceremonieel staatshoofd. De politieke situatie in Nepal bleef ook na de afschaffing van de 

monarchie zeer instabiel. Zo liep de eensgezindheid binnen de regering een deuk op toen in 
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april 2010 de Maoïsten landelijke stakingen hielden, omdat ze het oneens waren met de 

mederegeringspartijen.  

 

2.2 Ontstaansgeschiedenis Maoïsten 

De Communistische Partij van Nepal, hierna CPN, arriveerde in Nepal vanuit India. In 1949 

werd in Calcutta de CPN opgericht onder begeleiding van Indiase communisten. Tijdens de 

verkiezingen in 1959 wonnen ze vier zetels. Tijdens de Panchayat periode die hierop volgde 

wist de CPN zich te handhaven, de aandacht van de koning was gericht op de Congress Party, 

desondanks werden veel radicale CPN partijleden omgebracht of gevangengenomen tijdens 

deze periode.
216

 Het probleem van de CPN was de onderlinge verdeeldheid. In de loop der 

jaren ontstonden er tientallen verschillende communistische partijen en fracties in Nepal. De 

wortels van de Maoïsten liggen binnen de CPN- Fourth Congress group, die in 1974 onder 

leiding van Mohan Bikram Singh en Nirmal Lama werd opgericht. In de loop der jaren 

voegden zich enkele communistische fracties bij hen, waaronder de fracties van Prachandra 

en Bhatterai, de uiteindelijke leiders van de Maoïstische opstand. In aanloop naar de 

verkiezingen van 1994 raakte de partijen verdeeld en boycotte de fractie van Prachandra en 

Bhatterai de verkiezingen, omdat ze niet erkend werden door de verkiezingscommissie.
217

 Een 

jaar later hield Prachandra een bijeenkomst waarbij de partijnaam werd veranderd in CPN-

Maoist, tijdens deze bijeenkomst werd besloten om een gewapende opstand te beginnen tegen 

de Nepalese staat.
218

 Ondanks de verdeeldheid kregen de verschillende communistische 

fracties tijdens de verkiezingen in 1991, 1994, en 1999 gemiddeld zesendertig procent van de 

stemmen.
219

 

De Maoïsten hadden een ideologische insteek. De communistische ideologie die ten 

grondslag lag aan het Maoïsme in Nepal kwam niet helemaal overeen met het communisme in 

de Sovjet Unie en in China.
220

 De meeste communistische partijen in Nepal, waaronder de 

Maoïsten, accepteerden de constitutionele monarchie, de parlementaire democratie en het 

vrije markt beleid en waren erg nationalistisch ingesteld.
221

 In strategisch opzicht kopieerden 

de Maoïsten wel Mao‟s strategie van het voeren van een protracted war, een oorlog waarbij 

                                                             
216 Lawoti, ‘Evolution and Growth of the Maoist Insurgency in Nepal’, 5. 
217 Ibidem, 6. 
218 Ibidem, 6. 
219

Ibidem, 6. 
220

 Ibidem, 5. 
221 Ibidem 6. 



Maoïsme: Nepal en India in een vergelijkend onderzoek 

Fleur F. Teitink 

 

                           Masterthese „Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief‟ 
 

42 

stapsgewijs nieuwe gebieden werden veroverd op het platteland om uiteindelijk ook de 

stedelijk gebieden in handen te krijgen.
222

 Desondanks werd het communisme in Nepal niet in 

verband gebracht met de identiteit van een bepaalde partij, dat blijkt ook uit onderstaand 

citaat. 

 

„To be left or communist, in the Nepal understanding, means to 

speak for gans, bas, kapas (food, shelter and clothing) for the poor, 

to advocate radical and revolutionary change, to be anti India, and, 

above all to stand for absolute economic equality even at the cost of 

political liberty.‟
223

   

 

De Maoïsten richtten zich in hun programma niet zozeer op de economie, klasse en de staat 

maar meer op de sociaaleconomische ongelijkheid en discriminatie van bepaalde 

groeperingen in hun land.
224

 De overeenkomsten met het communisme in China en de Sovjet 

Unie waren slechts op marginale schaal aanwezig.
225

 De belangrijkste overeenkomst met 

China, was dat beide landen te maken hadden met een overwegend agrarische samenleving en 

geen industrieel proletariaat zoals in de Sovjet Unie het geval was. Zij wilden de discriminatie 

van onder andere dalits afschaffen, omdat volgens hun linkse ideologie iedereen gelijk was.
226

 

2.2.1 Strategie van de Maoïsten 

De Communistische Partij van Nepal begon in 1996 met een handjevol strijders de 

volksoorlog. Het veertig puntenprogramma
227

 dat de Maoisten hadden opgesteld kreeg 

indertijd nauwelijks aandacht van de politieke partijen. Enkele jaren later werd het 

Maoïstische conflict beschouwd als de grootste dreiging voor de nationale veiligheid van 

Nepal.
228

 Toen de Maoïstische opstand uiteindelijk in 2006 met de vredesbesprekingen tot een 
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eind kwam was het aantal strijders uitgegroeid tot een leger van 30.000 mannen en 

vrouwen.
229

  

In 1995 begonnen de Maoïsten een jaar lang durende campagne om steun te krijgen 

onder de bevolking voor hun volksoorlog. Vanuit districten in het westen Rolpa, Rukum en 

Jajarkot (zie figuur 2) stuurden ze politiek culturele teams naar de dorpjes om de boeren te 

mobiliseren. 

 

 

Figuur 2.1 Kaart Nepal230
 

 

De gebieden die de basis vormden voor het linkse verzet waren Rolpa, Salyan, Jajarkot en 

Rukum (zie rood omcirkelde gebied). In deze gebieden woonden veel magars, een grote 

etnische groepering in Nepal die bekend stonden om hun militaire kunnen. Deze positie 

hadden zij samen met de gurungs toegewezen gekregen tijdens de staatsvorming van 

Nepal.
231

 Deze militaire positie zou wellicht in verband kunnen worden gebracht met het 

militaire succes van de Maoïsten. De positie van de magars op de maatschappelijke ladder 

was redelijk goed, waardoor de sociaal culturele ongelijkheid oorspronkelijk niet echt een 

bron lijkt te zijn geweest voor de politieke oppositie in Nepal.  
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De strategie die de linkse rebellen hanteerden was zowel van politieke als van militaire 

aard. De Maoïsten volgden Mao Zedongs principe dat de partij, het gevechtsapparaat en het 

front nauw samen moesten werken om de revolutie te ontketenen.
232

 Een overeenkomst met 

Mao Zedongs China was dat de focus op de boerenbevolking lag, omdat zowel China als 

Nepal een overwegend agrarische samenleving waren. De Maoïsten beschouwden hun 

revolutie als een ‘protracted war’. Dit begrip hadden zo overgenomen van buurland China en 

het hield in dat in semikoloniale en semifeodale landen zoals Nepal de revolutionaire 

strijdkrachten op kleine schaal moesten beginnen met de strijd. Door het voeren van een 

guerrilla oorlog konden zij de staat beetje bij beetje verzwakken. Stapsgewijs zou de steun, de 

organisatie en de controle over gebieden toenemen. In de veroverden gebieden was het 

belangrijk dat er een militair en een politieke macht werd geïnstalleerd. De grote steden 

werden vanuit het platteland benaderd en uiteindelijk zou het volgens Mao mogelijk moeten 

zijn om als relatief zwakke partij de regering te verzwakken en wellicht te verslaan.
233

 

Politieke indoctrinatie was een belangrijk middel om de steun van de bevolking te krijgen en 

strijders te rekruteren.
234

 Naast de politieke indoctrinatie in de dorpen waar de Maoïsten 

heersten voerden de rebellen aanvallen uit op regeringsfunctionarissen en politieposten in de 

door hun bezette gebieden. Nadat zij op deze manier alle staatapparaten in de dorpen hadden 

uitgeschakeld richtten zij een jan sarkar, dorpsbestuur op in het desbetreffende dorp.
235

   

De Maoïsten voegden een politieke component toe aan hun base areas, gebieden waar 

de staat geen macht meer had, door een bestuur op te richten. Maar naast de politieke waren er 

ook nog een economische en culturele componenten. De Maoïsten probeerden vanuit 

economisch opzicht de dorpsbesturen zelfvoorzienend te maken. Dit deden ze door banken, 

fondsen en een eigen belastingsysteem op te richten.
236

 Op sociaal-cultureel gebied 

introduceerden de Maoïsten ceremonies, liederen en een onderwijssysteem. Tot slot 

introduceerden de Maoïsten een eigen rechtssysteem waarin drie categorieën van criminele 

activiteiten bestonden; licht vergrijp, een bruut vergrijp en een onmenselijk wreed vergrijp.
237

 

Hoe de Maoïsten hun strijd financierden is nog steeds onduidelijk, wel is duidelijk dat ze veel 

inkomsten kregen door middel van een donatiesysteem, waarbij ze al dan niet onder dwang 

geld collecteerden onder de bevolking. Naast dit systeem kwamen er inkomsten vanuit de 
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Nepalese gemeenschap in India en profiteerde de Maoïsten van ontwikkelingsprojecten in 

Nepal waarover zij belasting eisten.
238

 De Maoïsten wisten naast de oorspronkelijke Nepalese 

staat, die vaak schitterende door afwezigheid, een schaduwstaat op te richten. Deze 

zogenaamde schaduwstaat leverde publieke goederen, als veiligheid, onderdak, eten en 

rechtspraak aan de bevolking van Nepal. 

2.2.2 Organisatiestructuur Maoïsten 

De organisatie van de Maoïsten bestond uit drie onderdelen; de Communistische Partij van 

Nepal, het guerrillaleger beter bekent als de People’s Army en het United People’s Front, 

hierna UPF. Zie in het schema hieronder op welke manier deze drie verschillende onderdelen 

waren opgebouwd. 

  

Party People’s Army United Front 

Standing committee Central military commission Joint people‟s district 

committees 

Politburo regional military commissions Joint people‟s area committees 

Central committee Sub-regional military 

commissions 

Joint people‟s village 

committees 

Regional bureaus (five in Total) District military commissions Joint people‟s committees 

Sub-regional bureaus Included in this are  

District committees Temporary battalion  

Area committees Companies  

Cell committees Platoons  

 Squads  

 

Figuur 2.2 Organisatiestructuur Maoïsten239
  

 

De CPN fungeerde als politiek klankbord van de Maoïsten. Er is weinig bekend over de 

commando- en controlestructuur van de CPN. De meeste leiders hielden zich schuil en 

opereerden niet in het openbaar.
240

 Het machtigste orgaan van de CPN was het guerrillaleger, 

dat werd aangevoerd door partijleider Prachandra. De guerrilla‟s werden in sommige gevallen 

getraind in India of in het westen van Nepal. De strijdkrachten werden gerekruteerd onder de 
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bevolking, de gemiddelde leeftijd van de strijders lag rond de twintig. Een groot gedeelte van 

de Maoïstische strijders was vrouw, er bestonden zelfs volledige vrouweneenheden.
241

 Het 

Maoïstische leger groeide met de jaren enorm en dit zorgde ervoor dat de verschillende 

onderdelen van het leger in veel gevallen op eigen initiatief opereerden. Gevolg hiervan was 

dat de Maoïsten in sommige gevallen hun macht misbruikten.
242

  

Het derde onderdeel van de Maoïsten was de UPF dat in 2001 werd vervangen door 

joint people’s committees. Dit leidde tot de oprichting van talloze buurt-, dorps-, regio- en 

districtbestuursorganen. In november 2001 waren er in eenentwintig districten van de in totaal 

vijfenzeventig dergelijke bestuursorganen opgericht.
243

 Naast deze bestuursorganen ingedeeld 

aan de hand van districten, kwamen er ook dergelijke organen voor verschillende etnische 

groepen. In beiden gevallen hadden de in het leven geroepen bestuurscommissies de taak om 

de bevolking van hun district of groep te voorzien van bepaalde publieke goederen, zoals 

veiligheid en rechtspraak.
244

 De Maoïsten hebben met bovenstaande organisatiestructuur 

geprobeerd de Nepalese samenleving her in te richten op politiek, sociaal-cultureel en 

economisch niveau.  

In onderstaande paragrafen wordt geanalyseerd wat de mogelijke oorzaken van het 

politieke geweld in Nepal zijn geweest. Eerst zal een beeld worden geschetst van de politieke, 

economische en culturele situatie in Nepal. Na elke situatiebeschrijving volgt een analyse 

waarin wordt gekeken welke mogelijke politieke, economische of culturele factoren ten 

grondslag lagen aan de Maoïstische opstand in Nepal.  

 

2.3 Politieke achtergrond 

Een week nadat de Maoïsten de volksoorlog hadden aangekondigd verklaarde de Nepalese 

minister van binnenlandse zaken Khum Bahadur Khada het volgende: I‟am confident to bring 

the present activities under control within four or five days.‟
245

 Niets bleek echter minder 

waar. Nepal kende de afgelopen anderhalve eeuw verschillende periodes van instabiliteit en 

opstand, maar tot nog toe wisten de Nepalese machthebbers deze opstanden altijd de kop in te 

drukken.
246

 Met de komst van de democratie in 1990 braken roerige jaren aan waarin de 
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politieke instabiliteit groeide en de Nepalese staat haar legitimiteit verloor. Na het 

ineenstorten van de regering in 1994 wisselden verschillende regeringen elkaar af. Tijdens de 

jaren van de Maoïstische opstand werden maar liefst elf regeringen gevormd.
 247

 Het politieke 

landschap in Nepal was dermate gefragmenteerd dat het de koning en de politici niet lukte om 

een heldere eensgezinde strategie aangaande het Maoïstische geweld te formuleren.
248

 De 

Nepalese staat was zowel voor als tijdens de Maoïstische opstand zeer instabiel. 

De Nepalese staat nam de Maoïstische opstand in eerste instantie niet serieus. 

Naarmate de Maoïsten terrein wonnen besloot de regering over te gaan tot actie. In 1998 werd 

in achttien districten een offensieve operatie onder de naam Kilo Sierra Two gelanceerd. Deze 

operatie, die door speciale veiligheidstroepen werd uigevoerd, duurde een jaar en kostte aan 

ongeveer vijfhonderd mensen het leven.
249

 De operatie vond plaats onder het bewind van 

premier Girija Prasad Koirala. Zijn opvolger, Prasad Bhatterai, was wat liberaler, waardoor de 

Maoïsten iets meer ruimte kregen. De strijd tegen de Maoïsten werd voortgezet door de 

politiekorpsen in de verschillende districten. De Maoïsten waren de politie in veel gevallen de 

baas en maakten hierdoor een grote inhaalslag, daarnaast leverden de strijd met de politie hen 

een enorme wapenvoorraad op.
250

 Bhatterai werd in 2001 weer opgevolgd door Koirala, maar 

laatstgenoemde werd al snel beticht van corruptie en trad uiteindelijk noodgedwongen af.
251

 

Zijn opvolger Sher Bahadur Deuba bracht de politieke partijen iets dichter bij elkaar. Onder 

Deuba vond een vreedzame benadering van de Maoïsten plaats in de vorm van 

onderhandelingen. Uiteindelijk liepen deze onderhandelingen op niets uit doordat de 

Maoïsten en de regering het niet eens konden worden.
252

 

  Alle regeringen die tussen 1996 en 2001 aan de macht waren hebben het punt van 

militaire mobilisatie aangekaard.
253

 Desondanks werd het leger pas in 2001 ingezet als middel 

om het politieke geweld te bestrijden. De oorzaak van deze langzaam opgang komende 

militaire actie was dat de goedkeuring van de koning nodig was om het leger in te zetten. Dit 

was de reden dat onder andere de Congress Party het leger niet wilde inzetten omdat men 

bang was dat de koning dan weer aan de macht zou komen. Deze machtssituatie veroorzaakte 

een verlamming van de regering. De kwestie van militaire mobilisatie zorgde voor veel 
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tegenstrijdigheden tussen de regering, het koningshuis en het leger. Zo werd bijvoorbeeld 

gesuggereerd dat de koning de Maoïsten gebruikte in zijn strijd tegen de parlementaire 

democratie.
254

 Als dit inderdaad zo was zou het parlement eerst de koning moeten overwinnen 

voordat ze iets konden doen in de strijd tegen de Maoïsten.
255

 Uiteindelijk werd in 2001 door 

de koning Gyanendra het leger ingezet. Ook vanuit het buitenland kwam militaire hulp. India,  

de Verenigde Staten en Groot-Brittannië droegen hun militaire steentje bij. Desondanks 

slaagde het militaire apparaat er niet in om de Maoïsten te verslaan.
256

 Uiteindelijk maakte de 

staatsgreep van koning Gyanendra in 2005 de samenwerking mogelijk tussen de Maoïsten en 

zeven andere politieke partijen.
257

  

2.3.1 Politieke analyse  

In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is naar voren gekomen dat terrorisme politieke 

oorzaken kan hebben, te noemen: een instabiele staat, een democratische regime en de 

aanwezigheid van een ideologie. Betreffende Nepal zijn alle drie de factoren aanwezig. De 

Nepalese staat is namelijk sinds 1991 een zeer instabiele democratie en de Maoisten opereren 

vanuit een ideologie. De vraag is of deze politieke factoren ook de oorzaak zijn geweest van 

de Maoïstische opstand. 

