Anno 20'ló leven er op Centrool en Zuidoost Molukken - op Popuo en het oosteliike
deel von Nuso Tenggoro no - meer mensen onder de ormoedegrens don in

ondere provincies in lndonesië. Dit ondonks de wereldwiide oondocht en insponning
om ormoede te bestriiden in het kqder von het Millennium Development Gool (MDGI
Progromme. Een voortzetting doorvon is het Post 20,l 5 Development Gools
(P201 5DG) Progromme, dot weer ols eerste doelstelling heeft ormoedebestriiding:

0% qrmoede in 2030.
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BESTRUDINGVAN ARMOEDE
EN MILIEUVERVUILING

ffiffi#CnkekeE*r**nmnfrh
e zou kunnen denken: wat heeft men op Centraal

en Zuidoost Molukken aan zo'n ambitieuze doel-

stelling als het al niet eens is gelukt om in het
kader van het MDG-programma het aantal mensen dat
onder de armoedegrens leven te halveren. Niets, als je er
niks mee doet, wel, als je gebruik wil maken van de ge-

boden mogelijkheden om een aanpak te ontwikkelen
waar zowel armoede als milieuvervuiling duurzaam en
effectief kan worden bestreden.
Juist dit is voor de lokale gemeenschappen in Centraal
en Zuidoost Molukken een grote uitdaging. Het ontbreekt hen niet alleen aan de kennis en expertise om
zo'n aanpak te ontwikkelen. Ook ontbreekt het hen aan
mogelijkheden om deze uit te proberen. Wat een
vereiste is, omdat vooraf niet is vast te stellen of deze
wel geschikt is.
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In dit, artikel wordt een benoderingswijze geschetst die mogelijkheden biedt om een oonpakvanuit de lokale gemeenschappen te ontwikkelen yoor sociale problernen zodls
ormoede en milieuvervuiling.
H u í dí ge overhei d sa o n pak ontoerei ken d
Zonder de sturende rol van de overheid en de ondersteunende
rol van het onderwijs blijft het een grote uitdaging voor de
gemeenschappen in Centraal en Zuidoost Molukken (groen gekleurd, in de kaart hiernaast) om naar alternatieven te zoeken,
waarmee ze de huidige maatschappelijke situatie zodanig kunnen
bel'nvloeden dat problemen als armoede en milieuvervuiling duurzaam en effeclief kunnen worden aangepakl.
Er is amper overheidssteun voor de initiatieven die zij nemen om

de gestaag groeiende milieuvervuiling aan te pakken. Deze spontane schoonmaakacties die de overheid zouden moeien aanzetten
tot het ontwikkelen van een blijvende aanpak ebben weg, zodra de
externe Ínanciële ondersteun ing wegvalt.
Willen we armoede en milieuvervuiling op Centraal en Zuidoost
Molukken duurzaam en effectief bestrijden dan dient ervoldoende
middelen beschikbaar te zijn om een geschil<te aanpak te ont-
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om het uit te proberen, Dit

is mogelilk

mits men al
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een vroeg stadium aan de centrale en provinciale overheid kenbaar

maakt van de mogelijkheden die het P20l5DG Programme biedt
gebruik te willen maken. Het is daarom aan de lokale gemeenschappen om ervoorte zorgen, dat hun ideeën vertaald worden in
programmavoorstellen, en om erop toe te zien dat de regionale
overheden de voorstellen ook meenemen in de beleidsvorming inzake het P20l5DG Programme.
Naar alle waarschijnlilkzal dit op korte termijn niet gebeuren, omdat de regionale en provinciale overheden eerst hun sturende rol
moeten oppakken. Het is daarom aan de gemeenschappen zelf om
een manierte vinden, waarmee ze de overheden kunnen uitdagen
om alsnog deze rol te vervullen.
Ve rg rote n vo n h et p robl eem opl o s si n g poten si eel
ln de afgelopen jaren zijn er al diverse manieren bedacht en met
succes uitgeprobeerd om vanuit de lokale gemeenschappen
economische, sociale, en technologische veranderingen op gang te
brengen.

Eén daarvan is het creëren van een soort'speelveld'waarbinnen
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biedt om personen te betrekken, die bij het onderwijs of de overheid werken Deze personen kunnen dan faciliteren in de informatie-uitwisseling met de omgeving en de activiteiten binnen hun
'speelveld' promoten.
Kumpulans kunnen de gemeenschappen ondersteunen met kennis,
die zij nodig hebben om een sociale omgeving ('speelvelden') in te
richten. Zij kunnen ook faciliteren in de voorlichting door bijvoorbeeld informatie op te nemen in hun websites, die van belang is om
bepaalde actuele vraagstukken naar de achterban toe te belichten,
zoals: de betekenis van een schone bebouwde en natuurlijke
leefomgeving voor de gezondheid van de mensen.

opgenomen, bewerkt, en zichtbaar worden gemaakt, wat een eÊ
feclief en eÍïciënt beleid mogelijk maakt om de kwaliteit van de
leefomstandigheden van de gemeenschappen en hun hulpbronnen
borgen.
Voor kantelen van de huidige maatschappelijke situatie in de richting van een duurzame samenleving is het echter van belang om de
maatschappelijke veranderingen die vanuit de gemeenschappen
geinitieerd zijn in te passen in het lange termijn beleid van zowel de
regionale, provinciale als nationale overheid. Ook om ervoor te
zorgen dat de activiteiten en projecten die hieraan zijn gerelateerd
ingepast worden in de uitvoering van het P20l5DG-programme,
zodat er voldoende middelen hiervoor beschikbaar wordt gesteld,

Beleid op longe termiin
Om het veranderingsproces vanuit de gemeenschappen langdurig
te kunnen blijven monitoren is het gebruik van een Geographic lnformation System (GlS) min of meer een vereiste,
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