Knæk en nød - Muskatnød fra Molukkerne

I det lille fattige samfund Toisapu, på Molukkerne (Indonesien), var de indfødte vant til at betragte
muskatnødden som affald. Beboerne ville alene bruge muskatblommen og smed frøkappen, det vil
sige selve frugten, ud.
Dette ændrede dog sig i 2010 da Sejuk Women Cooperative fandt på den geniale idé at bruge
muskatfrugten til at producere juice. I begyndelsen producerede kooperativet alene 40 til 50 flasker
juice om måneden. Nu har kooperativet en månedlig produktion på omkring 2.400 flasker! Og
produktionen stiger for hver måned. I dag får kvinderne, der deltager i projektet en bedre indkomst
og dermed bedre levevilkår. Medlemskabet i kooperativet er også steget, nemlig fra 15 til 25
medlemmer.
Kooperativet sælger muskatjuicen over hele landet, herunder i hovedstaden Jakarta, og
eksporterer juicen til Holland. Sejuk Women Cooperative håber at kunne udvide salget til endnu
flere lande i den nærmeste fremtiden.
"Vi planlægger at etablere et almennyttigt
kooperativ for at starte en spare- og låneordning,
som kan give os mulighed for at sælge nye
produkter sammen med andre
husholdningsvarer," siger Genova Mercilyn
Maliombo, sekretær i Sejuk Women Cooperative.
Kooperativet har også planer om at deltage i
sociale programmer, der vil kunne yde bedre
service for medlemmerne. "Det gælder ikke alene
vores økonomiske sikkerhed, men også

Molukkerne, Indonesien
lånesikkerheden for kommende investeringer i kooperativet. Vi kan drage nytte af
låneordningsprincippet, især når vi planlægger at udvide vores forretningsaktiviteter til at omfatte
brødproduktion og ferskvandsfiskeri," siger Genova.

Etableringen af kooperativet er en del af et fælles program, det såkaldte ILO-UNIDO
Pelagandong-projekt, der omfatter 21 økonomisk belastede landsbyer i tre distrikter, nemlig
Ambon City, West Seram og Central Maluku.
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Programmets målsætning er at fremme
fred og bekæmpelse af fattigdom ved at
mindske social sårbarhed samt fremme
den økonomiske udvikling og levevilkår
blandt beboerne. Disse initiativer er i tråd
med regeringens mål for så vidt angår
genskabelsen og forbedringen af den
kooperative bevægelse. Små, fælles
erhvervsprojekter spiller således en central
rolle i bestræbelserne på at øge den
økonomiske vækst, som har til hensigt at
mindske fattigdommen og dermed skabe
flere jobmuligheder.
Ifølge de seneste tal (2012), er der flere
end 192.000 kooperativer i Indonesien med
i alt 33,6 millioner medlemmer, svarende til
14,1 procent af den samlede befolkning.
Ca. 70 procent af kooperativerne er at
finde i landdistrikterne.
"Indonesien er et godt eksempel på et land, hvor antallet af kooperativer er stigende. Kooperativer
bidrager til den økonomiske vækst og fremmer samtidig social integration, bekæmpelse af
fattigdom og en bedre bæredygtig udvikling," siger Simel ESIM, chef for ILO (International Labour
Organisation) i Genève.