Het feit dat democratieën vaak het doelwit worden van terroristen komt volgens 

Weinberg doordat democratieën open gemeenschappen zijn met transparante regeringen; 

ideale condities voor een terrorist.
258

 De technologie, als media en internet, zijn 

ongecensureerd in democratieën en dit zijn belangrijke faciliterende middelen
259

 voor 

terroristen. Ook andere wetenschappers concludeerden in hun onderzoek dat democratieën 

zeer kwetsbaar zijn voor terrorisme. Zo kwam in het onderzoek van Goldstone naar voren dat 

er een verband is tussen een gefragmenteerde democratie en politiek geweld.
260

 Mansoob 

Murshed benadrukt in zijn artikel over de Maoïsten dat er een risicosituatie ontstond toen 

Nepal overging in een democratie; „Nepal was an autocracy, the transition to democracy is 

still at an early stage, increasing the risk of conflict.‟
261

 De oprichting van de democratie was 

een grote omslag voor het Nepalese volk, dat lange tijd nauwelijks politieke vrijheid had 
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gekend. Met de komst van de democratie veranderde dit. Het was niet langer verboden een 

politieke partij op te richten en er ontstond een kleurrijk politiek landschap.
262

 De democratie 

bood ook mogelijkheden aan de Maoïsten die openlijk hun ideeën konden verspreiden. Zoals 

in het deel over de culturele achtergrond van Nepal naar voren zal komen, nam het etnische 

activisme na 1991 toe. De verschillende etnische groeperingen konden openlijk uiting geven 

aan hun onvrede. De Maoïsten hadden het punt van gelijkheid opgenomen in hun politieke 

programma. Dankzij dit Maoïstische standpunt van gelijkheid vonden ontevreden etnische 

groeperingen aansluiting bij de Maoïsten. Laatstgenoemde waren niet de enige die wat wilden 

doen aan de ongelijkheid en de etnische hiërarchie, ook andere politieke partijen namen dit 

punt op in hun politieke programma.
263

 In Nepal was de democratie zeer zwak en 

gefragmenteerd waardoor er ruimte ontstond voor politiek geweld. De staat slaagde er niet in 

dit politieke geweld op een eenduidige manier te bestrijden. „Democracy may constrain 

unrestrained repression, but as states have legal monopoly over the use of violence, capable 

and strong states can and do repress rebellions.‟
264

 De democratische regering was niet in 

staat de rebellen te verslaan en het aantal regeringen dat in de jaren negentig aftrad was 

langzamerhand niet meer op één hand te tellen. Deze instabiliteit is een mogelijke oorzaak en 

tevens een mogelijk gevolg van het politieke geweld in Nepal.  

De vraag is of in Nepal sprake was van een instabiele staat. In de Failed State Index 

kreeg de Nepalese staat de hoogst mogelijke classificatie, namelijk waakzaamheid.
265

 Deze 

indeling in de FSI bevestigd dat de Nepalese staat problemen had om publieke goederen, 

zoals veiligheid, rechtspraak en economische ontwikkeling, te leveren aan de Nepalese 

bevolking.
266

 Van de eerste jaren van het politieke geweld zijn geen gegevens bekend, omdat 

de FSI pas sinds 2005 wordt gepubliceerd. 

De Maoïsten hebben gebruik gemaakt van alle drie de mogelijkheden, die volgens 

Takeyh en Gvosdev ontstaan als een staat instabiel is.
267

 Op het platteland van Nepal wisten 

zij rekruten te trainen en te verbergen en wapens in te slaan. Daarnaast richten zij een 

schaduwstaat in de plattelanddorpjes, waardoor zij in staat waren om bepaalden cruciale 

publieke goederen te leveren aan de bevolking die hier woonde. Dit werd mogelijk doordat de 

Nepalese staat de grip op het platteland kwijt was. Volgens Riaz en Basu is de afwezigheid 
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van de staat in de rurale gebieden een belangrijk punt om te begrijpen hoe het de Maoïsten 

gelukt is om in zeer korte tijd grote gebieden op het platteland te veroveren.
268

 Ook Mahendra 

Lawoti en Anup Pahari benadrukken dat Nepal een vanuit Kathmandu gecentraliseerde staat 

was.
269

 Door de centralisatie van de staat was de vertegenwoordiging van de staat buiten 

Kathmandu ineffectief omdat de staatsorganen in de districten geen enkele macht hadden, 

alles moest in overleg met de regering in Kathmandu.
270

 De Nepalese staat trad niet effectief 

op in veel districten en leverde belangrijk publieke goederen zoals veiligheid en 

gezondheidszorg slechts aan een zeer klein deel van haar bevolking.
271

 Zo hadden in de jaren 

negentig slechts elf van de vijfenzeventig districten openbare ziekenhuizen en was er slechts 

één dokter voor 14.000 mensen.
272

 Ook op het gebied van infrastructuur, veiligheid, 

rechtspraak en economie was de Nepalese staat niet effectief.
273

 Door de afwezigheid van de 

staat in geografisch opzicht en op het gebied van publieke goederen ontstond er een leegte 

waarin de mogelijkheid voor een parallelle staatsstructuur ontstond. Zij waren namelijk wel in 

staat om de bevolking publieke goederen, zoals rechtspraak, bestuursorganen en voedsel te 

leveren.
274

 

Het rebellenleger van de Maoïsten, dat voor een groot deel bestond uit Nepalese 

boeren, groeide enorm met de jaren. Dit wijst erop dat ook het derde argument van Takeyh en 

Gvosdev, dat gefaalde staten mogelijkheden bieden om rekruten te werven, omdat de mensen 

niet langer loyaal zijn aan hun regering, van kracht was in Nepal. Steeds meer burgers sloten 

zich aan bij de Maoïsten.  

Riaz en Basu benadrukken dat de Nepalese staat slecht functioneerde, omdat de staat 

zich nauwelijks heeft ontwikkeld sinds de wisseling van de macht in 1950.
275

 De regeerders 

van Nepal hebben de belastinginkomsten nooit gebruikt om bijvoorbeeld economische 

ontwikkeling te bevorderen, maar altijd om hun eigen situatie te verbeteren.
276

 Tijdens de 

decennia vanaf 1950 is het gat tussen de staat en haar bevolking steeds groter geworden en is 

Nepal een onderontwikkeld land gebleven op economisch, sociaal en politiek gebied.
277

 

Desondanks is het de staat gelukt om de bevolking vanaf 1950 tot aan 1996 tevreden te 
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houden terwijl de sociaaleconomische situatie miserabel was. Riaz en basu verklaren dit door 

ideologische hegemonie. De ideologische hegemonie van de monarch van Nepal was 

gebaseerd op zijn bloedband met de hindoegod Vishnu.
278

 Deze hegemonie werd irrelevant 

met de vorming van de constitutionele democratie in 1991, waardoor de monarch een 

aanzienlijk kleinere rol werd toebedeeld. Met de politieke omslag in 1991 groeide onder de 

bevolking van Nepal de hoop dat er eindelijk hervormingen zouden worden doorgevoerd. 

„Nepal‟s imperfect democracy since 1991 raised expectations but failed to deliver, and the 

state is seen to be ineffectual and corrupt.
279

 Toen deze hervormingen uitbleven maakte de 

hoop plaats voor ontevredenheid.‟
280

  

Saubhagya Shah noemt in zijn artikel over de Maoïsten het falen van de Nepalese staat 

als de oorzaak van het politieke geweld in Nepal.
281

 De staat heeft volgens Shah niet adequaat 

genoeg gereageerd op de Maoïsten. Deze reactie geeft de instabiliteit van de staat en de 

onkunde om belangrijke beslissingen te nemen op cruciale momenten, weer. In het verleden 

kreeg de Nepalese staat te maken met verschillende opstanden.
282

 Indertijd drukte de Nepalese 

staat dit de kop in, maar in het geval van de Maoïsten werd pas in 2001 het leger ingezet. Een 

teken van zwakte, want een effectieve staat moet capabel genoeg zijn om een opstand te 

sussen en de nodige maatregelen te nemen en zo nodig hervormingen door te voeren om de 

sociale condities in het land te verbeteren.
283

 

Tore Bjorgo en Ted Robert Gurr noemen de aanwezigheid van een ideologie als één 

van de randvoorwaarden voor het ontstaan van terrorisme.
284

 Mensen nemen deze ideologieën 

over als gevolg van persoonlijke of politieke redenen. Een ideologie is een perfecte manier 

om een groep te mobiliseren.
285

 In het geval van de Maoïsten was er ook sprake van een 

ideologische insteek. Zoals in de paragraaf over de Maoïsten duidelijk werd kwam de 

communistische ideologie die ten grondslag lag aan het Maoïsme in Nepal niet helemaal 

overeen met het communisme in de Sovjet Unie en China.
286

 De Maoïsten in Nepal wilden 

radicale veranderingen doorvoeren om de economische ongelijkheid te veranderen, de 
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betutteling van India te stoppen en te zorgen dat iedereen voedsel en onderdak had.
 287

 Het 

was niet zo zeer dat ze wilden dat mensen in communes gingen wonen en dat gezinnen uit 

elkaar werden gehaald zoals in China het geval was geweest. De Maoïsten accepteerden de 

constitutionele monarchie, de parlementaire democratie en de vrije markt economie, ze 

richtten het Maoïsme in naar maatstaven die pasten bij de staat Nepal.
288

 De door de 

Maoïstische ideologie speelde een belangrijk rol bij het mobiliseren van de Nepalese 

bevolking. 

Uit de politieke analyse komt naar voren dat tijdens het ontstaan van de Maoïstische 

opstand in Nepal, de instabiliteit van de staat, de vestiging van een democratisch regime en de 

aanwezigheid van de Maoïstische ideologie een belangrijke rol hebben gespeeld. 

  

2.4 Economische achtergrond 

In 2006 was het gemiddelde nationale jaarinkomen van Nepal 290 dollar, het laagste in Zuid-

Azië op Afghanistan na. In de Human Development Index die werd gepubliceerd in 2003 

werden 142 landen gerangschikt en bekleedde Nepal een positie op nummer 136.
289

 Maar 

liefst veertig procent van de Nepalese bevolking leefde onder de armoedegrens.
 290

 Daarnaast 

werd de armoede in Nepal zeer ongelijk verdeeld. Het verschil tussen stad en het platteland, 

tussen de verschillende sekses, tussen de verschillende etnische groeperingen en de 

verschillende kasten en tussen de verschillende geografische gebieden, was en is enorm
291

 

Alleen in de steden was sprake van een goede infrastructuur, gezondheidszorg, banken en 

sociale voorzieningen. De Nepalese staat deed nauwelijks moeite om de economie te 

stimuleren. Een voorbeeld van dit gebrek aan ontwikkeling was het feodale systeem dat van 

kracht was op het platteland, waar slechts een klein deel van de boeren land in zijn bezit had. 

De landloze boeren werkten daarom op het land van de grootgrondbezitters en kregen 

hiervoor een klein deel van de opbrengsten van het land. Deze middeleeuwse manier van doen 

leidde al sinds enkele decennia tot grote ontevredenheid onder de boeren in Nepal.
292

 

Landhervormingen bleven achterwege, waardoor de kloof tussen de stad en het platteland 

alleen maar groeide. In het schema hieronder wordt weergegeven hoe het land verdeeld was 
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onder de bevolking van Nepal. Uit het schema komt naar voren dat de landbouwgrond zeer 

oneerlijk was verdeeld. Gedurende de periode van 1971 tot 2001 had ongeveer zeventig 

procent van de bevolking minder dan 1 hectare landbouwgrond in zijn bezit. Dit deel van de 

bevolking had samen gemiddeld dertig procent van totale landbouwgrond in het bezit. Slechts 

een klein deel van de bevolking bezat meer dan vier hectare land, in de jaren zeventig en 

tachtig gemiddeld vijf procent. Deze klein groep had samen meer dan dertig procent van de 

totale landbouwgrond in zijn bezit. In 1991 en 2001 nam het aantal grootgrondbezitters iets af 

van vijf naar ongeveer twee procent van de bevolking. Deze grootgrondbezitters bezaten 

samen ongeveer vijftien procent van de totale landbouwgrond.  

 

 1971 1971 1981 1981 

Size of Holding HH Area HH Area 

Holdings with no land 0.80 0.00 0.37 0.00 

Less than 1.0 ha 76.77 27.2 66.32 17.33 

1 – 4 ha 18.39 39.29 28.05 46.13 

More than 4 ha 4.03 33.74 5.35 36.54 

Total 100 100 100 100 

 

 

 1991 1991 2001 2001 

Size of Holding HH Area HH Area 

Holdings with no land 1.17 0.00 0.85 0.00 

Less than 1.0 ha 68.63 30.5 74.15 38.88 

1 – 4 ha 27.68 50.8 23.7 50.45 

More than 4 ha 2.51 18.7 1.3 10.67 

Total 100 100 100 100 

 

Figuur 2.3 Verdeling van het land onder de bevolking van Nepal
293

 

 

De ontwikkeling van de Nepalese economie lag en ligt ver achter op de rest van de wereld. De 

grootste sector in Nepal in de jaren negentig was de agrarische sector, opgevolgd door de 

industriële sector waarin vooral landbouwproducten werden verwerkt. Daarnaast was het 
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toerisme een belangrijke drijfveer voor de Nepalese economie. De economie in Nepal werd in 

de jaren negenig sterk beïnvloed door buurland India. India was degene die Nepal in contact 

bracht met het kapitalistische wereldsysteem en India was het land dat Nepals grondstoffen, 

zoals hout, elektriciteit en water, plunderde.
294

 Nepal tekende in 1950 een verdrag waarin 

werd vastgelegd dat India het enige land was waar vanuit Nepal goederen mocht 

importeren.
295

 Veel Nepalese boeren staken in het verleden de grens over om werk in India te 

zoeken. Hierdoor kwamen deze boeren in contact met de Maoïsten in India en zodoende 

waren er veel van deze migranten die zich bij terugkomst in Nepal bij de Maoïsten 

aansloten.
296

 Nepal was op economisch gebied afhankelijk van buurland India dat door 

middel van handelsverdragen veel invloed had op de manier waarop Nepal handel dreef. Deze 

afhankelijke relatie werd nog sterker toen China in 1950 Tibet annexeerde. Voorheen dreven 

de Nepalezen ook handel met de Tibetanen, maar met de komst van de Chinezen werd dit 

verleden tijd.
297

 De afhankelijke relatie met India belemmerde Nepal in het ontwikkelen van 

een eigen stabiele economie.
298

 

Vanaf de jaren tachtig ging Nepal geleidelijk over op een vrije markteconomie. De 

pogingen om buitenlandse investeerders aan te trekken mislukten. Shrestha concludeert dat de 

economische liberalisatie in Nepal zorgde voor meer werkgelegenheid in de stad en op het 

platteland, maar dat tegelijkertijd de armoede in Nepal toenam.
299

 De vrije markteconomie 

kwam op het platteland niet tot volle wasdom, omdat hier de patroon-cliënt verhoudingen 

overheersten. Waarbij de cliënt, de boer, ondergeschikt was aan de patroon, de elite.
300

 Een 

belangrijke component van de verhoudingen tussen patroon en cliënt was dat de autonomie 

van de cliënt over zijn politieke gedrag beperkt was. Als de cliënt niet op de partij van zijn 

patroon stemde liep hij groot risico om zijn baan of andere cruciale zaken te verliezen.
301

  

 Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Nepal financiële hulp uit het buitenland 

ontvangen. De Verenigde Staten was één van de financiële donoren. Vooral vanuit de strijd 

tegen het communisme was Nepal voor de Verenigde Staten van belang. Deze buitenlandse 

financiële hulp speelde een cruciale rol in de Nepalese economie, omdat de hulp een last werd 

in plaats van een stimulatie voor de productiviteit. Nepal slaagde er niet in het geld te 
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gebruiken om een sterke economie op te bouwen en werd steeds afhankelijker van de 

financiële hulp. Toen deze hulp in de jaren negentig langzaam afnam was Nepal nog steeds 

niet in staat de eigen economie staande te houden.
302

 Desondanks was de regering vanaf 1950 

bezig om haar economie te moderniseren, althans dat was wat de regering claimde, maar 

hervormingen van het patrooncliënt systeem en het verbeteren van de algemene 

levenstandaard bleven achterwege. Daarnaast ontbrak in Nepal een commerciële klasse die de 

bankensector op poten kon zetten. Waardoor de staat meer dan de helft van de 

bankenaandelen in handen kreeg.
303

 

 In termen van bevolkingsgroei liep Nepal niet uit de pas in vergelijking met andere 

ontwikkelingslanden. De bevolking van Nepal verdubbelde sinds 1952. Wat tijdens de laatste 

volkstelling in 2001 tot een bevolking van iets meer dan 23 miljoen mensen leidde. Het meest 

directe effect van deze groei was de schaarste van grond.  

 Tot slot was er nog het onderwijssysteem in Nepal, dat doordrenkt was van het 

hiërarchische kastensysteem. Het onderwijssysteem was niet omvangrijk, omdat de heersende 

Rana‟s het massaonderwijs tegen hielden uit angst voor ontevredenheid onder de bevolking. 

In 2004 had slechts 45,2 procent van de bevolking onderwijs genoten waarvan het overgrote 

gedeelte man was. De meeste scholen waren gevestigd in Kathmandu of in de Tarai gebieden. 

De mensen die woonachtig waren in de overige gebieden hadden slecht toegang tot onderwijs. 

Hierdoor werden zij uitgesloten van de vrije markteconomie, omdat om deel te nemen aan 

deze economie bepaalde onderwijsvaardigheden vereist waren. De dalits, de laagste kaste, 

werden bij voorbaat uitgesloten van het onderwijssysteem, omdat de laagste kaste geen 

onderwijs nodig had. „Thus gender, caste, and rural and urban divide continue to inform skills 

formation and labor market operation in Nepal.‟
304

 

2.4.1 Economische analyse  

In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is naar voren gekomen dat terrorisme economische 

oorzaken kan hebben, te noemen: een snelle modernisering, economische ongelijkheid en 

demografische druk. In Nepal was alleen sprake van demografische druk en economische 

ongelijkheid, want ondanks de pogingen van de Nepalese regering om de economie te 

moderniseren, bleven economische hervormingen achterwege. De vraag is of deze twee 

economische factoren de oorzaak zijn geweest van het politieke geweld. 
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In Nepal leefde veertig procent van de mensen onder de armoedegrens.
305

 Maar zoals 

Gurr aangeeft is ongelijkheid een belangrijkere oorzaak voor terrorisme dan armoede op 

zichzelf. In Nepal was de armoede zeer ongelijk verdeeld. Het verschil tussen stad en het 

platteland, tussen de verschillende sekses, tussen de verschillende etnische groeperingen en de 

kasten en tussen de verschillende geografische gebieden, was en is enorm.
306

 Alleen in de 

steden was sprake van een goede infrastructuur, gezondheidszorg, banken en andere sociale 

voorzieningen. Ehrlich en Liu zien demografische druk ook een oorzaak van terrorisme, in het 

geval van Nepal was sprake van demografische druk, omdat de bevolking verdubbeld was 

sinds 1952. Volgens het artikel van Ehrlich en Liu voldeed Nepal aan alle economische 

oorzaken voor het ontstaan van terroristische groeperingen. 

