
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. r Tekst Gcrrel usmony

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 ont-
breekt 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.

In dit, artikel wordt een benoderingswijze geschetst die mo-
gelijkheden biedt om een oonpakvanuit de lokale gemeen-
schappen 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 ge-

kleurd, 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 duur-
zaam en effeclief kunnen worden aangepakl.

Er is amper overheidssteun voor de initiatieven die zij nemen om
de gestaag groeiende milieuvervuiling aan te pakken. Deze spon-

tane 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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wikl<elen en om het uit te proberen, Dit is mogelilk mits men al in
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 gemeen-

schappen 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 in-

zake het P20l5DG Programme.

Naar alle waarschijnlilkzal dit op korte termijn niet gebeuren, om-
dat 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 pote n 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



9e O[ugaO1ry .9rc7, ratu4rrde

uapeqllr;a3our )oo ]aq
uee ue) ,ueplenleeds, ep

]epuro'uairoue8 uapJo^ pueqrane;ed

uen uoJaorl 1eL1 JooA 1unólapen slv

Nndle4re^ sP Puoqre^pPd

uê'eou,,"co1,oop'ili,:';::ï:Ë'=:i:11,ffJ"'":ïi:"j]ï
>1eln8eap elsreren laq Luo sero;d 1eq do laeq 3uq-ro^ ]ln enerlsod

uaa laLl ]ep'sl azÍrrrol;err,r ozop ue^ loopJoon pueuo>1Írq uel'uêà€LU

Jeeqllq)V ua8ur8epln e8rpuro>1ao1 ap leze8 Jee)lo renoue8el
erp 'uepleeqlsLUo)eo1 e8rp;eeargoo;e8 qrsrSol Jo eleqrsne;d ue ep
-uema8 ]eur plremeS lp;orr,r Írqee6 ' uepleêqs1elp/\ ) ue^ uo)€ul

1rn;qe8 leq sl Surnelueuies euezrnnp uee do sr 1q:ue8 ]ep pleleq

ur ueleuêA ê1 ersrn ep >1[r;ueu-reze8 uro lepprLudlnq apleo,rdaq ue3
'uo))oJloq e] ÍlqJe deq:sueer.ue8 ep

uro SrpuepJo^ ]êq sr sero.rd llp flq )oO'preleq ur ueprom ue]eour

pl€epa^ ozap pz uep p8epa8pen uê pue)eq leeuruee ersr^ ap sl

6 u nu t oas p le pq ey! 1 p w ozeg

'PJools

-JAA }PJO^^ UaeprGOre leL{ 1€P ueuJO)JOOA e} UrO uauuOUeSaeUj

uepJo^ ua;e8e-r1eer.u apln[ ep Suruu.ronpraloq ap ur Je]el u€)

uêop e1Ip JooC 'ueuuo-rqdlnq e1Ír;;nn1eu ep uel ureeplso:e 1aq

ur êrluêAJolur e>1írlesueur u€A uellage ep u€A ue38e;pen )llloplnp
leLl sl ersr^ ep u€^ uêllelslse^ laLl Írq lundslql€puee >1Íu8ue;eq ueg

'ua8rozen el e8epodde.r ep ue uerelsrsse e1 uro ue8eu 3ur;;a1s

-ursírm;epuo areSoq elqol uee lrqreep ue4[gJo [lH'ldoopen ezírm

epJêêrnpn;pe8 uee do serord ]oq lep'ao] u€p ]otz Jolellr)e; uel
'p;aereue8e8 ueaapr uêpJoomuJê) u€A pu€r.l êp uee ''lle'sÍr*r.repuo
I n npnJls€4u r'8;ozner ; 

r ur'8-iozsp raq puoza8 :sleoz's,euloql sleppt Lll

uep lprom s[rrr,ra8sde15 '(praqano ue ue8ur;;e]sursruue) uen s;e8
-rpJooMue8epen's,ODN'uepelsdeqrsueeue8) ueue))oJloq olp

leur ueLr-rJolsureJq e1 >1l.rluer.uezaB Li-ro ue]sLllo)ueeÍrq e;ap;eeuu

Jo u?g ue^ uepnoq leq sl uêop e] llp LUo lapprudlnq eprqrseS uel
Sururonersr^ uen se:old 1eq

[1q ue2uleq e1 ueddeq:sueeu:e8 ap Luo Srpuep.ren ]êq s! utoJ€ec
'ue1e8e,r1eeur ep uen )eezpoou ep ua lnu ]aq uen p8rnpeno

uêL.u sr le )oo 'uêllê1s e1JooA 2Ír;raouu sta8-rnq euorrne8 ep JooA sr

uêpeollu.rêq Surne;ueLues eLlezrnnp uao 3ur1q:r.r erlsueJ] uêo loop
loq ]oLu ue8uuepue-ren a2l.r;eddel]ls]eeur do ue;npuee 1q:r-re8 1ep1

