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Ontwikkelingsland  Indonesië
Opgave 5  De Grasbergmijn in Papua
Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave
horen.
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Het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Freeport-McMoRan heeft van de
regering van Indonesië een vergunning gekocht om ertsen uit de
Grasbergmijn te winnen.
Geef twee redenen waarom de regering van Indonesië deze vergunning
verkocht aan een buitenlands bedrijf en niet aan een Indonesisch bedrijf.
Gebruik bron 1.
Bij de ertswinning in de Grasbergmijn in Papua zijn drie partijen
betrokken: het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Freeport-McMoRan, de
regering van Indonesië en de Papoea’s. Bij deze ertswinning is op
meerdere ruimtelijke schalen sprake van een duidelijke
centrum-periferieverhouding.
Noteer twee van deze ruimtelijke schalen op je antwoordblad.
Geef voor elke ruimtelijke schaal aan op welke wijze er sprake is van een
centrum-periferieverhouding.
Gebruik bron 1.
Geef twee gegevens uit deze bron waaruit blijkt dat Indonesië niet
optimaal profiteert van de bodemschatten uit de Grasbergmijn.
Stelling: de winning van erts in Papua draagt bij aan het verminderen van
de regionale ongelijkheid in Indonesië.
Geef een argument vóór en een argument tegen deze stelling.
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Opgave 5  De Grasbergmijn in Papua
bron 1
De Indonesische provincie Papua (op het eiland Nieuw-Guinea) is rijk aan
delfstoffen. De Grasbergmijn heeft de grootste goud- en koperreserves
van de wereld. Het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Freeport-McMoRan is
voor 60 procent eigenaar van deze mijn. Met de modernste machines
worden de ertsen uit de open groeve gehaald. Het fijngemalen kopererts
wordt vermengd met water en via pijpleidingen naar de haven van Timika
vervoerd. Vandaar wordt het naar smelterijen elders in de wereld
verscheept.
Bij de Grasbergmijn werken ongeveer zesduizend mensen, waaronder
slechts een paar honderd Papoea’s, de oorspronkelijke inwoners van
Nieuw-Guinea. De meeste van deze werknemers uit Papua wonen in
Tembagapura en de snelgroeiende havenstad Timika. Zij hebben daar nu
onder andere de beschikking over een eigen ziekenhuis, scholen en een
winkelcentrum. De Amerikaanse medewerkers wonen in een bewaakte
luxueuze buitenwijk van Timika. Papoea’s die vanwege de mijnbouw uit
hun oorspronkelijke woongebied werden verdreven, wonen nu in een
krottenwijk ten noorden van deze stad.
vrij naar: http://www.infomine.com/minesite
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vrij naar: akrockefeller.com
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