Volgens Tore Bjorgo komt terrorisme meer voor in landen met een gemiddelde 

economische ontwikkeling, veelal in maatschappijen waar sprake is van een snelle 

modernisering en veel veranderingen.
307

 In het geval van Nepal was sprake van bepaalde 

economische veranderingen en het plan om de Nepalese economie te moderniseren. Dit plan 

kwam echter niet helemaal van de grond en had vooral betrekking op de stedelijke gebieden. 

Het overgrote agrarische deel van Nepal bleef vastzitten in het middeleeuwse cliëntpatroon 

systeem, waarbij een klein percentage van de bevolking het grootste percentage van de grond 

in zijn bezit had.
308

 

Mansoob Murshed en Scott Gates stellen dat de sociaal-economische situatie in Nepal 

de oorzaak was van het ontstaan van het Maoïstische geweld.
309

 Volgens hen maakten de 

armoede, de afwezigheid van werkgelegenheid en de economische ongelijke verdeling onder 

de bevolking van Nepal zeer kwetsbaar voor Maoïstische invloeden. Een leven als Maoïst was 

simpelweg een aantrekkelijk alternatief voor veel Nepalezen.
310

 Murshed en Gates 

benadrukken dat ook de etnische diversiteit en de instabiele staat een rol hebben gespeeld in 

de aanloop naar de opstand, maar zien toch de economische situatie als hoofdoorzaak van het 

politieke geweld.
311

 

Shah stelt dat de oorzaak van de opstand niet economisch van aard was, omdat in de 

gebieden waar de Maoïsten hun eerste basis vestigden de economie relatief stabiel was; „It is 
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therefore apparant that the epicentre of the Maoist uprising is by no means the most marginal 

region in Nepal.‟
312

 Als armoede de oorzaak was geweest van de rebellie dan zouden armere 

gebieden als Karnali, Seti en Mahakali veel betere kandidaten zijn geweest.
313

 Volgens Shah 

moet een analyse van het politieke geweld daarom verder gaan dan een economische 

benadering. Mahendra Lawoti ziet de economische situatie als een indirecte oorzaak van het 

politieke geweld in Nepal. Hij wijst erop dat mogelijke oorzaken als armoede en ongelijkheid 

al jaren lang aanwezig waren in Nepal en dus niet de directe oorzaak van het politieke geweld 

geweest kunnen zijn.
314

 Daarbij ging het in de jaren negentig zelfs iets beter met de Nepalese 

economie. Dit blijkt uit de cijfers van de Human Development Index en Nepals bruto 

nationaal product dat tussen 1987 en 1995 met één procent gestegen was in vergelijking met 

de jaren zeventig en tachtig.
315

 Dit neemt niet weg dat de sociaal-economische situatie in 

Nepal schrijnend was.
316

 Daarbij waren de Maoïsten geen stel arme sloebers. De aanstuurders 

van de Maoïsten behoorden tot de hoogste kaste waardoor zij als vanzelfsprekend in een 

sociaal economisch gunstige positie verkeerden.  

Kortom de economische situatie in Nepal was niet optimaal, gezien de sociaal 

economische ongelijkheid en de demografische druk, maar deze economische factoren waren 

niet de belangrijkste factoren tijdens het onstaan van de Maoïstische opstand. 

 

2.5 Culturele achtergrond 

Zoals naar voren kwam in de ontstaansgeschiedenis van Nepal is de Nepalese staat ontstaan 

doordat verschillende onafhankelijke districten samen werden gevoegd. Deze districten 

hadden allemaal een eigen bevolking, eigen tradities en een eigen taal. Dit verklaart de grote 

etnische diversiteit onder de bevolking van Nepal. In 2001 werd er een volkstelling gehouden 

onder de Nepalese bevolking. Tijdens deze volkstelling werden honderd verschillende 

etnische groepen en kasten, tweeënnegentig talen en zeven religies geteld.
317

 In de 

onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van de verschillende etnische groeperingen 

en hun aantallen in 2001.  
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Group Population % 

Caste Hill Hindoe elite (Brahmans and Chhetris)  7,023,220 30.89 

Indigenous nationalities 8,271,975 36.31 

Mountain 190,107 0.82 

Hill 6,038,506 26.51 

Inner Tarai 251,117 1.11 

Tarai 1,786,986 7.85 

Unidentified indigenous nationalities 5,259 0.02 

Dalits 3,233,488 14.99 

Hill Dalits 1,611,135 7.09 

Madhesi Dalits 1,622,313 6.74 

Unidentified Dalits 88,338 0.76 

Madhesi 3,778,136 16.59 

Caste Madhesi 2,802,187 12.30 

Muslims 971,056 4.27 

Churaute Muslims  4,893 0.02 

Others 265,721 1.16 

   

Total 22,736,556 100.00 

 

Figuur 2.4 Populatie van de grootste etnische groepen en kasten in 2001
318

 

 

Er is een groot verschil tussen de gemiddelde politieke invloed en het gemiddelde 

welvaartsniveau van de verschillende groepen. De Nepalese staat heeft enorm bijgedragen aan 

het creëren van de ongelijke posities tussen de verschillende bevolkingsgroepen. De etnische 

stratificatie ontstond toen de verschillende bevolkingsgroepen volgens ongelijke normen 

werden opgenomen binnen de staat.
319

 Tijdens het staatsvormingsproces in de achttiende 

eeuw waren er een aantal groepen die wisten te profiteren van de politieke veranderingen. Dit 

waren vooral de Hindoes afkomstig uit de hoogste kaste, woonachtig in de berggebieden in 

het midden van Nepal. Deze groep bestond uit drie categorieën: chhetri‟s bahuns
320

 en 
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thakuri‟s.
321

 Naast deze groep was er nog een etnische groepering met de naam newars die 

veel politieke invloed kreeg. Deze groep uit de Kathmandu Vallei behoorde tot de categorie 

inheemse bevolking, maar stond bekend om de complexe maatschappijstructuur, waarin ook 

een kastensysteem was opgenomen.
322

 Naast de newars werden ook de inheemse magars en 

gurungs bevoordeeld, zij verkregen posities in het leger en grote stukken land. Ook veel 

loyale hindoes uit de hoge kasten werden door de staat beloond met stukken grond en 

belastingvoordelen. Dit kwam de overige kasten en inheemse groepen niet ten goede. Deze 

groepen, die vooral afkomstig waren uit het zuiden en het noorden, hadden nauwelijks 

politieke macht en verloren tijdens het staatsvormingsproces een groot deel van hun land aan 

de hogere kasten.
323

 De ongelijkheid werkte ook door op geografisch gebied, de mensen die in 

het centrale gedeelte van Nepal woonden hadden over het algemeen de meeste macht en 

meest voorspoedige economische situatie. De noordelijke en zuidelijke gebieden waren 

relatief armoediger.
324

. 

Toen Nepal in 1854 werd uitgeroepen tot hindoestaat en alle etnische groeperingen en 

kasten werden ingedeeld in een kastensysteem, bleef de etnische stratificatie intact.
325

 De 

hiërarchie binnen het kastensysteem was gebaseerd op vijf categorieën van puurheid. De kaste 

met de grootste puurheid waren de Hindoes uit het centrum van Nepal. Hierna volgden de 

inheemse bevolking, die werd ingedeeld in twee categorieën. Op de vierde plek binnen het 

hiërarchische systeem volgden de onreine kaste die wel mocht worden aangeraakt. Tot de 

laagste kaste van het systeem behoorde de dalits, die zo onrein waren dat ze niet mochten 

worden aangeraakt. Welke etnische groepen er voor de invoering van het kastensysteem 

bestonden werd door de Nepalese staat zoveel mogelijk naar de achtergrond verbannen. Op 

scholen werden kinderen onderwezen met het idee dat er één Nepalees volk bestond en de 

volkstellingen werden jarenlang niet openbaar gemaakt.
326

  

De sociaal culturele ongelijkheid die sinds het ontstaan van de staat van Nepal grote 

invloed uitoefende op de maatschappij was in de jaren negentig nog steeds van kracht. De 

hoogste kasten domineerde de politieke, economische, sociale en culturele sfeer in Nepal.
327
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De moslims en de dalits waren het slechts af en behoorden tot de armste groep van het land.
328

 

De Nepalese samenleving was doordrenkt van discriminatie op basis van afkomst, zo kregen 

de hoogste kasten beter onderwijs en betere banen en waren dergelijke kansen onthouden aan 

mensen uit de laagste kasten.
329

 In een onderzoek van de Wereldbank kwam naar voren dat 

brahmanen, chhetri‟s en newars een hogere levensverwachting hadden, beter opgeleid waren 

en gemiddeld een hoger inkomen hadden dan andere sociaal culturele groepen in Nepal.
330

  

Met de komst van de parlementaire democratie in 1991 kwam er een eind aan de 

Panchayat periode, die gepaard was gegaan met onderdrukking en een strikte naleving van de 

etnische hiërarchie van het kastensysteem. Veel politici eindigden in deze periode in de 

gevangenis en het oprichten van een politieke partij was verboden. Tijdens deze periode had 

de staat, net als in de Rana periode, geprobeerd een cultureel homogene Hindoe bevolking te 

creëren. Toen er uiteindelijk een eind kwam aan deze periode brak er een tijd van politieke 

vrijheid aan. De zinspreuk die in 1951 in het leven was geroepen om de eenheid van de staat 

Nepal te bevorderen „one language, one form of dress, one country‟ was niet langer van 

toepassing.
331

 Met de komst van de parlementaire democratie kwam er de mogelijkheid om 

ongestraft je mening uit te spreken en politieke partijen op te richten, desondanks bleef het 

kastensysteem bestaan. Verschillende etnische groepen en kasten maakten gebruik van de 

nieuw verworven vrijheden. Dit had tot gevolg dat het etnische activisme toenam.
332

 Dit 

activisme, dat voortkwam uit de ontevredenheid van bepaalde groepen, zoals dalits, maar ook 

Madhesi
333

 over de sociaal culturele ongelijkheid in Nepal, bood mogelijkheden aan 

opkomende ideologieën, zoals het Maoïsme. Naast de Maoïsten profiteerden ook andere 

protestbewegingen zoals de madhesi beweging, de dalit beweging en de beweging van de 

inheemse bevolking, van de nieuwe vrijheden. Alle vier wilden zij de discriminatie van onder 

andere dalits afschaffen.
334

 Ondanks de regimeverandering in 1991 bleef de sociale 

ongelijkheid bestaan.
335

 De politieke uitsluiting van bepaalde groepen nam zelfs toe in 

verhouding tot de Panchayat jaren. De vertegenwoordiging van inheemse bevolking in het 
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parlement en rechtssysteem nam af. Met de dalits was het nog erger gesteld, er was bijna een 

totale uitsluiting van dalits in zojuist genoemde sectoren.
336

 

2.5.1 Culturele analyse 

In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is naar voren gekomen dat terrorisme culturele 

oorzaken kan hebben, te noemen: globalisering waardoor tradities en minderheden naar de 

achtergrond verdwijnen en de uitsluiting en discriminatie van etnische of religieuze 

minderheden. In Nepal opereerden de Maoïsten vanuit een ideologie en was er sprake van 

discriminatie en uitsluiting van minderheden. De globalisering was in Nepal nog niet zo zeer 

voelbaar. De vraag is of deze culturele factoren ook in verband te brengen zijn met het 

politieke geweld in Nepal. 

Gotchev stelt dat de toenemende globalisering, waardoor tradities en sociale 

minderheden naar de achtergrond verdwijnen, in verband kan worden gebracht met het 

ontstaan van terroristische groeperingen.
337

 Zoal hierboven ook al werd aangestipt was er in 

het geval van Nepal was er niet zozeer sprake van globalisering. Dit betekent dat deze 

culturele factor geen verband kan houden met het politieke geweld, omdat deze factor niet 

aanwezig was. 

Gabriel Sheffer stelt dat etnische en religieuze minderheden worden aangetrokken 

door het terrorisme vanwege hun eigen positie als minderheid en hun ideologische 

overtuiging.
338

 „One of the most prevalent causes and motivations for diasporic terrorism is a 

group‟s expulsion from it‟s country of origin.‟
339

 Naast deze motivatie voor terroristen zijn 

andere belangrijke redenen om de wapens op te pakken een onafhankelijkheidsstrijd tegen het 

thuisland, de systematische discriminatie van een minderheidsgroep in het thuisland of in het 

gastland en racisme gericht tegen een bepaalde groep en het zwartmaken van een religie van 

een minderheid. De vraag is of de oorzaak van de Maoïstische opstand gelegen was in de 

sociaal culturele sfeer. Een feit is dat in Nepal een groot aantal verschillende sociale groepen 

leefden.
340

 Daarbij was de ongelijke economische positie gebonden aan etnische groeperingen 

en kasten. Met het ontstaan van de staat Nepal hebben groepen uit de Nepalese samenleving 

bepaalde privileges gekregen, die vandaag de dag nog steeds van kracht zijn. Een voorbeeld 
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hiervan is het systeem van de grootgrondbezitters, waarbij de grond in handen is van een 

elitegroep.  

Als de ongelijke behandeling van minderheden in Nepal de oorzaak zou zijn van het 

politieke geweld dan zou dit betekenen dat de dalits, de meest benadeelde groep, een 

belangrijke steun voor de Maoïsten moeten zijn geweest tijdens de opstand. Een dalit expert 

rapporteerde dat slechts twee van zevenendertig leden van de Maoïstische Centrale 

Commissie dalit waren.
341

 Daarnaast behoorden de Maoïstische leiders Prachandra en 

Bhatterai, net als veel andere hooggeplaatste Maoïsten, tot de hoogste kaste. Een gedeelte van 

deze groep hield het principe van onaanraakbaarheid in stand.
342

 Shah stelt ook dat de oorzaak 

van het politieke geweld niet kan worden toegeschreven aan een etnische kwestie, omdat 

zevenendertig procent van alle Maoïsten behoorde tot de hoogste kaste van brahmin of 

thakuri en dus zelf de nodige privileges genoten.
343

 Daarnaast was het gebied dat de basis 

vormde voor het linkse verzet, de deelstaten Rolpa, Salyan, Jajarkot en Rukum, een gebied 

waar veel magars woonden. De magars hadden vanaf de staatsvorming van Nepal posities in 

het leger en grote stukken land toegezegd gekregen. Zij hadden een bevoorrechte positie en 

waren dus verre van een achtergestelde etnische groepering.
344

   

Li Onesto benadrukt in haar boek dat de aanhangers van de Maoïsten zeer 

uiteenlopende redenen hadden om de Maoïsten te steunen; van het doorvoeren van 

landhervormingen tot aan het afschaffen van de monarchie.
345

 Daarnaast geldt hetzelfde 

argument als bij de economische paragraaf. De sociaal culturele ongelijkheid in Nepal was 

niet iets van de laatste tijd, maar een situatie die al decennia lang in stand werd gehouden. Dit 

neemt niet weg dat de toename van politieke vrijheid met de komst van de democratie in 1991 

ruimte bood aan nieuwe politieke partijen, waardoor ook ruimte ontstond voor etnisch 

activisme. De onvrede over de sociaal culturele ongelijkheid bood mogelijkheden aan 

opkomende ideologieën, zoals de Maoïsten. Zij wilden de discriminatie van onder andere 

dalits, ook wel onaanraakbare, afschaffen, omdat volgens hun linkse ideologie iedereen gelijk 

was.
346
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Uit bovenstaande analyse komt naar voren dat culturele factoren geen prominente rol 

hebben gespeeld tijdens het ontstaan van de Maoïstische opstand. 

 

2.6 Conclusie 

Uit de analyse komt naar voren dat de oorzaak van het politieke geweld in Nepal 

verschillende dimensies heeft. De Maoïstische rebellie had een zeer dynamische grondslag 

waarin ook sociale, etnische en economische kwesties een rol speelden, maar de basis voor de 

rebellie was het politieke systeem van Nepal.
347

 De sociaal economische ongelijkheid, de 

aanwezigheid van sociale minderheden en de demografische druk waren al meerdere decennia 

aanwezig in Nepal en droegen bij aan de ontevredenheid onder de Nepalese bevolking. Dit 

uitte zich in verschillende opstanden, die vrijwel gelijk de kop in werden gedrukt door de 

staat. De politieke factor democratie was een nieuwe factor in Nepal, de parlementaire 

democratie ontstond aan de vooravond van het Maoïstische geweld. De zeer gefragmenteerde 

democratie slaagde er niet in hervormingen door te voeren, doordat de samenwerking met de 

partijen en de koning niet goed liep. Daarbij ontbrak een duidelijk plan van aanpak ten 

aanzien van de Maoïsten. De ineffectiviteit van de regering, die maar liefst elf keer aftrad 

tijdens de Maoïstische opstand, maakte mogelijk dat de Maoïsten het platteland en 

uiteindelijk ook de steden in handen kregen. Het falen van de Nepalese staat om de 

belangrijkste publieke goederen te leveren aan de bevolking kan als belangrijkste factor 

worden gezien bij het ontstaan van de Maoïstische opstand. De Maoïstische ideologie was 

tijdens de opstand een belangrijke mobilisatiefactor. 
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Hoofdstuk 3 India 

De Indiase minister-president beloofde tijdens een bijeenkomst op 10 oktober 2009, dat de 

Indiase regering het probleem van de Naxalieten op de korte termijn zou aanpakken.
348

 

„Today the insurrection has spread through the mineral-rich forests of Chhattisgarh, 

Jharkhand, Orissa and West-Bengal, homeland to millions of India‟s tribal people, dreamland 

to the corporate world.‟
349

 Aan de ene kant van de strijd staan de Indiase bedrijvenelite, de 

multinationale corporaties, de Indiase regering, de feodale landheren en de politieke bedrijven 

die hunkeren naar Westers modernisme. Aan de andere kan staan degene die de Naxalieten 

representeren; de armen, de onteigenden, de werkers, de boeren en de verschillende 

volksstammen.
350

 

In dit hoofdstuk zal de volgende vraag centraal staan; wat is de oorzaak van het 

Maoïstische geweld in India? Om dichter bij het antwoord op deze deelvraag te komen zal 

eerst kort de geschiedenis van India uiteen worden gezet. Hierop volgt een schets van de 

politieke, economische en culturele achtergrond van India. Vervolgens komt de geschiedenis, 

strategie en organisatie van de Naxalieten aan bod. In de slotfase van dit hoofdstuk wordt 

geanalyseerd welke politieke, economische en culturele factoren volgens het theoretische 

raamwerk uit het eerste hoofdstuk in verband kunnen worden gebracht met het Maoïstische 

opstand in India. 

