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Ontwikkelingsland − Indonesië

Opgave 5 − De Grasbergmijn in Papua
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Juiste redenen zijn:
− Buitenlandse bedrijven beschikken over meer (technische) kennis om
de mijn te exploiteren dan Indonesische bedrijven.
− Buitenlandse bedrijven hebben meer kapitaal tot hun beschikking dan
Indonesische bedrijven.
per juiste reden
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Juiste antwoorden zijn:
− Mondiale schaal: de ertswinning wordt uitgevoerd door een bedrijf uit
een centrumland, terwijl de periferie (Indonesië) de grondstoffen levert
/ de gevolgen van de ertswinning worden afgewenteld op de periferie.
− Nationale schaal: het centrum (de regering in Jakarta) neemt de
beslissing over de ertswinning, terwijl de gevolgen van de ertswinning
worden afgewenteld op de periferie (Papua).
− Regionale schaal: door de investeringen door Freeport-McMoRan zijn
Tembagapura en Timika uitgegroeid tot regionale centra, terwijl de rest
van Papua daarbij achterblijft.
per juiste combinatie van ruimtelijke schaal en omschrijving van de
centrum-periferieverhouding
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Juiste gegevens zijn:
− Indonesië heeft geen meerderheidsbelang in de mijn (en ontvangt
daardoor een kleiner deel van de winsten die in de mijn worden
gemaakt).
− Er vindt geen exportvalorisatie plaats. / Het kopererts wordt elders
omgesmolten (en bewerkt).
− De aanwezigheid van de mijn leidt tot weinig werkgelegenheid voor de
oorspronkelijke bevolking.
per juist gegeven
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• Een juist argument vóór de stelling is:
Door de bouw van voorzieningen als scholen en een ziekenhuis
kunnen de levensomstandigheden van de Papoea’s verbeteren
(waardoor het verschil in levensomstandigheden tussen Papua en de
rest van Indonesië kleiner wordt).
• Een juist argument tegen de stelling is:
De winsten van de ertswinning zullen meer naar Java dan naar Papua
afvloeien (waardoor het verschil in welvaart tussen Java en Papua
toeneemt).
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