
WEST-PAPOEA ALERT

A L E R T  V A N  D E  S D S P  V O O R  D E  S I T U A T I E  I N  W E S T - P A P O E A

MEER WETEN OVER DE AANPAK VAN DE SDSP?
BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.SDSP.NL

Economische belangen zullen de nabije toekomst bepalen.
De oorspronkelijke bevolking is ondergeschikt.
De Indonesische overheid is bezig zeer winstgevende concessies af te geven aan
grote hout- en mijnbouwbedrijven.
40 miljoen hectare oerbos zal gaan verdwijnen.
De bergen zullen worden afgegraven voor delven van olie, goud, koper en andere
delfstoffen.
De 'groene long' en de immense biodiversiteit zijn ondergeschikt.

De SDSP (Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat) levert sinds 1995 als
vrijwilligersorganisatie haar bijdrage aan bewustwording van de lokale bevolking en
lokale organisaties in West Papoea. De inzet is daarbij gericht op de voortdurende
vergroting van de zelfredzaamheid, en op verbetering van gezondheid, onderwijs,
huisvesting, landbouw, bosbouw en natuurbescherming.
 
De SDSP doet dit al jaren door op kleinschalige wijze de zeer afschermende
maatregelen van de Indonesische overheid te ontwijken. De Indonesische overheid
laat hulporganisaties en journalisten niet toe in West Papoea en pleegt volgens velen
genocide van de lokale bevolking. 
 

 
De SDSP is een kleine organisatie die aan deze ontwikkelingen zelfstandig niets kan
doen. We hebben sinds 1995 ervaring met duurzame ontwikkeling en structurele
hulp aan meer dan 3000 bewoners in het binnenland. We hebben bewezen dat het
kan en hebben dus expertise op dit gebied.
 
We hebben de overtuiging dat het anders moet en anders kan. We doen daarom een
beroep op de personen, bedrijven, NGO's en overheden van onze aarde.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ontwikkelingssamenwerking en het
opbouwen van een duurzame relatie met onze aarde gaan hand in hand. 
Door een duurzame benadering van de mogelijkheden in West Papoea, met inachtneming
van het integrale pakket van belangen (ecologisch, duurzaam, cultureel en economisch),
kan het anders.

https://sdsp.nl/