 

3.1 Geschiedenis India 

De geschiedenis van India gaat ver terug in de tijd naar duizenden jaren van beschavingen, 

invasies en de geboorte van verschillende religies.
351

 De eerste beschaving was de Indus 

Vallei beschaving die ontstond in 3500 voor Christus. De inwoners waren nomadenstammen 

die land cultiveerden. Langzaam ontstond er een stedelijke cultuur onder de naam Harappan 

beschaving. Deze beschaving zou meer dan 1000 jaar bestaan en dreef onder andere handel 

met Mesopotamië. De Harrapans waren erg bedreven in het maken van kunstvoorwerpen van 

terracotta en brons. De steden van de Harappans stonden bekend om hun grootte, die wordt 

geschat op een gemiddelde van 40.000 inwoners. Veel elementen van de Harappan cultuur 
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zouden later opgenomen worden in het Hindoeïsme. In 2000 voor Christus begon het 

Harappan rijk langzaam af te brokkelen.
352

 Tijdens de periode die hierop volgde, 1500-1200 

v. Chr., werden de Veda‟s, de heilige Hindoe geschriften, opgetekend en werd het 

kastensysteem ingevoerd. In de periode die hierop volgde kreeg het Indiase subcontinent te 

maken met invasies uit het westen, van onder andere de Perzische koning Darius en 

Alexander de Grote, maar beide invasies werden afgeslagen.
353

 Ook ontstond in deze periode 

het boeddhisme en het jaïnisme, twee godsdiensten die hun vraagtekens zetten bij het 

kastensysteem en het hindoeïsme. In de jaren die hierop volgden ontstond het Mauriyan rijk, 

dat een zeer groot deel van het huidige India in beslag nam.
354

 Enkele honderden jaren later, 

in 700, vielen moslims Noord India binnen.
355

 Van 1526 tot 1707 regeerden de Mughals, 

moslims, over bijna het hele subcontinent India.  

Vanaf het begin van de zestiende eeuw kreeg India te maken met de komst van 

Europese machten, waarvan Portugal de eerste was. Verschillende andere Europeaanse 

landen, waaronder de Britten, volgden het Portugese voorbeeld.
356

 Het waren uiteindelijk de 

Britten die de omslag maakten van handelaars naar regeerders. Het vacuüm dat de Mughals 

hadden achtergelaten bood ruimte aan de Britten. Na de nodige strijd geleverd te hebben 

hadden de Britten, in het begin van de negentiende eeuw, bijna heel India onder controle.
357

 

Door de komst van de kolonisator veranderde de economische doelstellingen. De 

economische focus kwam te liggen op producten als ijzer, kool, thee, koffie en katoen. Mede 

om de economie te bevorderen ontwikkelden legden de Britste overheersers een 

spoorwegennet aan, begonnen ze irrigatieprojecten en moedigden ze het grootgrondbezit op 

het platteland aan.
358

 Een half jaar na de Britse overheersing, in 1857, ontstond er een opstand 

onder de Indiase bevolking tegenover de Britse overheerser. De directe aanleiding hiervoor 

was het gerucht dat de kogels die het leger gebruikten gemaakt waren van koeienhuid en 

varkenshuid. Voor de hindoes, voor wie de koe heilig is, en de Moslims, die het varken als 

onrein zien, was dit een grote schande. Vandaag de dag is nog steeds onduidelijk wat er 

precies gebeurde, maar feit was dat een deel van het leger de wapens oppakte tegen de 
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koloniale overheerser en Delhi voor vier maanden bezetten. De opstand werd de kop 

ingedrukt, maar de toon voor onafhankelijkheid was gezet.
359

 

Onder de Indiase bevolking groeide het verlangen om vrij te zijn van buitenlandse 

overheersing en in het begin van de twintigste eeuw werd onder leiding van de Congress 

Party, de oudste politieke partij van India, de weerstand tegen de Britten steeds groter. Met 

het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog stabiliseerde de politieke situatie. Meer dan een 

miljoen Indiase vrijwilligers werden de oorlog ingestuurd, met goedkeuring van de Congres 

leiders. Toen Britse erkenning voor deze daad achterwege bleef laaide de onrust opnieuw 

op.
360

 Ditmaal betrof het de deelstaat Punjab. De Britten stuurde hun leger om de onrust de 

kop in te drukken en schoten met scherp op een groep ongewapende opstandelingen, waarbij 

1000 mensen werden gedood. Deze massaslachting zorgden ervoor dat de Congress party er 

veel nieuwe aanhangers bij kreeg. Onder leiding van Mahatma Gandhi en zijn beleid van 

geweldloosheid stevenden de Congress Party op de onafhankelijkheid af.
361

 De 

moslimsgemeenschap in Brits-Indië, die sterk in de minderheid was realiseerde zich dat een 

onafhankelijk India gedomineerd zou worden door Hindoes en begonnen zich vanaf de jaren 

dertig hard te maken voor een gescheiden moslimstaat.
362

 Toen in 1945 de Britse 

verkiezingen werden gewonnen door de Labour Party veranderde het Britse politieke klimaat 

drastisch. Voor het eerst werd de onafhankelijkheid van India gezien als een legitiem doel.
363

  

De vraag was hoe de uiteenlopende wensen van de twee grootste Indiase partijen: de Moslim 

League onder leiding van Mohammed Ali Jinnah en de Congress party onder leiding van 

Jawaharlal Nehru, moesten samenkomen in een onafhankelijk India.
364

  

Tijdens dit proces voorafgaand aan de onafhankelijkheid nam het geweld tussen de 

moslims en hindoes steeds grovere vormen aan. Dit geweld leidde er toe dat de Britten 

besloten dat er snel iets moest gebeuren. Met goedkeuring van alle partijen, met Mahatma 

Gandhi als enige felle tegenstander, werd besloten het land te verdelen in verschillende 

moslim en hindoe gebieden.
365

 Dit bracht de nodige moeilijkheden met zich mee, omdat op 

een klein deel van de Indiase deelstaten het stempel hindoe- of moslimstaat van toepassing 

was, de overige staten huisden zowel hindoes als moslims. Uiteindelijk werden twee 
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gebieden, die beiden aan de andere kant van India lagen, bestempeld als de nieuwe 

moslimstaat: West en Oost-Pakistan. Een voorbeeld van de gevolgen van de nieuwe 

grenslijnen was de opsplitsing van de deelstaat Punjab waar zowel hindoes, moslims als sikhs 

leefden.
366

 Er ontstond een complete chaos in Punjab, meer dan tien miljoen mensen kruisten 

de nieuwe grens waarbij 500.000 mensen om het leven kwamen.
367

  

 Het onafhankelijk India dat was ontstaan onder leiding van Nehru, tevens de eerste 

Indiase minister-president, heeft de afgelopen zestig jaar veel te verduren gekregen. 

Belangrijke gebeurtenissen waren het grensconflict met China in 1962, waardoor India een 

gedeelte van de regio Ladakh moest afstaan, de oorlog met Pakistan over Kasjmir in 1965 en 

in 1971 over Oost-Pakistan, dat toen Bangladesh werd. Het conflict over Kasjmir is anno 

2011 nog steeds niet opgelost.
368

 Naast de internationale problemen was er binnen India ook 

sprake van de nodige problemen. Zo waren in het Indiase noordoosten sinds de 

onafhankelijkheid separatistische bewegingen actief en liepen de spanningen tussen moslims 

en hindoes steeds hoger op. In 1964 overleed de immens populaire Nehru en in 1966 werd 

zijn dochter Indira Gandhi (geen familie van Mahatma Gandhi) herkozen.
369

 Tijdens periodes 

van onrust en opstand riep Indira Gandhi de noodsituatie uit, in deze periode was Gandhi in 

staat de economie een oppepper te geven. Maar er waren ook negatieve effecten van Gandhi‟s 

beleid, zo zaten de gevangenissen vol met politieke tegenstanders, was het rechtssysteem een 

grote poppenkast en werd de pers gecensureerd.
370

 Mede hierdoor verloor Gandhi met de 

Congress Party in 1977 de verkiezingen, maar uiteindelijk kwam Indira Gandhi in 1980 weer 

aan de macht. Wederom kreeg ze te maken met grote onrusten in onder andere de provincie 

Punjab, waar Sikh separatisten in opstand kwamen. Indira Gandhi stuurde het Indiase leger 

erop af en zorgde er zo voor dat de heiligste plek van de Sikhs veranderde in een bloedbad. 

Niet veel later werd Indira Gandhi omgebracht door haar eigen lijfwachten die het Sikh geloof 

aanhingen.
371

  

Rajiv Gandhi, zoon van Indira, werd in 1984 de nieuwe minister-president. Zijn 

regeringsperiode duurde maar acht jaar omdat hij werd omgebracht in 1991 door een lid van 

de LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam.
372

 Hierdoor kwam Narashimo Rao aan de macht 
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als Minister-president van de Congress Party. Tijdens de termijn van Rao ging India onder 

leiding van minister van Financiën Manmohan Singh over tot een vrije markteconomie. Dit 

gaf een enorme impuls aan de Indiase economie en binnen een korte tijdsperiode stonden de 

buitenlandse investeerders in de rij.
373

 Ondanks de economische voorspoed werd de regering 

van Rao beticht van een aantal corruptieschandalen en groeide de spanning tussen religieuze 

groepen in de samenleving. Deze spanning kwam tot uiting in de rellen van 1992 toen hindoe 

nationalisten een moskee in de deelstaat Utter Pradesh vernietigden.
374

 De rellen verspreiden 

zich over het noorden van India en maakten veel slachtoffers. Tijdens de nationale 

verkiezingen van 1996 kwam de extreem rechtse hindoe partij Bahujan Janata Dal, hierna 

BJP, als grootste partij uit de bus. Atal Behari Vajpayee werd de nieuwe Minister-president, 

ondanks zijn gematigde toon, bleven de spanning tussen hindoes en moslims resulteren in 

veel rellen en groeide het conflict met Pakistan. Tijdens de verkiezingen van 2004 kwam de 

Congress Party weer terug in het zadel. Ditmaal onder leiding van Sonia Gandhi, de 

Italiaanse weduwe van de vermoorde Rajiv Gandhi. Zij stelde Manmohan Singh aan als 

minister-president. Tijdens de verkiezingen van 2009 werd zijn minister-presidentschap, 

dankzij een overwinning voor de Congress Party, met vijf jaar verlengd.  

 

3.2 Ontstaansgeschiedenis Naxalieten 

Het verzet van de Naxalieten begon in 1967 met een relatief onbelangrijke aanval van de voor 

het grootste gedeelte landloze boeren in West-Bengalen. De aanval vond plaats in het dorpje 

Naxalbari, waar de bijnaam Naxalieten vandaan komt, toen een groep politiemensen het 

dorpje binnendrong om graan en wapens te plunderen bij de dorpslandheren.
375

 Een grote 

groep politiemensen was erop uitgestuurd om het machtsvertoon compleet te maken en 

kwamen oog in oog te staan met een groep volksstammen. Toen de politiecommandant op het 

groepje af wilde stappen doodden ze hem met hun pijlen. De politiemacht eiste dat de stam 

zich overgaf, maar de enige reactie op deze eis was een nieuwe pijlenregen.
376

 

 Volgens Dipak Gupta kwam de opstand in Naxalbari voort uit de eindeloze 

boerenopstanden in koloniaal India. Tussen 1783 en 1900 vonden maar liefst 110 

boerenopstanden plaats.
377

 Dit kwam doordat de koloniale uitbuiting van de Indiase 
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boerenbevolking buiten proporties was. Een voorbeeld van deze uitbuiting is dat de Britten de 

boeren dwongen om indigo, waar veel vraag naar was in Europa, te gaan verbouwen in plaats 

van het traditionele graan. Dit zorgde voor een voedseltekort op het platteland en dit leidde tot 

de eerste opstand.
378

 De deelstaat West-Bengalen nam hierin vaak het initiatief.  

Twee decennia na de onafhankelijk braken opnieuw opstanden uit, ditmaal onder 

leiding van een deel van de Communistische Partij: Kanu Sanyal, partij activist Charu 

Mazumdar en groepen landloze boeren, afkomstig uit inheemse bevolkingsgroepen. Zij 

plunderde de graanvoorraad van de landheren. De basis van dit verzet kwam voort uit het 

vraagstuk van grondbezit en de distributie van grond.
379

 Het systeem van grootgrondbezitters 

kwam voort uit het Britse koloniale imperialisme. Na de onafhankelijkheid bleef het land in 

handen van een klein deel van de bevolking, de landheren. Zij lieten de overige boeren op hun 

land werken en gingen er zelf met meer dan de helft van de oogst van door.
380

 „After working 

with the landless peasants for years, Charu Mazumdar and Kanu Sanyal were convinced that 

the objective condition in India was ripe for a massive uprising against an oppressive social 

and political system.‟
381

 Probleem was alleen dat de Naxalieten vooral hoogopgeleide 

personen in de kaderen had, terwijl de revolutie van onderuit moest komen.
382

 De opstand van 

de Naxalieten bereikte een hoogtepunt in 1970-1972, maar werd daarna meedogenloos uit de 

weg geruimd door de Indiase regering. Een belangrijke oorzaak hiervan was dat de Naxalieten 

dachten dat de revolutie vanzelf zou ontstaan, maar het klimaat voor het communisme was 

niet gunstig. Dit kwam doordat communistisch China steun had toegezegd aan de oorlog die 

West Pakistan voerde in Oost Pakistan, het huidige Bangladesh, om de 

onafhankelijkheidstrijd daar te onderdrukken. West Pakistan was verantwoordelijk voor een 

genocide in Oost Pakistan en China bleef West Pakistan als één van de weinigen steunen. 

Uiteindelijk wist het Indiase leger de genocide te stopten. Hierdoor was er in India niet echt 

een geslaagd klimaat voor een Maoïstische revolutie.
383

  

 In de hierop volgende decennia ging India over op een vrijemarkteconomie en 

omarmde China het kapitalisme. De communistische beweging verdween uit de steden en van 

het publieke toneel naar de meer afgeleden gebieden op het platteland waar de uitbuiting van 

de boerenbevolking een goede basis was voor communistische activiteiten. Veertig 
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verschillende communistische groepen werden actief in deze gebieden. De belangrijkste 

groepen waren de People’s War Group, hierna PWG, en de Maoist Communist Center, hierna 

MCC. De PWG was voornamelijk actief in de zuidelijke deelstaten Andhra Pradesh, Orissa, 

Chhattisgarh, Karnataka, Maharashtra en Tamil Nadu. En de MCC was actief in de 

Noordelijk deelstaten Bihar, Jharkhand, Utter Pradesh, Uttaranchal, West Bengalen en 

Madhya Pradesh. Hun inspanningen zorgden voor een frisse golf van de beweging die op dit 

moment India voor een deel in haar greep houdt.
384

 Opmerkelijk is dat de Maoïstische 

opstand in India veel later tot stand kwam dan de opstand in Nepal, en dat terwijl een deel van 

de Nepalese strijdkrachten in India werden getraind. De oorzaak hiervan ligt in de zware 

klappen die de Maoïsten sinds hun opkomst in 1966 te verduren hebben gehad; hun leider 

stierf, een groot deel van de organisatie werd omgebracht en door de steun van China aan 

West Pakistan verdween het draagvlak voor een Maoïstische opstand.
385

 Dat draagvlak is er 

op dit moment wel, dit blijkt ook uit de tabel hieronder waarin wordt weergegeven hoeveel 

districten in de deelstaten door de Maoïsten werden bezet in 2007. 

States Numbers of districts affected 

Bihar 25 

Jharkhand 20 

Andhra Pradesh 19 

Orissa 14 

Chhattisgarh 10 

West Bengal 9 

Madhya Pradesh 6 

Maharashtra 6 

Uttar Pradesh 6 

Karnataka 5 

Kerala 2 

Uttarakhand 2 

Tamil Nadu 1 

 

Figuur 3.1 Aantal door Maoïsten ingenomen districten per deelstaat
386
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3.2.1 Strategie & Ideologie Naxalieten 

De Maoïsten hebben twee doelen voor ogen: de herverdeling van land aan de boeren en als 

tweede doel om door een gewapende strijd het regime van India omver te werpen en nieuwe 

democratische revolutie te ontketenen waarna een nieuw regime kan worden gevestigd.
387

 In 

hun partijprogramma stellen zij dat globalisering kan worden gezien als oorlogsvoering tegen 

het volk en het kastensysteem als middel van sociale onderdrukking.
388

 Ondanks de duidelijke 

doelstellingen is de organisatie van de Maoïsten verdeeld. Tussen de veertig of tachtig 

onafhankelijke Maoïstische groepen opereren in de bossen van de verschillende deelstaten. 

