Tytuł: Malezyjskie Borneo – prawo do ziemi lokalnej społeczności Penan
PRZEDMIOT I REALIZOWANE ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ


GEOGRAFIA
Etap edukacyjny: 8 klasa szkoły podstawowej, liceum
Cele kształcenia: I. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; II. 4, 5, 6; III. 2, 3, 9.
Treść nauczania: IV. 3, 4, 5, 6; XIV. 1, 4, 11.

CELE W JĘZYKU NAUCZYCIELA I NAUCZYCIELKI
 Omówienie zjawiska dostępu mieszkańców Malezji do ziemi na przykładzie wybranego
regionu – Borneo.
 Kształtowanie postawy wrażliwości na nierówności społeczne i globalne na przykładzie
społeczności Penan zamieszkującej Borneo.
 Identyfikowanie współzależności między składnikami poznawanych krajobrazów i
warunkami życia człowieka na przykładzie Borneo (mieszkalnictwo, prawo do ziemi).
 Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i
konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami
przyrody na przykładzie Malezji.
 Zwiększenie kompetencji w kwestii opisywania oraz wyjaśniania występujących w
środowisku geograficznym zjawisk, współzależności i zachodzących w nim procesów na
przykładzie Malezji i jej mieszkańców.
 Przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego Malezji.
CELE W JĘZYKU UCZNIA I UCZENNICY
 Uzyskasz informacje na temat Malezji – środowiska przyrodniczego i gospodarczokulturowego z naciskiem na sytuację warunków mieszkaniowych i prawa do ziemi
mieszkańców Borneo.
 Poznasz przykłady sposobów gospodarowania i głównych zajęć mieszkańców
poznawanych regionów Malezji (Borneo).
 Zastanowisz się nad prawem do godnego mieszkania jako prawie człowieka oraz
zjawiskiem nierówności.
CZAS TRWANIA
45 minut
MATERIAŁY/SPRZĘT
 4 arkusze papieru A4
 markery, długopisy
 rzutnik, ekran, internet



wydrukowany Załącznik 2

METODY PRACY
Praca indywidualna, praca zespołowa, dyskusja, burza mózgów, world café
PRZEBIEG
KROK 1. Podstawowe informacje o Malezji (10 minut)
 Na początku powiedz klasie, że dziś porozmawiacie o Malezji – państwie położonym w
Azji Południowo-Wschodniej. Zapytaj klasę, czy wiedzą coś o tym kraju i poproś o
odpowiedź na następujące pytania:
- z czym kojarzy im się Malezja?;
- czy znają sformułowanie „azjatycki tygrys”?;
- co wiedzą na temat wyspy Borneo?
 Przeprowadź krótką burzę mózgów, aby zapoznać się z wiedzą potoczną uczniów i
uczennic. Odpowiedzi można zapisać na tablicy lub flipcharcie.
 Następnie przedstaw klasie informacje o Malezji, korzystając z Załącznika 1 oraz grafik
umieszczonych w Dodatkowych materiałach dla nauczyciela. W celu zilustrowania
przykładu można wyświetlić film, do którego link znajduje się w Materiałach.
KROK 2. Prawo do ziemi na Borneo – warunki życiowe społeczności Penan (35 minut)
 Poinformuj klasę, że skupicie się na społeczności Penan, która zamieszkuje wyspę
Borneo.
 Przejdź do zadania w grupach. W zadaniu tym zostanie wykorzystana metoda
warsztatowa world café. W tym celu podziel klasę na 3 równe zespoły, przy czym w
każdej z grup wyznacz osobę do sprawowania funkcji sekretarza. Poproś zespoły do
zajęcia miejsc przy odpowiednim stoliku (1, 2 i 3), na którym znajduje się arkusz papieru
z zadaniem do wykonania oraz długopis lub marker. Dodatkowo do każdego zadania
przypisany jest zestaw fotografii w celu zilustrowania zagadnienia. Fotografie i zadania z
podziałem na zespoły znajdują się w Załączniku 2:
- Zespół 1: Wyspa Borneo – tropikalny raj czy przekleństwo zasobów?
- Zespół 2: Mieszkańcy Borneo – uwarunkowania życia lokalnych społeczności
Borneo
- Zespół 3: Społeczność Penan – w obliczu konfliktu o prawo do ziemi
 Poinformuj grupy, że zadanie polega na odpowiedzeniu na zadane pytanie zgodnie z
numerem zespołu (zespół 1 odpowiada na pytanie nr 1, itd.). Odpowiedzi zespołów
zapisuje przypisany do stolika sekretarz (1, 2 i 3). Każda grupa ma na odpowiedź 5-7
minut. Kiedy czas minie, poproś zespoły o zmianę miejsc i przejście do następnego





