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Ontwikkelingsland − Indonesië

Opgave 5 − Goudwinning op Lombok
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maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• de goudprijs de laatste jaren (sterk) is gestegen
• zodat boeren en vissers hun bestaan hebben ingeruild voor dat van
goudzoeker (omdat ze daar meer mee konden verdienen)
maximumscore 2
• Natuurlijk kenmerk: Indonesië is een uitgestrekte archipel / heeft een
lange kustlijn (die nooit helemaal te controleren is)
• Politiek kenmerk: Indonesië is een soft state / kent veel corruptie
(zodat onvoldoende opgetreden wordt tegen illegale handel)
maximumscore 2
• Schaalniveau van Lombok: tussenhandelaren uit de hoofdstad (het
centrum) van Lombok verdienen meer aan de goudwinning dan de
lokale bevolking die (in de perifere gebieden) het goud wint
• Mondiaal schaalniveau: het goud wordt gewonnen in een
(semi)perifeer land als Indonesië, maar de verkoop vindt plaats in
andere (rijkere) delen van de wereld
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• Juiste mogelijke positieve gevolgen voor de bevolking van Lombok zijn:
− De grote buitenlandse mijnbouwbedrijven mogen/zullen geen kwik
gebruiken, waardoor de bron van de gezondheidsproblemen onder
de bevolking wordt weggenomen.
− Er ontstaan meer kansen op legale werkgelegenheid.
− Door de komst van nieuwe werknemers zal meer geld besteed
worden in de lokale economie.

2

Opmerking
Aan een juist mogelijk positief gevolg voor de bevolking van Lombok
1 scorepunt toekennen.
•

Juiste mogelijke negatieve gevolgen voor de bevolking van Lombok
zijn:
− De grote winsten zullen ten goede komen aan het mijnbouwbedrijf
en/of de nationale overheden.
− De lokale bevolking raakt de inkomsten uit de kleinschalige
goudwinning kwijt.
− De lokale bevolking kan een deel van de grond kwijtraken (doordat
vergunningen worden afgegeven).
− Er kan schade door grootschalige mijnbouw aan de leefomgeving
ontstaan.
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