De verschillende groepen Maoïsten maken gebruik van hit en run acties.
389

 Waarbij een 

aanslag wordt gepleegd op bijvoorbeeld een gevangenis en gevangenen worden vrijgelaten, 

waarna de Maoïsten zich vervolgens weer uit de voeten maken. Ze slaan kort en krachtig toe. 

Met de Maoïstische acties werden de afgelopen jaren, van 2002 tot 2006, gemiddeld 500 

dodelijke slachtoffers gemaakt.
390

 Naast deze strijdtactiek hebben zij ook de strategie om zich 

op de boerenbevolking te richten. Dit doen de Maoïsten door hen bescherming te bieden, 

goederen te leveren en een schaduwstaat op te richten.
391

 Voor deze bescherming rekenen zij 

wel bepaalde kosten die in de vorm van twaalf procent belasting wordt geïnd.
392

 Dit zijn de 

belangrijkste inkomsten van de Maoïsten. 

 De ideologie van de Maoïsten verschilt per deelstaat. Zo is de ideologie van de 

Maoïsten in de deelstaat Andhra Pradesh veel meer in lijn met de traditionele Marxistische, 

Maoïstische ideologie, terwijl in de deelstaat Bihar de opstand veel meer te maken heeft met 

de klassenstrijd van de kasten.
393

 Ondanks de verschillen tussen de deelstaten kampen alle 

deelstaten met de uitbuiting van de „voormalige‟ leefgebieden van de volksstammen.  

 

„Maoism holds that India is a semi-feudal and neocolonial country 

and its semi-feudal social character serves as a base for imperialism 

of a virulent variety in the context of a globalizing world facilitating 

exploitation by a class of big comprador-bureaucrat capitalists acting 

on behalf of the global capital. Maoism has also sought to adapt 
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itself to the peculiar Indian social reality by seeking to fight against 

social oppression, especially untouchability, casteism and gender 

discrimination.‟
394

   

 

De Maoïsten proberen met gewelddadige aanslagen aandacht te vragen voor de situatie op het 

platteland. Dit lukt slechts gedeeltelijk omdat de overheid de Maoïsten vooral als 

veroorzakers van veel onrust ziet en niet zo zeer als mensen die misstanden in de samenleving 

onder de aandacht willen brengen.
395

 Hierdoor wordt het probleem van de Maoïsten 

aangepakt door geweld te bestrijden met geweld. Wellicht zou het beter zijn als de overheid 

met de Maoïsten in gesprek ging.
396

 

De ideologie van de Indiase Maoïsten komt, net als in Nepal, voort uit de ideeën van 

Mao, omdat India nog steeds een land is met een overwegend agrarische bevolking evenals 

China aan het begin van de twintigste eeuw.
397

 Net als de Maoïsten in Nepal en in China, 

kiezen zij daarom voor het voeren van een protracted war. Dit houdt in dat de revolutie eerst 

moet worden gevestigd in de agrarische gebieden, waar de vijand relatief zwak is.
398

 Nadat op 

het platteland de basis sterk genoeg is moeten de steden worden omcirkeld en een voor een 

worden ingenomen.
399

 Vooralsnog hebben de Maoïsten in de steden geen enkele basis.
400

 Om 

de protracted war te stimuleren hebben de Maoïsten een strategie bedacht om ook onder de 

stedelijke bevolking aanhangers van de revolutie te werven. De strategie is om vanuit de 

partij, waarbij de strijdkrachten ongemoeid blijven, de maoïstische ideeën onder de stedelijke 

bevolking te verkondigen.
401

 De steun in de steden is op dit moment nog niet toerijkend, maar 

dit neemt niet weg dat de gebieden die de Maoïsten op dit moment onder controle hebben van 

groot belang zijn voor de Indiase economie vanwege de aanwezigheid van ijzer, kolen en 

andere belangrijke grondstoffen.
402

 Eén van de redenen waarom de regering de Maoïsten zo 

snel mogelijk een halt wil toeroepen. 
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 De klassenstructuur van de Indiase maatschappij is een van de belangrijke redenen 

voor de Maoistische strijd. De Maoïsten zijn van mening dat de Britse overheersers tijdens de 

onafhankelijkheid het stokje hebben doorgegeven aan de bureaucratische bourgeoisie en de 

klasse van de landheren.
403

 Het doel van de Maoïsten is om het klassenkarakter van de Indiase 

samenleving te vervangen door een klasseloze samenleving.
404

 

3.2.2. Organisatiestructuur 

In 2004 fuseerden de PWG en de MCC tot de Communistische Partij van India. Deze fusie 

was bedoeld om de opstand te versterken en het geweld te vergroten.
405

 Op dit moment wordt 

geschat dat er ongeveer veertig tot tachtig Maoïstische groepen actief zijn in de verschillende 

deelstaten. Dit is geen coherente organisatie, want de bakermat van de groeperingen verschilt, 

desondanks werken de groepen wel samen.
406

 De PWG is de belangrijkste splintergroepering 

en de dominante groep betreffende de politiek van de Naxalieten.
407

 Kondapalli 

Seetharamaiah is een van de meest invloedrijke leiders van de Naxalieten en de oprichter van 

de PWG. De tweede belangrijke partij is de MCC. Het guerrilla leger van de Maoïsten is 

aanzienlijk gegroeid. In 2006 werd het aantal leden van de guerrilla‟s geschat op 20.000.
408

  

De leiders van de Maoïsten zijn stedelijke intellectuelen, zij leven echter al meer dan twintig 

jaar tussen de agrarische bevolking. Zij hebben zich door huwelijken en taalaanpassing 

helemaal binnen de gemeenschap ingebed, waardoor zij onderdeel zijn geworden van deze 

gemeenschap.
409

 

De organisatie van de Maoïsten bestaat uit drie onderdelen: de partij, het front en het 

volksleger.
410

 Het volksleger bestaat uit basisstrijdkrachten, die opereren overal waar nodig. 

Daarnaast zijn er secundaire strijdkrachten die op lokaal niveau opereren en honkvaste 

strijdkrachten, die de dorpen verdedigen.
411

 Het front is in het leven geroepen om de massa te 

organiseren. Het front bestaat uit een ondergrondse frontorganisatie, de bovengrondse 

frontorganisatie en organisaties die niet direct in verband worden gebracht met de 

Maoïsten.
412

 Het belangrijkste orgaan, de partij, is onderverdeeld in een professionele tak en 
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een parttime tak. De partij is verantwoordelijk voor het trainen van nieuwe rekruten en de 

ideologische indoctrinatie.
413

 Hoe deze drie kernonderdelen van de Maoïsten in verband staan 

met de meer dan veertig onafhankelijke Maoïstische groepen is onduidelijk. Dit komt mede 

doordat de Maoïstische opstand nog niet ten einde is gekomen en zich op dit moment afspeelt 

in de meest ondoordringbare bossen van India.  

In onderstaande paragrafen wordt een beeld geschetst van de politieke, economische 

en culturele situatie in India. Na elke situatiebeschrijving volgt een analyse waarin wordt 

gekeken welke mogelijke politieke, economische of culturele factoren een belangrijke rol 

hebben gespeeld tijdens het ontstaan van de Maoïstische opstand in India.  

 

3.3 Politieke achtergrond 

De Democratische Republiek India, ontstaan in 1947, is een federale republiek met 28 

deelstaten en zeven unies van staten. Alle deelstaten hebben een eigen regeringsapparaat.
414

 

De president van India is Pratibha Patil, zij bekleedt een voornamelijk ceremoniële functie. 

De minister-president is Manmohan Singh en zijn Congress Party is sinds 2004 de grootste en 

daardoor de regerende partij. De minister-president staat aan het hoofd van de raad van 

ministers die zijn gekozen uit het parlement. Samen vormen zij de uitvoerende macht van 

India.
415

 Het parlement van India bestaat uit het Hogerhuis, Rajya Sabha, en het Lagerhuis, 

Lok Sabha.
416

 Het Lagerhuis bestaat uit 545 mensen, waarvan 543 afgevaardigden zijn uit de 

verschillende kiesdistricten en twee worden aangewezen door de president. Hierbij zijn 79 

plaatsen gereserveerd voor de verschillende kasten en 40 plaatsen voor de verschillende 

volksstammen.
417

 Het Hogerhuis bestaat uit 245 leden waarvan twaalf leden door de president 

worden aangewezen en de overige 233 leden worden gekozen door de regering van de staten 

en unies. De hoogste ministers van de verschillende deelstaten worden aangewezen door de 

president van India, de functies in de verschillende deelstaten kunnen vergeleken worden met 

die van een minister-president. De parlementen van de meeste staten kennen een 

eenkamerstelsel, zes staten kennen echter een tweekamerstelsel. Alle staten en unieterritoria 
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zijn weer onderverdeeld in districten. Negen staten kennen tussen het staatsniveau en het 

districtsniveau nog een extra laag.
418

  

 Zoals in de paragraaf over de geschiedenis van India al naar voren kwam waren de 

jaren na de onafhankelijkheid turbulente jaren. Het politieke systeem van India werd 

slachtoffer van de nodige corruptieschandalen en India raakte de afgelopen zestig jaar 

verwikkeld in verschillende oorlogen, waaronder de conflicten met buurland Pakistan en 

China. Naast deze grensoverschrijdende problemen was er ook binnen de grenzen van India 

het nodige aan de hand. Zo werd tot twee maal toe een succesvolle aanslag op de minister-

president gepleegd, zorgen separatistische bewegingen in de noordoostelijke staten al sinds de 

onafhankelijkheid voor onrust, blijft de strijd tussen moslims en hindoes slachtoffers maken, 

is India al meerdere malen het slachtoffer geweest van terroristische aanslagen, gepleegd door 

moslimsextremisten, en houdt de Maoïstische opstand grote delen van India in de greep. 

Daarbij is de ligging van India niet optimaal, aangezien het land omringt wordt door landen 

waar conflicten gaande zijn, zoals Pakistan, Afghanistan, Nepal en Sri Lanka. „India is 

located in one of the most volatile neighbourhoods in the world. All the neighbouring 

countries are featured among the top 25 of the failed state index.‟
419

 De Indiase regering in 

Delhi staat voor een lastige taak om deze problemen het hoofd te bieden.  

De Congress Party was in deze turbulente een stabiele factor, op het aan de macht 

komen in de jaren negentig van de extreem rechtse BJP na. De kracht van het Indiase 

politieke systeem ligt binnen de democratie. De politieke legitimiteit van de Indiase 

democratie is doorgedrongen in alle lagen van de samenleving. Het trapsysteem, met de 

centrale regering in Delhi aan het hoofd is onderverdeeld tot aan de verkozen dorpsbesturen 

die zich in de dorpen bezig houden met de sociale, politieke en culturele levens van de 

dorpelingen.
420

 Volgens wetenschappers is dit democratische trapsysteem de lijm die de meer 

dan één biljoen inwoners van het Indiase subcontinent al zestig jaar bij elkaar houdt. Een 

grote kanttekening bij de legitimiteit van de democratie is de corruptie en discriminatie die 

ook tot alle lagen van de samenleving is doorgedrongen. Hierbij spelen de juiste connectie, 

geld, afkomst en kaste, een grote rol.
421

 Daarbij bereikt de democratie niet iedereen. In de 

haast onbegaanbare gebieden waar al eeuwenlang traditionele volkstammen wonen is de 
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Indiase staat niet altijd aanwezig. „In the tiny, dirt-poor villages scattered through the forest, 

the Indian state is almost invisible.‟
422

 

 De opstand van de Maoïsten vormt op dit moment een serieuze bedreiging voor de 

stabiliteit van de Indiase staat. Toen de opstand in 2004 begon werd het politieke geweld 

gezien als een probleem van de betreffende deelstaten. De eerste tegenactie werd dan ook op 

lokaal niveau georganiseerd, maar na enkele jaren nam de Indiase regering de financiering 

van de anti-Maoïstische beweging, Salwa Judum, over.
423

 In de hierop volgende jaren 

volgden verschillende operaties van veiligheidstroepen om de Maoïstische strijd een halt toe 

te roepen.
424

 De Indiase regering claimde met de operaties ook ontwikkeling te willen brengen 

in de achtergestelde gebieden, maar maakte vooral veel slachtoffers.
425

 Ondanks de 

tegenacties gingen de Maoïsten door met hun strijd en kregen ze zelfs steeds meer gebieden 

onder controle. Vanaf het begin van de Maoïstische opstand is er sprake van een gebrekkige 

coördinatie en informatie uitwisseling tussen de deelstaten over de aanpak van het geweld. Zo 

werd in de ene deelstaat een dialoog aangegaan met de Naxalieten terwijl in de andere 

deelstaat het geweld met geweld werd bestreden. Het inzetten van politiekorpsen tegen de 

Maoïsten heeft erin geresulteerd dat het ambt van politieagent sterk in populariteit gedaald is 

in de deelstaten waar de Maoïsten actief zijn.
426

 De oorzaak hiervan is gelegen in het aantal 

politiemannen dat is omgekomen tijdens gevechten met de Maoïsten.  

3.3.1 Politieke analyse  

In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is naar voren gekomen dat terrorisme politieke 

oorzaken kan hebben, te noemen: een instabiele staat, een democratisch regime en de 

aanwezigheid van een ideologie. India kent sinds de onafhankelijkheid een redelijk stabiel 

democratisch regime.
427

 Door de enorme omvang van het Indiase continent is de staat niet in 

alle gebieden even aanwezig. De Maoïsten opereren vanuit een Marxistische/Maoïstische 

ideologie. De vraag is of de oorzaak van het terrorisme in één van deze politieke factoren ligt. 

Democratieën zijn open gemeenschappen met transparante regeringen; ideale condities 

voor een terrorist.
428

 In India lijkt het democratische regime de afgelopen zestig jaar haar 

legitimiteit verdiend te hebben. Dipak Gupta refereert in zijn werk aan het belang van de 
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democratie in India; „The strength of India rests within its democratic system.‟
429

 Gupta ziet 

de democratie als de lijm die het omvangrijke India bij elkaar houdt. Van fragmentatie is in 

Gupta‟s ogen geen sprake.
430

 Desondanks is de Indiase democratie een complex systeem 

waarin ook de rol van de 28 Indiase deelstaten niet moet worden onderschat. Elke deelstaat 

heeft een eigen regering en pakt de problemen van de deelstaat op de eigen manier aan. 

Voorbeeld hiervan zijn de verschillende reacties op het Maoïstische geweld. In Andhra 

Pradesh werd aangestuurd op onderhandelingen met de Maoïsten, terwijl in de overige 

deelstaten het geweld met geweld werd bestreden.
431

 Daarbij gelden de voordelen van een 

democratie zoals een open gemeenschap, waarin de pers en internet ook door de terroristen 

kunnen worden gebruikt. Voorbeeld hiervan is het zeer idealistische en positieve verslag van 

de bekende Indiase schrijfster Arundathi Roy over haar dagen onder de Maoïsten in het 

Indiase district Dantewa. 
432

 Dit artikel zette de Maoïsten neer als een groep jeugdige 

vrijheidsstrijders in plaats van de grootste terroristische dreiging. 

De ranglijst van de Failed State Index geeft aan dat de Indiase staat zowel in 2005 als in 

2010 tot op zekere hoogte in staat was om publieke goederen, zoals veiligheid, rechtspraak en 

economische ontwikkeling, te leveren aan de Indiase bevolking.
433

 Kortom volgens de 

gegevens van de FSI was er zowel in 2005 als in 2010 sprake was van een redelijk stabiele 

Indiase staat. Een belangrijk gegeven hierbij is dat in bepaalde gebieden van India de 

tentakels van de staat niet toerijkend zijn.
434

 In deze afgelegen gebieden is de opstand van de 

Maoïsten ontstaan. Hierdoor is het, ondanks de redelijk stabiele Indiase staat, interessant te 

kijken naar wat voor voordelen dergelijke door de staat verwaarloosde districten terroristen te 

bieden hebben.  

De Naxalieten hebben gebruik gemaakt van alle drie de mogelijkheden voor terroristen 

die volgens Takeyh en Gvosdev kunnen ontstaan door de afwezigheid van de staat.
435

 Op het 

platteland van India wisten de Naxalieten rekruten te trainen en te verbergen en wapens in te 

slaan. Daarnaast richten zij een schaduwstaat in op het platteland, waardoor zij in staat waren 

om bepaalden cruciale publieke goederen te leveren aan de bevolking. Dit werd mogelijk 

doordat de Indiase staat de grip op deze districten kwijt was. De afwezigheid van belangrijke 
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publieke goederen als gezondheidszorg, elektriciteit, onderwijs, een telefoonverbinding, 

wegen en waterleidingen geeft weer hoe zeer er een vacuüm was ontstaan.
436

 Daarnaast was 

het regime niet in staat gebleken, of er niet bij gebaat, de verschillende stammen te 

beschermen tegen de buitenlandse investeerders of iets te doen aan de armoede onder de 

bevolking. Door de afwezigheid van de staat ontstond er een leegte waarin de mogelijkheid 

voor een parallelle staatstructuur ontstond. De Maoïsten trachtten het vacuüm op te vullen 

door de bevolking te voorzien van enkele publieke goederen in ruil voor een belasting van 

twaalf procent.
437

 

Net als het rebellenleger van de Maoïsten in Nepal groeiden ook de strijdkrachten van 

de Naxalieten met de jaren. In 2006 werd geschat dat de Maoïsten 20.000 strijders tot hun 

beschikking hadden.
438

 Een relatief klein aantal in verhouding tot de Indiase bevolking, maar 

deze strijders zijn afkomstig uit een klein deel van India, namelijk het deel waar de opstand 

zich manifesteert. Dit wijst erop dat ook het derde argument van Takeyh en Gvosdev, dat 

gefaalde staten mogelijkheden bieden om rekruten te werven, omdat de mensen niet langer 

loyaal zijn aan hun regering, van kracht is in de door Maoïsten beïnvloedde gebieden in India. 

