
Lancering 100-dorpenplan in Ambon/Molukken, 30 november 2009 
Seminar politieke participatie vrouwen, 1 december 2009 

Na de succesvolle lancering van het 100-dorpenplan in Ridderkerk (Nederland) 
op 14 November 2009 vond op 30 november in Ambon – de hoofdstad van de 
Molukken – op de 7e verdieping van het Kantoorgebouw van de Gouverneur de 
officiële Molukse lancering plaats. 

Het 100-dorpenplan in Maluku is een samenwerkingsprogramma van VVVM, 
Titane en Baileo Maluku Network. Na de lancering zal een begonnen worden 
met het “Capacity Building Traject Vredesopbouw voor Vrouwen op de 
Molukken” dat onderdeel is van het 100-dorpenplan. Humanum van Baileo 
Maluku Network zal samen met acht organisaties de trainingen voor vrouwen 
uitvoeren. De organisaties zijn: Yayasan Gasira, Lembaga Antar Iman (LAIM), 
Arika Mahina, Pelangi Nusantara, Walang Perempuan, Suara Hati en Yayasan 
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 

In aanwezigheid van bovengenoemde organisaties, de lokale persmedia en 
ongeveer een 60-tal geïnteresseerden (voornamelijk vrouwen, 
vertegenwoordigers van (vrouwen)organisaties, beleidsmakers), verklaarde 
Ibu Ros Arsat, de tweede assistente van de gouverneur, na een korte speech, 
en begeleid door tifa geluiden het 100-dorpenplan officieel van start en sprak 
ze de hoop uit dat de uitvoering een succes wordt. 

Als blijk van waardering en dank kreeg ze uit handen van Etha Ohoiwutun 
(VvVM) en Sam Pormes (Titane) een cadeau, de foto van de lancering in 
Ridderkerk. 

Na de korte ceremonie werd door Humanum en Titane toelichting gegeven 
over wie ze zijn en wat het 100 dorpenplan inhoudt. En middels een 
powerpoint presentatie werd door Farida Pattisahusiwa (VVVM) informatie 
gegeven over het werk van VvVM, het doel en de 1ste fase implementatie van 
het traject Capacity Building Vredesopbouw voor Vrouwen. Er was ook 
gelegenheid tot het stellen van kritische vragen. 

Om aan het plan en programma Capacity Building regionale bekendheid te 
geven werd voorafgaand aan de lancering Sam Pormes en Farida Pattisahusiwa 
door de locale TV en kranten geïnterviewd. 

Op 1 december, daags na de lancering werd door Gasira in samenwerking met 
Titane en VVVM een seminar gehouden over de politieke positie, rol en 
participatie van vrouwen in Maluku. Deze activiteit is onderdeel van het 
programma Capacity Building Vredesopbouw voor Vrouwen voor grotere 
toegang tot en deelname aan de politiek en het politieke 
besluitvormingsproces. 

!



Door belanghebbende partijen – de locale overheid vertegenwoordigd door de 
sekretaris Daerah Provinsi Maluku de heer R.F. Far Far, Mercy Barends (lid van 
DPRD), Hilda Rolobessy (activiste vrouwenrechten) en verschillende NGO’s uit 
Ambon, Kei eilanden en Ceram – werd de positie van vrouwen kritisch onder 
de loep genomen en besproken. Zo werd geïnventariseerd wat het beleid van 
de overheid is, wat is bereikt en wat haar toekomstige plannen zijn, en 
bestaande behoeften en expertise bij de verschillende aanwezige deelnemers 
in kaart gebracht. Ook werden strategiën bepaald en uiteindelijk aanbevelingen 
gedaan naar de overheid.. 
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