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Vrijwilligers aan het werk…
Dit jaar heeft zoals reeds aangekondigd Ann Popelier een tijdje in Chitre verbleven voor haar veldstudie waarop haar thesis
gebaseerd is voor haar ‘Master na Master’ diploma van ‘Conflict and Development’ aan de Universiteit van Gent. We hebben
daaraan meegewerkt en voor ons heeft ze dan een synthese gemaakt voor publicatie. Daar die nog te lang uitviel om hierin te
lassen is deze apart via e-mail verstuurd. Hier vindt u dan een synthese van de synthese. U wenst de volledige versie: stuur
ons een e-mail en we bezorgen u deze. Ziezo, en laten wij haar nu maar even aan het woord:

In de vorige nieuwsbrief had ik beloofd jullie verder te informeren over de resultaten van mijn veldonderzoek in
Chitre. Begin november 2007 keerde ik terug naar België met een karrenvracht aan informatie. De opdracht van
de komende anderhalve maand bestond erin om alle verzamelde data op een ordentelijke en structurele manier te
verwerken. Het werden nog slopende weken en een race tegen de klok om de deadline voor het indienen van mijn
thesis van 19 december te halen. Maar ik heb het, weliswaar op het nippertje, gehaald! Ook mijn thesisverdediging
voor een jury op 11 januari van op het dak van de wereld via Skype is al bij al goed verlopen. Met een wat labiele
connectie heb ik toch op de meeste vragen een afdoend antwoord kunnen geven. Ik ben nu dan ook officieel
afgestudeerd en hopelijk brengt dit mij een stapje dichter bij het verwezenlijken van mijn droom, namelijk om
mee te werken aan de conflict-resolutie en vredes-opbouw in Nepal, of in een ander door oorlog geteisterd gebied.
Dit is dus nog maar het begin!

(Foto: enquête afnemen bij een lage cast-familie)

De diepgewortelde sociale, geografische, economische, etnische en culturele ongelijkheden in Nepal worden vaak
genoemd als de grondoorzaken van het decennialange conflict tussen de Maoïsten en de Nepalese regering. De
Maoïsten hebben deze grieven gretig opgenomen in hun discours teneinde de achtergestelde groepen, en dan
vooral de ‘dalits’ (ndvdr: lage kaste mensen) en de vrouwen, warm te maken om mee te vechten in hun ‘Oorlog van
het Volk’. Na 10 jaar strijd is er in 2006 eindelijk een vredesakkoord gesloten waarbij de Maoïsten opgenomen
werden in de interim-regering in afwachting van grondwettelijk verkiezingen. Deze belangrijke verkiezingen
werden reeds 2 maal uitgesteld, maar sinds vorige week is er een nieuwe datum bekendgemaakt, namelijk 10 april.
Ondertussen zijn wel reeds een aantal eisen van de Maoïsten ingewilligd, met als belangrijkste het uitroepen van
Nepal tot een republiek, waardoor de rol van de koning bijna volledig uitgespeeld is.
Met mijn onderzoek wou ik vooral een beter inzicht verkrijgen in de wijze waarop het conflict een impact heeft
gehad op de leef- en denkwereld van een rurale dorpsgemeenschap. Via mijn contacten met de vzw Himalayan
Projects werd Chitre verkozen als onderzoekdorp. Chitre is een doodgewoon dorpje gelegen in de heuvels van
West-Nepal, met thans ongeveer 40 families. Hun belangrijkste economische activiteit is het beheren van hun
kleine boerderijen, waarbij overwegend aan overlevingslandbouw wordt gedaan.

Zowel het tekort aan

landbouwgrond als de beperkte productiviteit van deze gronden zorgt ervoor dat het natuurlijk kapitaal van de
betreffende huisgezinnen onvoldoende is om het volledig jaar in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Een

andere bron van inkomsten is dus een absolute noodzaak om te kunnen overleven. Overlevingsstrategieën bestaan
hoofdzakelijk uit het werken als landarbeider op het land van iemand anders, en lange termijn arbeidersmigratie
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van jonge mannen naar vooral India en de Golfstaten. Ongeveer de helft van alle huisgezinnen in Chitre heeft
een familielid in het buitenland.
Het conflict heeft vooral de traditionele overlevingsmechanismen en de van oudsher sterk ontwikkelde sociale
netwerken in het dorp zwaar onder druk gezet. Een beperkte bewegingsvrijheid, de regelmatige inning van
donaties, de vrees voor ontvoeringen van kinderen en
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