Een ideologie is een perfecte manier om een groep te mobiliseren.
439

 In het geval van 

de Maoïsten in India was er ook sprake van een ideologische insteek, zoals in dit hoofdstuk al 

naar voren is gekomen volgt het Maoïsme in India een Marxistische, Maoïstische lijn. De 

ideologie van de Maoïsten gaat uit van een klassenstrijd. Waarbij ze de heersende klasse, de 

bourgeoisie, omver willen werpen om een socialistisch regime te vestigen. Deze doelstelling 

proberen de Maoïsten te verwezenlijken door Mao‟s strategie van een protracted war toe te 

passen.
440

 De aanwezigheid van een communistische ideologie is van groot belang voor de 

strijd van de verschillende Maoïstische groeperingen in de bossen van India. Ideologie is de 

gezamenlijke component van de groeperingen en daarmee een zeer belangrijke factor bij het 

mobiliseren van de verschillende groepen. 

 Uit de politieke analyse komt naar voren dat de Indiase staat over het algemeen 

redelijk stabiel is, maar niet aanwezig is in de landelijke gebieden waar de Maoïsten opereren. 

Daarbij maakte de democratie het mogelijk om de Maoïstische ideologie te verspreiden en 

was deze ideologie een belangrijke mobilisatiefactor. 
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3.4 Economische achtergrond 

India is de grootste democratie van de wereld, het land beslaat meer dan drie miljoen 

vierkante kilometers en heeft een populatie van 1,13 biljoen mensen.
441

 Jaarlijks groeit dit 

aantal met gemiddeld anderhalf procent. De demografische druk is hoog en de 

bevolkingsdichtheid is de op een na grootste in de wereld.
442

  Het Indiase grondgebied bestaat 

voor 57 procent uit landbouwgebied en voor 16 procent uit bosgebied.
443

 De Indiase 

economie is overwegend agrarisch, meer dan 60 procent van de bevolking verdient zijn geld 

in de landbouwsector. Het economische beleid van de Indiase regering onderging in de jaren 

negentig een drastische verandering, van een socialistisch model naar een 

vrijemarkteconomie. Na de onafhankelijkheid in 1947 werd door minister-president Nehru 

een ontwikkelingsplan opgesteld. Een gesloten socialistisch economisch model dat vooral 

naar gericht was op het binnenland.
444

 Er ontstond een centrale planeconomie die de 

economie van alle deelstaten onder controle hield. Met deze planeconomie wilde Nehru een 

evenwichtige en gelijke groei tot stand brengen.
445

 De plannen van Nehru werden niet 

bewaarheid, de centrale planeconomie wierp weinig vruchten af en de armoede en 

ongelijkheid bleef bestaan. Daarbij ontstond er een financiële crisis die mede dankzij hulp van 

de Wereldbank kon worden opgelost.
446

 

Toen in de jaren negentig Manmohan Singh werd aangesteld als minister van 

financiën had dit grote gevolgen voor de Indiase economie. Singh introduceerde de 

vrijemarkteconomie en binnen een kort tijdsbestek werd India één van de snelst groeiende 

economieën van Azië, een toekomstig economische grootmacht. De industriële sector kreeg 

een impuls door de komst van buitenlandse investeerders en ook de dienstensector groeide 

aanzienlijk. Daarnaast ontwikkelde India zich tot één van de belangrijkste landen op het 

gebied van software en IT.
447

 In de tabel op de volgende pagina is te zien in welke mate het 

Bruto Nationaal Product de afgelopen zes jaar gegroeid is. 
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GDP 2005 2006 2007 

Nominaal GDP (dollars in billion) 837.0 958.1 1,187.3 

Real GDP Growth (%) 9.3 9.4 9.6 

 

GDP 2008 2009 2010 2011 

Nominal GDP (dollars in billion) 1,260.0 1,285.0 1,600.5 1,856.5 

Real GDP Growth 5.1 6.8 7.7 8.0 

 

Figuur 3.2 Bruto Nationaal Product van India in Biljoenen
448

 

 

Ondanks de jaarlijkse groei van bijna tien procent is de voorspoed niet voor iedereen 

voelbaar. De sociaal economische ongelijkheid in India is zeer groot. Slechts een klein deel 

van de bevolking heeft profijt van de groeiende Indiase economie. In de Indiase samenleving 

heeft de modernisering vooral in de stedelijke gebieden haar intrede gedaan. In feite is er 

sprake van twee parallelle economieën in India; de welvaartseconomie en de agrarische 

economie. Desondanks is het procentuele aantal Indiërs dat onder de armoedegrens leeft de 

afgelopen decennia sterk gedaald. Tijdens de jaren tachtig leefde meer dan veertig procent 

van de Indiase bevolking onder de armoedegrens. Een aantal dat tijdens de volkstelling van 

2001 was gedaald naar 26 procent.
449

 Dit neemt niet weg dat deze 26 procent een groep van 

300 miljoen mensen representeert. 

 

„The technology-based export-oriented city-centred economy is 

flourishing in the new economic environment while the agricultural 

economy remains backward and those associated with this „have 

little expectation of a better future and remain preoccupied with the 

daily struggle to secure a livelihood.‟
450

  

 

Het verschil tussen stad en platteland is enorm. In de steden is de modernisering zichtbaar en 

aanwezig, terwijl op het platteland het leven jaren lijkt te hebben stil gestaan.
451

 De 

modernisering heeft tot gevolg dat sommige tradities vervagen, een voorbeeld hiervan is dat 
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bij grote bedrijven niet langer wordt gekeken naar tot welke kaste je behoort, maar of je een 

aanwinst bent voor het bedrijf.
452

 

In de agrarische gebieden waar de Maoïsten hun opstand zijn begonnen is op veel 

plekken een systeem van grootgrondbezitters waardoor het de meeste mensen geen land in 

eigen bezit hebben en op andermans land moeten werken. Daarnaast is ook het voor de wet 

afgeschafte systeem van lijfeigenschap, waarbij een arbeider zijn schulden in arbeidsuren 

moet uitbetalen en bij diens dood de schuld overgaat op zijn nabestaanden, in sommige 

gebieden nog van kracht. De ideeën om het feodale systeem van grootgrondbezitters te 

hervormen werden met de komst van de vrijemarkteconomie in de ijskast gezet.
453

 De overige 

problemen die spelen op het platteland zijn de achtergesteldheid van de mensen, die 

nauwelijks onderwezen worden en de afwezigheid van de staat.
454

 Er zijn geen wegen, 

elektriciteit, telefoonlijnen en de meeste scholen zijn gesloten. Politiemensen, 

gezondheidsmedewerkers en regeringsmedewerkers komen nooit langs. Het vacuüm dat in 

deze gebieden is ontstaan wordt opgevuld door de commissies van de Naxalieten die het 

dorpsbeleid overnemen, ontwikkelingswerk in de vorm van irrigatieprojecten en duurzame 

landbouwtechnieken doen en de boeren voorzien van basis gezondheidszorg.
455

 De Maoïsten 

hebben honderd mobiele ziekenhuizen in het leven geroepen in dorpjes waar de 

gezondheidszorg totaal afwezig was.
456

 Net als de Maoïsten in Nepal, proberen ook de 

Maoïsten in India een schaduwstaat op te richten in de verschillende door hun gecontroleerde 

gebieden. 

Naast de afwezigheid van de staat zorgt de daling van de prijzen van agrarische 

producten vanwege technische innovatie ervoor dat het gat tussen de industriële sector en de 

landbouwgebieden blijft groeien. Dit probleem is het meest acuut in de staten in het westen en 

het zuiden, zoals Andra Pradesh, waar de Naxalieten hun sterkste basis hebben gevonden.
457

 

Uit een rapport van het tijdschrift Frontline kwam naar voren dat tussen 1997 en 2005 bijna 

25.000 boeren in India zelfmoord pleegden door chemische middelen zoals pesticiden te 

slikken.
458

 De verschillende volksstammen die in de bossen van onder andere Chhattisgarh 

wonen hebben de afgelopen jaren ontdekt dat zij zich aan de verkeerde kant van het 

                                                             
452

 Luce, Inspide of the Gods, 306. 
453 Chakrabarty en Kujur, Maoisme in India, 20. 
454 ‘A spectre haunting India’, 40. 
455 ‘A spectre haunting India’, 40. 
456

 Ibidem. 
457

 Gupta, Understanding Terrorism, 177. 
458 Ibidem, 176. 



Maoïsme: Nepal en India in een vergelijkend onderzoek 

Fleur F. Teitink 

 

                           Masterthese „Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief‟ 
 

82 

globaliseringproces bevinden.
459

 De commerciële belangstelling van buitenlandse en 

binnenlandse investeerders botst met de traditionele levensstijl van de volksstammen. „The 

power-hungry nation, looking for cheap and non polluting hydroelectric power, developed 

plans for large dams, displacing and consequently further alienating these already 

marginalized communities.‟
460

 De paradox binnen de Indiase samenleving is groot.
461

 De 

investeerders bouwen fabrieken op plaatsen waar volksstammen al eeuwenlang hebben 

geleefd. Hierdoor moeten zij verhuizen. De aanwezigheid van belangrijke grondstoffen is 

hiervoor één van de belangrijkste oorzaken. In de tabel hieronder wordt weergeven hoeveel 

grondstoffen er in de deelstaat Orissa aanwezig zijn. Zie bijvoorbeeld de aanwezigheid van 

mineralen in de deelstaat Orissa.  

 

Mineral ore Reserves in Orissa 

(million tonnes) 

Reserves in India 

(million tonnes) 

Orissa‟s share of 

India‟s reserves (%) 

Bauxite 1,733.0 2,911.0 59.5 

Chromite 183.0 186.0 98.4 

China Clay 311.0 986.0 31.5 

Coal  49,406.0 199,282.0 24.8 

Dolomite 889.0 4,967.0 17.9 

Fire Clay 178.0 696.0 25.6 

Graphite 2.2 3.1 71.0 

Iron Ore 4,200.0 12,745.0 32.9 

Manganese Ore 119.0 167.0 67.6 

Mineral Sands 82.0 266.0 30.8 

Pyrophyllite 8.6 13.2 65.1 

Nickel Ore 270.0 294.0 91.8 

 

Figuur 3.3 Hoeveelheid aanwezige grondstoffen in Orissa en in India
462
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3.4.2 Economische analyse 

Het ontstaan van een terroristische groepering kan economische oorzaken kan hebben, te 

noemen: een snelle modernisering, economische ongelijkheid en demografische druk. In het 

geval van India is sprake van een snelle modernisering, grote economische ongelijkheid en 

demografisch druk, vooral in de gebieden waar de Maoïsten actief zijn. De vraag is of deze 

drie economische factoren de oorzaak zijn geweest van het Maoïstische geweld. 

In India leeft een groot gedeelte van de mensen onder de armoedegrens.
 463

 In de 

gebieden waar de Maoïsten hun basis hebben is veel armoede. Vooral de traditionele 

volksstammen leven onder de armoedegrens. De oorzaak hiervan is te vinden in de 

aanwezigheid van grote hoeveelheden grondstoffen in de gebieden waar de volksstammen al 

eeuwen leven.
464

 Hierdoor is het gebied zeer aantrekkelijk voor investeerders. Gevolg was dat 

grote delen van de landbouwgebieden werden ingenomen en de verschillende stammen 

moesten verhuizen. Verbanning van eigen grondgebied is volgens Gabriel Sheffer een 

belangrijke motivatie voor minderheidsgroeperingen om in actie te komen.
465

 (Zie paragraaf 

3.5) Daarnaast is er het feodale systeem van grootgrondbezitters dat de armoede onder de 

stammen in stand houdt. In India is er ook sprake van een grote demografische druk, een 

mogelijke oorzaak van terrorisme. Jaarlijks groeit de bevolking met 1,5 procent.
466

  

Volgens Tore Bjorgo komt terrorisme meer voor in landen met een gemiddelde 

economische ontwikkeling, veelal in maatschappijen waar sprake is van een snelle 

modernisering en veel veranderingen.
467

 In het geval van India was zeker sprake van grote 

economische veranderingen. Deze veranderingen waren in de jaren negentig in gang gezet 

toen minister van Financiën Manmohan Singh aanstuurde op een vrijemarkteconomie. De 

overgang van een gesloten socialistische economie naar een vrijemarkteconomie zorgde in 

afzienbare tijd voor een economische groei.
468

 Op dit moment groeit de economie van India 

nog steeds. 
469

 Deze groei had invloed op de hele Indiase samenleving. Er ontstond een nieuw 

en een oud India. Het nieuwe India staat voor de moderne technologieën en de westerse 

invloeden, zoals onder andere Mc Donalds, die hun intrede deden. Het oude India staat voor 

de delen van India waar de modernisering achterwege is gebleven, dit betreft voornamelijk de 
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agrarische gebieden.
470

 Niet alle agrarische gebieden bleven onaangetast. Zoals hierboven is 

besproken werd veel grondstofrijke landbouwgrond geannexeerd door investeerders. Op de 

plekken waar voorheen volksstammen in alle rust hun leven voortzette werden fabrieken 

gebouwd.
471

 Deze opgedrongen modernisering vond vooral plaats in de gebieden waar de 

Maoïsten actief zijn. Mogelijkerwijs ligt deze modernisering, waardoor veel volksstammen 

huis en haard moesten verlaten, aan de basis van het politieke geweld in India. 

Dipak Gupta stelt dat doordat de problemen van de armste mensen in India niet 

worden aangepakt, het logisch is dat deze mensen proberen buiten het democratische regime 

om een oplossing te vinden.
472

 Hiermee verwijst Gupta indirect naar de mogelijk sociaal 

economische oorzaak van de Maoïstische opstand. De economisch hachelijke situatie van de 

volksstammen heeft volgens Gupta mogelijkheden gecreëerd voor de Maoïsten.
473

 De 

economische problemen die worden veroorzaakt door de komst van investeerders en het 

systeem van grootgrondbezitters zijn het meest acuut in de zuidelijke en westelijke deelstaten 

zoals Andhra Pradesh. In deze gebieden is het Maoïstische verzet het grootst.
474

 Dit duidt op 

een oorzakelijk verband tussen de economische ongelijkheid en de Maoïstische opstand. 

Uit bovenstaande analyse komt naar voren dat economische factoren als; 

modernisering, demografische druk en sociaal economische ongelijkheid aanwezig zijn in 

India en waarschijnlijk een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de 

Maoïstische opstand. 

 

3.5 Culturele achtergrond 

Zoals in de economische schets naar voren kwam heeft India een zeer grote populatie, het 

grootste inwonertal op China na. De bevolking van India is zeer divers, niet zozeer op etnisch 

gebied, maar vooral op gebied van taal en religie. In India is Hindi de nationale taal en de 

moedertaal van dertig procent van de bevolking. Naast het Hindi zijn er nog veertien andere 

officiële talen: Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Malayalam, Kannada, Oriya, 

Punjabi, Assamese, Kashmiri, Sindhi en Sanskrit. Engelse wordt vooral gesproken onder 

zakenpartners en is de tweede taal van India.
475
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Tijdens de volkstelling van 2001 werden 80,5 procent Hindoes geteld, 13,4 procent 

moslims, 2,3 procent Christenen, 1,9 procent Sikhs, 0,8 procent Boeddhisten en 0,4 procent 

jaïnisten.
476

 In India is het Hindoeïsme de grootste godsdienst. Dit systeem werd 

vijftienhonderd jaar geleden met de komst van de Indo-Europeanen; Perzen en Afghanen, 

ingevoerd.
477

 De indringers voelden zich te goed voor de oorspronkelijke bewoners en 

voerden een systeem in waarin iedereen werd ingedeeld op basis van huidskleur. Hoe lichter 

hoe hoger. Als vanzelfsprekend deelden de Indo-Europeanen zichzelf als hoogste in. Het 

systeem bestond oorspronkelijk uit vier hoofdkasten: brahmanen (priesters), kshatriyas 

(krijgers), vaisjas (handelaren) en sjudras (boeren handwerklieden). In de loop der jaren 

ontstonden er allemaal subkasten en een kasteloze status voor mensen die niet meer binnen de 

maatschappij pasten. De kastelozen of onaanraakbaren werden gezien als onrein.
478

 Vandaag 

de dag bestaat het kastensysteem ondanks de pogingen tot emancipatie en de afschaffing van 

het systeem volgens de wet, nog steeds. De kranten in India staan vol met berichten van 

eerwraak, stelletjes die buiten hun eigen kaste zijn getrouwd, en vervolgens door hun eigen 

familie om het leven worden gebracht om de schande van de familie ongedaan te maken.
479

 

De sociaal-economische positie is voor een groot deel verbonden aan de kaste waar je in bent 

geboren. Net zoals in het kastensysteem van Nepal is een kaste gebonden aan een bepaalde 

beroepsgroep. De laagste kaste, de dalits, zijn van oudsher werkzaam als afvalophalers en de 

opruimers van uitwerpselen.
480

 Het verband tussen kasten en beroepsgroep zorgt ervoor dat 

mensen uit de lage kasten een minder goed betaald beroep uitoefenen waardoor hun inkomen 

automatisch lager is dan dat van mensen uit een hogere kasten. Andersom werkt dit ook zo 

voor de hogere kasten. Het is zelfs lange tijd zo geweest dat voor dezelfde strafbare daad per 

kaste verschillende straffen werden uitgesproken.
481

 

Naast het hindoeïsme speelt de islam ook een prominente rol in de Indiase 

samenleving. Na de afscheiding van Pakistan daalde het aantal moslims in India tot 13,4 

procent. Nog steeds een behoorlijk aantal op de meer dan één biljoen inwoners van India. De 

afgelopen decennia hebben de moslims en de hindoes elkaar het leven zuur gemaakt. Er 

vonden veel rellen en vernietiging van elkaars heiligdommen plaats. Het aantal dodelijke 
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slachtoffers van deze religieuze conflicten neemt buitenproportionele vormen aan.
482