6 u nut o'te ls !^ e7! ! p w oze 9
'ue;naqe8 uê]ooLu 3.roz e8rpou

ep leLU uenJeep e4eluaLua;du.rr ue Surpre.reqJoon êp lez )oO
',uep;enleads, uen uêJaeJl ]eq ]eur ileeuue8 ]pJo^ Uels uoo..re 1€p
-roon'(uepueq;en eJepue'ueddeq:sueeure8'uenprnrput) 3ur11e-rp

-JeAerleLUroJUr ep uen ep[;rc11e; êp reeu uepJo^ uê]eour ua>1e1e8

peo8 p-rea re pz LlloJeec 'uane8 e1 do onb snlep ep sr ue8uor,np

-eB ueuu ]epulo 'epro ep8rpana8 op Inuen lezen leuu p-leede8

1ír;apfruranuo Jo]qle uee8 .rnn]:nJp ue Jnn]lnl ur ue8uuepueJe1

uêJepueren e1 (serplrpur);nnpn,rp ua (Serpe8

'uapreem 'ueurou) Jnn1nl e8rprnq ep uêJel l€erfos uen seto;d

loq ern uro uapoLl)fr;a3ouu Jo u€e]s]uo Surnelueuues oLr.rezrnnp ueê

uen 3ur1q:r.r ep ur uelelue) e13ur;eplrrvquo a>1Ír;eddeqlsleelu a8rprnq

ep uro uoLlrou el lunds8ueSlrn s;e ueddeqrsueeuue8 ele)ol ep rooc
àwrcpuoret ue64 pup$ree/A ue pleqplereg

'urnJluêf asrpedxe leeuor8el uee

sleoz 2Jemleusruue) e;euor8e; epue€]saq uoê etn pre;ds"ian JêpJêA

ue p8e;e81sen ,errpe.rd lseq, uen urJon ap ut )e€A ezap ]pJoM
ua>lrnrqe8 e1 sruue>p1Írqe.rd omnoru ep LUo uene8 e1 preqlÍr;e3ouu

ap )oo uoJollos e>1er;qnd s;e elenud ep ln uaJope erepue uJO
'uee8 e1 uro êrlsueJl epfrnnple,rem ep uen

ue8ur8eplrn ep leur uro 1e€}s urrelêq uep uaur sr deo;3 s;y]oor8
-.ten deor8 ep u€A leerluelod8ursso;douuae;qo;d ]ell oz ue uêop
-do SuuenJo uo sruue) a^ naru 1[r;eureze8 ueJêl le€r]os slepprLU

uour uouurqJeem Surna8uro ol€oos Uoos uêê snp sr ,p;en;eads,leH

2eduee uae

uen azna) ap JooA ufrz pue;edêq olp'ueropeJ êuJo]ut ue set]puo)
euJeye ep ur 1r.l)rzur >1[r;ueuueze8 uee uen ue8ÍrqJa^ ]eq do p8ele8

)nrpeu op ]prom uesse:ordlaoz e2Ír;addeqrsuaeure8 poos llp [l€
'ua21ed a] uee orlsueJl epÍrmp;e;am êp u€A 8;ona8

sle ueLrJolqo-rd e2Írleddeq:s1eer,u emneru ezÍrm euuezrnnp Jeêul

uee do u.to ueop do sruuel ue Suuen-ra oz uJo ueuue)Jen ue8arrrr

e,t,rneru 1Ír;uauueza8 deq:sueaura8 uoo uen s;e8rp;oomue8epen

tíru lry,í4tt,d/4{rryrrrafs{ali*' eq um ituryyyatua raac /trr8l|s

wÊ|:1 s u$[21t1 xtnl,!l* tlwo** r,,
,r,ïrtrÍf rt#e* ry;i1uv*t 4lrtun4in-y 5
ut rlr4rtqr** t *,ilrrrsr tar ut ry1rrr.{, ?
uryr.ryn*4a:* ;p1r*ro5'lgr rrrlrl{r'$.ít .',

lsruo:pol



biedt om personen te betrekken, die bij het onderwijs of de over-

heid werken Deze personen kunnen dan faciliteren in de infor-

matie-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 bijvoor-
beeld 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.

Beleid op longe termiin
Om het veranderingsproces vanuit de gemeenschappen langdurig

te kunnen blijven monitoren is het gebruik van een Geographic ln-

formation System (GlS) min of meer een vereiste,

Gegevens over de leefomgeving van de gemeenschappen, hun

gezondheidstoestand, en hun hulpbronnen kunnen daarin worden

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 rich-

ting 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,
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