 Naast de 

rellen tussen de hindoes en de moslims waren de Sikhs verantwoordelijk voor de nodige 

onrusten in de deelstaat Punjab. De Sikhs hebben lange tijd gestreden voor een eigen staat, 

maar op dit moment is het wat rustiger. Naast de Sikhs zijn er nog andere separatistische 

groeperingen actief in de oostelijke deelstaten, ook wel seven sister states genoemd. Naast de 

verschillende religieuze en etnische groeperingen in India zijn er ook nog een aantal 

volksstammen die al enkele eeuwen hun eigen tradities en normen en waarden handhaven.
483

 

   

„One specially striking element of Indian life has been the presence 

of very large subordinated populations who have been identified as 

culturally, morally and even biologically distinct from other Indians: 

these are the people to whom such labels as „tribals‟ and 

„untouchables‟ have been applied.‟
484

 

 

Met de „tribals‟ worden de verschillende volksstammen bedoeld die nog steeds volgens hun 

tradities en normen en waarden leven. Geschat wordt dat 70 miljoen Indiërs nog steeds in 

stamverband leven.
485

 Al deze groepen samen worden Adivasi‟s genoemd. In het huidige 

India leven meer dan 500 stammen die meer dan 40 talen spreken en hun oude gewoonten en 

religieuze gebruiken in ere houden. De meeste stammen leven in de ontoegankelijke 

dichtbeboste gebieden van India, zoals in Zuid-Bihar, West-Orissa, gedeelten van Madhya 

Pradesh, de Andaman-eilanden en de deelstaten in het noordoosten.
486

 De onafhankelijke 

groepen werden van oudsher door de regerende elite in het kastensysteem ingedeeld om de 

betreffende stammen tot de onderdanen van deze regerende elite te maken.
487

 De 

volksstammen hebben een benadeelde positie. De gegevens van de armoede in de deelstaat 

Orissa geven hiervan een goed overzicht. In deze deelstaat leeft 47 procent van de mensen 

onder de armoede grens. Een groot gedeelte van de mensen die onder de armoedegrens leven 

behoort tot een volksstam. Zie het schema op de volgende bladzijde voor een overzicht.
488
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Social Group 1993-1994 1999-2000 2005-2006 

Tribe 70.08 % 72.08 % 74.06 % 

Caste 39.55 % 33.48 % 35.17 % 

 

Figuur 3.4 Niveau van armoede onder sociale groepen in Orissa
489

 

 

De gebieden in de deelstaat Orissa waar de Maoïsten invloed hebben zijn gebieden waar grote 

aantallen volksstammen en mensen uit de laagste kaste woonachtig zijn. Dit blijkt uit de 

gegevens in de onderstaande tabel. 

 

District Population Scheduled tribe Scheduled caste 

Deogarh 274.108 92.103 (33,6) 42.117 (15,4) 

Gajapati 518.837 263.476 (50,7) 38.928 (2.5) 

Ganjam 3.160.635 90.916 (2,8) 586.798 (18,6) 

Jajpur 1.624.341 125.989 (7,7) 373.513 (23,0) 

Jharsuguda 509.716 159.757 (31,3) 87.011 (17,1) 

Kandhamal 648.201 336.809 (51,9) 109.506 (16,9) 

Keonjhar 1.561.990 695.141 (44,5) 181.488 (11,6) 

Koraput 1.180.637 585.830 (49,6) 153.932 (13,0) 

Malkangiri 504.198 289.538 (49,6) 107.654 (21,4) 

Mayurbhanj 2.223.456 1.258.459 (56,6) 170.835 (7,7) 

Nabarangpur 1.025.766 564.480 (55,0) 144.654 (14,1) 

Rayagada 831.109 463.418 (55,7) 115.665 (13,9) 

Sambalpur 935.613 322.770 (34,5) 159,453 (17,0) 

Sundargarh 1.830.673 918.903 (50,2) 157.745 (8,6) 

 

Figuur 3.5 Demografisch profiel van districten onder invloed van Maoïsten in Orissa
490

 

3.5.3 Culturele analyse 

In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is naar voren gekomen dat terrorisme culturele 

oorzaken kan hebben, te noemen: globalisering waardoor tradities en minderheden naar de 
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achtergrond verdwijnen en de uitsluiting en discriminatie van etnische of religieuze 

minderheden. In India is sprake van alle twee deze culturele factoren. India gaat volop mee in 

het globaliseringproces en speelt steeds meer een rol in de wereldpolitiek. Daarnaast zijn er in 

India veel minderheden, waaronder religieuze minderheden, kasten en andere groepen zoals 

de verschillende volksstammen, die in veel gevallen een ongelijke positie hebben ten opzichte 

van de meerderheid. Of de culturele factoren ook in verband te brengen zijn met het 

Maoïstische geweld in India moet uit de analyse hieronder blijken. 

Gotchev is van mening dat de toenemende globalisering, waardoor tradities en sociale 

minderheden naar de achtergrond verdwijnen, in verband kan worden gebracht met het 

ontstaan van terroristische groeperingen.
491

 In India is sprake van een toenemende 

globalisering. Met de komst van de vrijemarkteconomie heeft India de deuren wagenwijd 

opengezet voor buitenlandse investeerders. Ook op gebied van de wereldpolitiek draagt de 

Indiase staat een steentje bij. De Indiase regering is druk bezig met het lobbyen voor de 

hervorming van de VN Veiligheidsraad, waarbij het zichzelf ook een positie toebedeelt in het 

belangrijkste orgaan van de Verenigde Naties.
492

 Ook de gevolgen van de globalisering waar 

Gotchev op wijst zijn van kracht in de gebieden waar de Maoïsten de meeste invloed hebben. 

De eeuwenoude Indiase tradities verdwijnen vooral in de steden en binnen internationale 

bedrijven naar de achtergrond. Zo is het in veel multinationals niet uitzonderlijk om buiten je 

eigen kaste te trouwen.
493

 Iets wat in het oude India een onvoorstelbaar zonde is. Het tweede 

gevolg van de globalisering, dat sociale minderheden naar de achtergrond verdwijnen, is ook 

in India van kracht. Zoals in deze analyse al eerder aan bod kwam worden de traditionele 

volksstammen in een groot aantal deelstaten door de buitenlandse investeerders verdreven van 

hun geboortegrond.
494

 Al gauw kwamen de volksstammen erachter dat ze zich aan de 

verkeerde kant van het globaliseringproces bevonden.
495

 

Het Maoïstische geweld in India zou in verband kunnen worden gebracht met de 

marginale positie van minderheden zoals volkstammen en de laagste kasten. Uit 

demografische gegevens van de deelstaat Orissa, waar veertien districten onder invloed van 

de Maoïsten zijn, kwam naar voren dat in de door Maoïsten overgenomen gebieden 

voornamelijk volksstammen, en groepen uit de laagste kasten woonden.
496

 In de paragraaf 
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over de culturele achtergrond van India kwam naar voren dat de ongelijke economische 

positie gebonden is aan kasten en dat deze groepen de dupe zijn van investeerders en 

grootgrondbezitters.
497

 Het lijkt erop dat in Orissa vooral de benadeelde groepen de wapens 

hebben opgepakt. De demografische gegevens van deelstaat Orissa zijn volgens academici 

representatief voor de overige door Maoïsten ingenomen districten. Minderheden vormen de 

basis van de Maoïstische opstand. Het lijkt erop dat culturele factoren een grote rol hebben 

gespeeld bij het ontstaan van het politieke geweld in India.  

In de culturele analyse komt naar voren dat de culturele factoren: globalisering 

waardoor minderheden naar de achtergrond verdwijnen, discriminatie en verdrijving van 

grondgebied van minderheden, een grote rol hebben gespeeld tijdens het ontstaan van de 

Maoïstische opstand. 

 

3.6 Conclusie 

Uit bovenstaande tekst komt naar voren dat de oorzaak van het politieke geweld in India 

verschillende dimensies heeft. De sociaal-economische ongelijkheid van de sociale 

minderheden heeft ervoor gezorgd dat er een sterke basis is voor de Maoïstische opstand. 

Deze sterke basis zorgt ervoor dat de huidige opstand veel lastiger te handhaven is dan de 

opstand die in de jaren zestig in Naxalbari begon.
498

 De grondslag van de rebellie is zeer 

dynamisch, ook politieke factoren, zoals de aanwezigheid van een democratie en de 

afwezigheid van de staat in de kleine dorpjes op het platteland, hebben hierin een rol 

gespeeld. In het geval van India hebben deze politieke factoren de opstand mogelijk gemaakt, 

maar niet veroorzaakt. De oorzaak van de Maoïstische opstand is te vinden in de economische 

en culturele factoren. De sociaal-economische ongelijkheid, mede ontstaan door de 

globalisering, het systeem van grootgrondbezitters en de discriminatie van culturele 

minderheden, in dit geval traditionele volksstammen en de laagste kasten, is de belangrijkste 

factor geweest voor het ontstaan van de Maoïstische opstand.  
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Hoofdstuk 4 Analyse 

In dit hoofdstuk zal kort uiteen worden gezet in hoeverre er een verschil is tussen de oorzaken 

van het politieke geweld in Nepal en de oorzaken van het politieke geweld in India. Deze 

kwestie zal behandeld worden aan de hand van een analyse van de politieke, economische en 

culturele factoren die een rol hebben gespeeld of spelen in Nepal en India. De bouwstenen 

voor dit hoofdstuk zijn gelegd in het tweede en derde hoofdstuk van dit onderzoek, waarin 

duidelijk is geworden wat de oorzaken van het linkse terrorisme in de twee Aziatische landen 

zijn geweest.  

 

4.1 Politieke factoren  

In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is naar voren gekomen dat terrorisme politieke 

oorzaken kan hebben, te noemen: een instabiele staat, de aanwezigheid van een ideologie en 

een democratisch regime. In het geval van Nepal waren alle drie de politieke factoren 

aanwezig. De Nepalese staat was namelijk sinds 1991 een zeer instabiele democratie. Een 

groot verschil met de Indiase staat, die sinds de onafhankelijkheid redelijk stabiel is geweest, 

dit neemt niet weg dat de staat, mede door de enorme omvang van India, in de verste 

uithoeken van het land niet altijd toerijkend is geweest. Beide landen hebben wel twee andere 

overeenkomsten in de politieke sfeer, namelijk een democratisch regime en de aanwezigheid 

van een ideologie; het Maoïsme.  

De kwetsbaarheid van een democratie zit hem in de open gemeenschappen, met 

ongecensureerde media en transparante regeringen; ideale condities voor een terrorist.
499

 

Zowel in India als in Nepal hebben de Maoïsten gebruik weten te maken van de 

kwetsbaarheid van het regime. Desondanks is deze kwetsbaarheid in het geval van Nepal van 

veel groter belang geweest. De vestiging van de democratie in het begin van de jaren negentig 

was een grote omslag voor het Nepalese volk, dat lange tijd nauwelijks politieke vrijheid had 

gekend. Met de komst van de democratie veranderde dit. Het was niet langer verboden een 

politieke partij op te richten en er ontstond een kleurrijk politiek landschap.
500

 De democratie 

bood ook mogelijkheden aan de Maoïsten die openlijk hun ideeën konden verspreiden. Zoals 

in het deel over de culturele achtergrond van Nepal naar voren is gekomen, nam het etnische 

activisme na 1991 toe.  
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Het verschil in functioneren van de Indiase en de Nepalese staat is groot. Dit blijkt 

onder andere uit de gegevens van de Failed State Index, waarop Nepal ten tijde van de 

opstand, 21
e
 plaats, een aanzienlijk slechtere positie bekleedde dan India, ten tijde van de 

opstand, 76
e
 plaats.

501
 De ranglijst van de FSI bevestigd dat de Nepalese staat grote 

problemen had om publieke goederen, zoals veiligheid, rechtspraak en economische 

ontwikkeling, te leveren aan de Nepalese bevolking.
502

 De Indiase staat was tot op zekere 

hoogte in staat om publieke goederen, zoals veiligheid, rechtspraak en economische 

ontwikkeling, te leveren aan de Indiase bevolking.
503

 Maar zoals al eerder genoemd was in de 

gebieden waar de Maoïsten hun opstand begonnen sprake van een bestuurdersvacuüm. Dit 

lokale vacuüm creëerde in een groep deelstaten in India mogelijkheden voor terroristen. 

Hetzelfde gebeurde in Nepal, alleen was hier sprake van een veel groter vacuüm, waardoor de 

Maoïsten in vrij korte tijd op landelijk niveau een opstand tot stand wisten te brengen. De 

afwezigheid van de staat op lokaal niveau in India en op landelijk niveau in Nepal zorgde 

ervoor dat de Maoïsten de ruimte hadden om trainingskampen, communicatieposten en 

wapendepots in te richten. Daarbij bood de afwezigheid van de staat de mogelijkheid om 

eigen politieke, sociale en economische instanties op te richten, ook wel een schaduwstaat 

genoemd. Tot slot bood de afwezigheid van de staat mogelijkheden om rekruten te werven, 

omdat de bevolking niet langer loyaal was aan de regering.
504

 Zowel de Maoïsten in India als 

in Nepal hebben, hetzij op verschillende niveaus, gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. 

De aanwezigheid van een ideologie wordt gezien als één van de randvoorwaarden 

voor het ontstaan van terrorisme.
505

 Een ideologie is een perfecte manier om een groep te 

mobiliseren.
506

 In het geval van de Maoïsten in India en in Nepal was er ook sprake van een 

ideologische insteek. De Maoïstische ideologie heeft zowel in Nepal als in India een 

belangrijke functie gehad. De gezamenlijke doelstellingen zorgden ervoor dat vrij snel een 

collectief op de been was gebracht dat bleef groeien. Beide landen volgden vooral het 

communisme van Mao en niet zo zeer van de Sovjet Unie.
507

 In China was net als in Nepal en 

India sprake van een overwegend agrarische bevolking. De Maoïsten in Nepal accepteerden 
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de constitutionele monarchie, de parlementaire democratie en de vrijemarkteconomie.
508

. De 

ideologie van de Maoïsten gaat uit van een klassenstrijd. Waarbij ze de heersende klasse, de 

bourgeoisie, omver willen werpen om een socialistisch regime te vestigen.
509

 In India is de 

communistische ideologie een belangrijke gezamenlijke component voor de verschillende 

Maoïstische groeperingen die onafhankelijk van elkaar operen. In Nepal werd het Maoïsme 

vooral gezien als een beweging die mensen in hun eerste levensbehoefte wilde voorzien. 

 

4.2 Economische factoren 

In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is naar voren gekomen dat economische factoren in 

verband kunnen worden gebracht met het ontstaan van politiek geweld. De economische 

factoren die een dergelijk effect kunnen hebben zijn economische ongelijkheid, een snelle 

modernisering en demografische druk. Zowel in Nepal als in India was grote economische 

ongelijkheid onder de bevolking. Een groot deel van de Indiase en Nepalese bevolking leefde 

en leeft onder de armoedegrens. In beide landen was de welvaart erg ongelijk verdeeld en was 

er een groot verschil in welvaart tussen stad en platteland. Daarbij waren er een aantal 

bevoordeelde groepen en benadeelde groepen in beide samenlevingen die op basis van hun 

afkomst automatisch meer of minder welvaart genieten.
510

 Deze ongelijkheid wordt in beide 

landen in stand gehouden door het feodale systeem van grootgrondbezitters dat nog van 

kracht is.
511

  

De tweede economische factor; een snelle modernisering, is alleen in India aanwezig. 

In Nepal bleven, ondanks de pogingen van de Nepalese regering om de economie te 

moderniseren, hervormingen en modernisering achterwege. In India is sinds de invoering van 

de vrijemarkteconomie in 1991, sprake van een ongekende economische groei en een daarbij 

horende modernisering.
512

 Deze groei heeft de hele Indiase samenleving beïnvloed. Nieuwe 

technologieën en westerse invloeden deden hun intrede en botsten in veel gevallen met het 

traditionele India. Deze moderniseringgolf heeft verstrekkende gevolgen gehad voor een 

aantal Indiërs. Zij bleken op plekken te wonen waar veel grondstoffen in de grond zaten. De 

grondstofrijke landbouwgrond werd geannexeerd door investeerders. Op de plekken waar 
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voorheen volksstammen leefden werden fabrieken gebouwd.
513

 Deze opgedrongen 

modernisering vond vooral plaats in de gebieden waar de Maoïsten op dit moment actief zijn. 

Mogelijkerwijs ligt deze modernisering, waardoor veel volksstammen hun leefgebied moesten 

verlaten, aan de basis van het politieke geweld in India. 

 Een andere economische factor, die overigens in beide landen van kracht was, was de 

demografische druk. Zowel India als Nepal kampte met een grote bevolkingsgroei, waardoor 

de demografische druk toenam. 

In Nepal lijken de economische factoren niet de directe oorzaak geweest te zijn van 

het linkse terrorisme, omdat de gebieden waar de Maoïsten hun opstand begonnen niet de 

meest marginale gebieden waren. In het geval van India lijken de economische factoren een 

veel grotere rol te hebben gespeeld. Hier zijn de Maoïsten actief in de armste en meest door 

de modernisering benadeelde gebieden.
 514

   

 

4.3 Culturele factoren 

Naast politieke en economische factoren kunnen ook culturele factoren een rol spelen bij het 

ontstaan van politiek geweld. Culturele factoren die in verband worden gebracht met het 

ontstaan van terrorisme zijn de aanwezigheid van een ideologie, globalisering waardoor 

tradities en minderheden naar de achtergrond verdwijnen en de uitsluiting en discriminatie 

van minderheden. Zowel in Nepal als in India was en is sprake van een ideologie, namelijk 

het Maoïsme. Ook van discriminatie van minderheden was in beide landen sprake. Zowel de 

samenleving in India als in Nepal was doordrenkt van het kastensysteem dat voortkwam uit 

het Hindoeïsme dat in beide landen de grootste religie is. Niet alleen de laagste kasten, maar 

ook etnische minderheden in Nepal en traditionele volksstammen in India werden 

benadeeld.
515

  

De culturele factor globalisering is alleen van toepassing op India. In Nepal is de 

globalisering nog niet voelbaar. India daarentegen gaat volop mee in het globaliseringproces 

en speelt steeds meer een rol in de wereldpolitiek.  

In zowel India als Nepal waren grote groepen minderheden aanwezig.
516

 In India 

waren het vooral de laagste kasten, religieuze minderheden en traditionele volksstammen, die 
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in een marginale positie verkeren. In beide landen is een positie als culturele minderheid in 

verband te brengen met de sociaal economisch benadeelde positie van verschillende 

minderheden. In India zijn de leefgebieden van de minderheden tevens de gebieden waar de 

Maoïsten actief zijn. En lijkt de achtergesteldheid van deze minderheden een belangrijke 

reden voor de Maoïstische opstand. In Nepal echter werden de Maoïsten, ondanks de 

aanwezigheid van grote groepen benadeelde minderheden, niet in grote mate door deze 

minderheden gesteund. Als de ongelijke behandeling van minderheden in Nepal de oorzaak 

zou zijn van het politieke geweld dan zou dit betekenen dat de dalits, de meest benadeelde 

groep, een belangrijke steun voor de Maoïsten moeten zijn geweest tijdens de opstand. Een 

dalit expert rapporteerde dat slechts twee van zevenendertig leden van de Maoïstische 

Centrale Commissie dalit waren.
517

 De oorzaak van het politieke geweld kan niet worden 

toegeschreven aan een etnische kwestie, omdat zevenendertig procent van alle Maoïsten 

behoort tot de hoogste kaste.
518

 Daarnaast is het gebied dat de basis vormden voor het linkse 

verzet een gebied waar veel magars woonden. De magars hadden een bevoorrechte positie in 

de Nepalese samenleving en waren dus verre van een achtergestelde etnische groepering.
519

 In 

tegenstelling tot Nepal zijn de door de Maoïsten overgenomen districten in India gebieden 

waar vooral volksstammen en onaanraakbaren wonen.
520

  

Van de laatste culturele factor; globalisering, was alleen in India sprake.
521

 Het 

globaliseringproces werd in gang gezet met de verandering van het economische beleid in de 

jaren negentig. Door de globalisering zijn sociale minderheden naar de achtergrond 

verdwenen. Zoals hierboven al eerder aan bod kwam worden de traditionele volksstammen in 

een groot aantal deelstaten door de buitenlandse investeerders verdreven van hun 

geboortegrond.
522

 Verjaging van geboortegrond is één van de redenen waarom minderheden 

radicaliseren.
523
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4.4 Conclusie 

Uit de analyse komt naar voren dat de oorzaken van het politieke geweld in Nepal en India 

niet helemaal overeenkomen. De Maoïstische rebellie in Nepal had een zeer dynamische 

grondslag waarin ook sociale, etnische en economische kwesties een rol speelden, maar de 

basis voor de rebellie was het politieke systeem van Nepal.
524

 De factoren; demografische 

druk, discriminatie van minderheden en sociaal-economische ongelijkheid waren al meerdere 

decennia aanwezig in Nepal en droegen bij aan de ontevredenheid onder de Nepalese 

bevolking. Dit uitte zich in verschillende opstanden, die vrijwel gelijk de kop in werden 

gedrukt door de staat. De politieke factoren van een instabiele staat en een democratie zijn 

direct in verband te brengen met de succesvolle Maoïstische opstand.  

In India speelde de politieke factoren in veel mindere mate een rol. Desondanks 

creëerde de afwezigheid van de staat in de kleine dorpjes op het platteland de nodige ruimte 

voor de Maoïsten. Uiteindelijk waren de economische en culturele factoren de directe oorzaak 

van het politieke geweld in India. De sociaal economische ongelijkheid, mede ontstaan door 

de globalisering, het systeem van grootgrondbezitters en de discriminatie van 

minderheidsgroepen, in dit geval traditionele volksstammen en de laagste kasten, hebben het 

klimaat voor de Maoïstische opstand gecreëerd. De vraag is of de opstand in India zich kan 

uitbreiden naar gebieden waar de staat wel aanwezig is.  

Naast de verschillen en overeenkomsten tussen de oorzaken van het terrorisme in 

Nepal en India is er nog een ander verschil, namelijk het verschil in de uitkomst van de 

opstand in Nepal en India. Een belangrijke kanttekening hierbij is het grote verschil in 

omvang tussen beide landen en het feit dat de Maoïstische strijd in India nog niet ten einde is 

gekomen. Desalniettemin lijkt de Indiase staat te sterk om het tot een totale volksopstand te 

laten aankomen, ongeacht of er in andere Indiase deelstaten voldoende draagvlak zal zijn voor 

de opstand. In Nepal was de Nepalese staat veel minder stabiel dan de staat in India. Hierdoor 

wisten de Maoïsten een volksopstand en uiteindelijk in samenwerking met andere partijen de 

monarchie af te schaffen. Het is mogelijk dat het verschil in succes in beide landen te maken 

heeft met het verschil tussen het functioneren van de staat in beide landen.  

In deze studie over het Maoïsme in Nepal en India heeft de falende staten 

problematiek een centrale rol ingenomen. In dit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen 

wat voor gevolgen een instabiele staat kan hebben. Een lastig vraagstuk dat in deze these niet 

opgelost is, is de oorzaak-gevolg kwestie. Is het ontstaan van terrorisme het gevolg of de 
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oorzaak van een instabiele staat? Nepal is het perfecte praktijkvoorbeeld waarin de scheidslijn 

tussen oorzaak en gevolg erg dun is. De Maoïsten wisten in relatief korte tijd een complete 

opstand te ontketenen. In eerste instantie maakte de zwakke Nepalese staat de opstand mede 

mogelijk en vervolgens werd de staat nog zwakker als gevolg van de landelijke onrusten die 

ontstonden. Hiermee zou de stijging van Nepal op de FSI van 2006 te verklaren zijn. Deze 

kwestie daargelaten, wordt in de case studie over Nepal duidelijk dat het falen van een staat 

een belangrijke factor kan zijn bij het ontstaan van een terroristische organisatie. De case 

studie over Nepal bevestigt dat het concept van instabiele staten een belangrijke rol moet 

spelen in de discussie over de oorzaken van terrorisme.  

In de case studie over India speelt het concept van instabiele staten een iets minder 

prominente rol, omdat in India sociaal culturele factoren ten grondslag liggen aan het 

Maoïstische verzet. Toch wordt ook in de studie over India duidelijk dat een instabiele staat 

mogelijkheden biedt aan terroristische groeperingen. In India reiken de tentakels van de 

Indiase staat niet tot in de oerwouden waar de Maoïsten zich schuil houden en van waaruit de 

Maoïsten opereren. Door de afwezigheid van de staat lukt het de Maoïsten om rekruten te 

trainen, bestuursorganen op te zetten en belasting te innen bij de bevolking in ruil voor 

bescherming en andere diensten. Wederom wordt in dit voorbeeld bevestigd dat een instabiele 

staat veel mogelijkheden biedt aan terroristische groeperingen.  

De uitkomsten van het onderzoek naar Nepal en India ondersteunen het concept dat 

instabiele staten in verband kunnen worden gebracht met het ontstaan van terrorisme. Maar 

deze casus gerelateerde bevestiging van de juistheid van het concept van instabiele staten 

betekent niet dat een instabiele staat altijd voor politieke onrust zorgt. Naast de bevindingen 

over het concept van instabiele staten ondersteunen de resultaten van dit onderzoek ook de 

volgende uitspraak van terrorismedeskundige Tore Bjorgo: ‟Those who research the roots of 

terrorism are conscious that no single cause exists.‟
525

 Zowel in de studie over Nepal als de 

studie over India waren meer dan één van de mogelijke factoren van terrorisme aanwezig. De 

wisselwerking tussen deze factoren speelde een belangrijke rol in het ontstaan van het 

politieke geweld.  
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Hoofdstuk 5 Conclusie 

In deze masterthese is getracht de vraag in hoeverre de instabiliteit van de staat Nepal en 

India de oorzaak is geweest van de opkomst van de Maoïsten, te beantwoorden. Om deze 

vraag te beantwoorden was het noodzakelijk om, niet alleen de instabiliteit van een staat, 

maar ook andere mogelijke oorzaken van terrorisme op politiek, economisch en cultureel 

gebied te behandelen. Om tot een juiste formulering van het antwoord op de hoofdvraag te 

komen werden achtereenvolgens drie deelvragen behandeld. De eerste deelvraag, wat zijn de 

mogelijke oorzaken van terrorisme, stond centraal tijdens het schrijven van het theoretisch 

kader. De tweede en derde deelvraag, wat zijn de oorzaken van het terrorisme in Nepal en 

India, stonden centraal in de case studies van Nepal en India. Voordat kan worden overgegaan 

tot beantwoording van de hoofdvraag volgt hieronder een kernachtige samenvatting van het 

onderzoek. 

Het concept van instabiele staten werd geboren in de periode net na de Koude Oorlog. 

Aanleiding waren de diepgaande globalisering en de door de dekolonisatie ontstane nieuwe 

onafhankelijke staten. In een onderzoek van de CIA werden politieke onrust en een instabiele 

staat met elkaar in verband gebracht.
526

 De discussie onder academici over de mogelijke 

oorzaken van terrorisme kreeg een impuls door de aanslagen van 11 september.  

Het concept van instabiele staten is onderhevig aan de nodige kritiek, omdat het zeer 

lastig is vast te stellen wanneer een staat falend is. Het begrip van een ingestorte staat is wel 

algemeen aanvaard, maar wat het verschil is tussen een zwakke staat en een falende staat blijft 

onduidelijk. Wel duidelijk is dat een instabiele staat niet in staat is de inwoners te voorzien 

van één of meerdere belangrijke publieke goederen, zoals veiligheid en rechtspraak.
527

  

Naast het verband tussen een instabiele staat en terrorisme zijn er ook andere politieke, 

economische en culturele factoren die een belangrijke rol kunnen spelen tijdens het ontstaan 

van terrorisme. Zo speelt de politieke inrichting van een staat ook een rol bij het ontstaan van 

terrorisme, waarbij democratieën extra gevoelig zijn voor terrorisme, omdat het transparante 

open gemeenschappen zijn. Naast de politieke inrichting kan ook de aanwezigheid van een 

ideologie een belangrijke rol spelen, omdat een gezamenlijke visie zeer belangrijk is bij het 

mobiliseren van een groep mensen. Niet alleen politieke maar ook economische factoren zoals 

een snelle modernisering, demografische druk en economische ongelijkheid zijn mogelijke 

oorzaken van terrorisme. Tot slot zijn er nog culturele factoren die ten grondslag kunnen 
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liggen aan het ontstaan van terrorisme. Deze factoren hebben vooral betrekking op sociale 

minderheden, die zich op de een of andere manier bedreigt voelen. Dit kan het gevolg zijn van 

globalisering waardoor tradities en minderheden naar de achtergrond verdwijnen, maar ook 

van discriminatie en uitsluiting van deze minderheden.  

In de case studie over Nepal kwam naar voren dat de instabiele Nepalese staat als 

belangrijkste factor kan worden gezien voor het ontstaan van de Maoïstische opstand. Dit 

neemt niet weg dat ook sociale, etnische en economische factoren een rol speelden. De zojuist 

genoemde factoren waren echter al meerder decennia in Nepal aanwezig, terwijl de vestiging 

van een democratie in 1991, een nieuwe factor was. De nieuwe regering slaagde er niet in 

hervormingen door te voeren en trad maar liefst elf keer af tijdens de maoïstische opstand. 

Het succes van de Maoïsten die een landelijke volksoorlog wisten te ontketenen werd mede 

mogelijk gemaakt door de instabiliteit van de Nepalese staat.  

 De hoofdoorzaak van de op dit moment nog steeds voortdurende Maoïstische strijd in 

India ligt in de sociaal economische ongelijkheid van de minderheden die leven in de 

gebieden waar de Maoïsten actief zijn. Deze ongelijkheid is ontstaan door het systeem van 

grootgrondbezitters en de komst van investeerders, die aangetrokken worden door de 

aanwezigheid van belangrijke grondstoffen en mineralen in de gebieden waar voornamelijk 

volksstammen leven. De eeuwenoude bewoners moesten plaats maken voor de fabrieken van 

de investeerders en raakten zodoende hun bestaansmiddelen kwijt. Naast deze economische 

factoren speelden ook culturele factoren een belangrijke rol. De volksstammen, die niet zijn 

opgenomen in het kastensysteem, dat ondanks de afschaffing nog een belangrijke rol speelt in 

de Indiase maatschappij, of mensen uit de laagste kasten, bekleden een zeer lage positie 

binnen het hiërarchische kastensysteem. Als gevolg hiervan zijn de volkstammen en de 

laagste kasten slachtoffer van discriminatie. Tot slot maakt de afwezigheid van de staat in de 

bossen waar de Maoïsten opereren het verzet mogelijk. De Maoïsten hebben bestuursorganen 

opgericht in de dorpjes en trachten zo enkele belangrijke publieke goederen als rechtspraak en 

veiligheid te leveren aan de dorpelingen. In de rest van India is de staat redelijk stabiel. 

De korte samenvatting van dit onderzoek biedt voldoende houvast om het antwoord op 

de hoofdvraag, in hoeverre de instabiliteit van de staat Nepal en India de oorzaak is geweest 

van de opkomst van de Maoïsten, te geven. In zowel India als Nepal speelde de instabiliteit 

van de staat een belangrijke rol. Dankzij deze instabiliteit ontstond de ruimte voor een 

opstand, zonder dat deze direct de kop zou worden ingedrukt. In Nepal kan de instabiliteit van 

de staat als de belangrijkste factor voor het ontstaan van het terrorisme worden gezien, terwijl 
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in India de afwezigheid van de staat wel de mogelijkheden voor een opstand creëerden, maar 

een minder grote rol speelde als in Nepal het geval was. Een reden hiervoor is dat de Indiase 

staat al vijftig jaar redelijk stabiel was, alleen door de omvang van het Indiase continent in 

een aantal gebieden niet toereikend was. 

De casusgerichte aanpak heeft tot inzichten geleid over de situatie in Nepal en India, 

maar wat betekent de uitkomst van dit onderzoek voor het algemene concept van instabiele 

staten? Kunnen de resultaten van dit onderzoek ook breder worden getrokken? Na 

bovenstaand betoog, waarin de mogelijke oorzaken van terrorisme aan bod zijn gekomen is 

duidelijk geworden dat het concept van instabiele staten toepasbaar is op Nepal en India. 

Instabiele staten bieden mogelijkheden aan terroristen, maar desalniettemin is een instabiele 

staat zeker niet altijd de oorzaak van terrorisme. Er is een scala aan politieke, economische en 

culturele factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van terrorisme. Daarbij is de 

aanwezigheid van deze factoren geen garantie voor het ontstaan van terrorisme. Daarvoor 

moeten zogenaamde triggering causes
528

 aanwezig zijn die ervoor zorgen dat mensen tot 

politiek geweld overgaan. Dit gebeurt niet in elke staat waar structurele oorzaken voor 

terrorisme aanwezig zijn. Deze argumentatie ondersteunt het standpunt dat elke staat een 

eigen benadering nodig heeft, of zoals Martha Crenshaw het zegt; plaats elke casus in de 

eigen context om te begrijpen wat er gaande is.
529

 Vanuit deze visie is het onmogelijk om met 

de gegevens uit dit onderzoek iets te zeggen over de oorzaak van politieke onrust in andere 

landen, daarvoor is een case studie vereist.  

 

5.1 Discussie  

Deze discussie biedt ruimte om ideeën voor verder onderzoek te etaleren. Dit onderzoek naar 

de oorzaken van het Maoïsme in India en Nepal was relevant omdat, vooral in het geval van 

India, nog zeer weinig over het onderwerp geschreven was. Deze schaarste van secundaire 

bronnen is aanleiding om in deze discussie te vermelden dat het uitermate interessant zou zijn 

om in een vervolgonderzoek India te bezoeken en veldonderzoek te doen naar de Maoïsten. 

Hierdoor zou nog duidelijker naar voren kunnen komen hoe deze organisatie te werk gaat en 

welke motivatie mensen hebben om zich bij de Maoïsten aan te sluiten. Dit veldwerk is 

wellicht niet haalbaar omdat de situatie in de gebieden waar de Maoïsten opereren te 
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gevaarlijk is, of omdat de Indiase autoriteiten of Maoïsten niet mee willen werken. Ondanks 

mogelijke problemen moet deze aanbeveling toch genoemd worden. 

Een ander interessante invalshoek is de deelname van het aantal vrouwen in de 

Maoïstische opstand in Nepal en India. Er is al onderzoek gedaan naar de rol die vrouwen 

hebben gespeeld tijdens de opstand in Nepal, maar de rol van vrouwelijke Maoïsten in India 

biedt perspectief voor een interessant onderzoek, omdat een groot deel van de Maoïsten 

vrouw is. Een uitzonderlijk gegeven, gezien de slechte maatschappelijke positie van de vrouw 

in India, waardoor samenwerking met een man, zeker in de landelijke gebieden, 

vooruitstrevend te noemen is.  

Tot slot zou een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van instabiele staten een 

interessante invalshoek zijn voor vervolgonderzoek. De wisselwerking tussen terroristische 

groeperingen en de instabiele staat zou hierin een belangrijke rol moeten innemen en 

wederom zouden praktijkvoorbeelden van de combinatie politiek geweld en een instabiele 

staat per land moeten worden onderzocht waarbij de focus moet liggen op de vraag of de 

instabiele staat in verband kan worden gebracht met de politieke onrust en of in dat geval de 

instabiele oorzaak of gevolg is van de politieke onrust. 
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