stolika i wykonanie zadania. Każdy zespół powinien podejść do 3 stolików. Po około 20
minutach i zakończeniu zadania przez wszystkie zespoły, poproś sekretarzy o
zaprezentowanie wyników na forum klasy.
Podsumuj zadanie, konkludując, że zagadnienie to odpowiada na założenia Celów
Zrównoważonego Rozwoju:
- Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami,
- Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie
ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie,
powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę
różnorodności biologicznej.
Zapytaj się grupy:
- jakie widzi konsekwencje zmiany warunków mieszkaniowych Penanów na
Borneo?,
- czy jako obywatele kraju Globalnej Północy
mamy realny wpływ na sytuację społeczności Penan lub
inne społeczeństwa doświadczające nierówności?,
- czy jako obywatele kraju Globalnej Północy
możemy działać na rzecz zrównoważonego użytkowania
ekosystemów na świecie?

Źródło: Platforma Społeczna: Cele Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/cel10

Załącznik 1
Podstawowe informacje o Malezji
Malezja:
Państwo w Azji Południowo-Wschodniej, zamieszkałe przez 32 miliony mieszkańców i
obejmujące trzy terytoria (o powierzchni 330 tys. km2):
- Federację Malajów, czyli południową część Półwyspu Malajskiego (graniczącą z
Tajlandią i Singapurem),
- stan Sarawak na północnozachodnim Borneo (do 1946 roku samodzielne państwo,
potem protektorat brytyjski),
- stan Sabah (poprzednio Brytyjskie Borneo Północne) na północno-wschodnim Borneo.
Oba stany na wyspie Borneo (Kalimantan) graniczą bezpośrednio z Brunei i Indonezją, a od
Półwyspu Malajskiego oddziela je Morze Południowochińskie. Stolicą Malezji jest Kuala Lumpur,
językiem urzędowym jest Bahasa Malaya.
Demografia:
- Malajowie i rodzime grupy etniczne (61,7%), rdzenne ludy tubylcze tzw. Bumiputra,
- Chińczycy (29,7%), (głównie potomkowie XIX-wiecznych imigrantów z Chin),
- Hindusi (8,1%), (potomkowie przybyszów z Indii, głównie Tamilów ze Sri Lanki).
Religia:
- muzułmanie (52,9%),
- buddyści (17,3%),
- konfucjaniści i taoiści (11,6%),
- hinduiści (7,0%),
- chrześcijanie (6,4%).
Warunki klimatyczne:
Malezja znajduje się w strefie klimatu tropikalnego, równikowego. Nawiedzają ją południowozachodnie (od kwietnia do października) oraz intensywniejsze, północno-zachodnie monsuny
(od października do lutego). Stałym elementem pogody w Malezji jest wysoka wilgotność,

wysokie, prawie nie zmieniające się w ciągu roku temperatury, oraz częste burze. Średnia roczna
oscyluje w granicach 26° - 28 °C. Najwyższym szczytem Malezji jest Kinabalu, 4101 m n.p.m.,
położony na Borneo.
Środowisko geograficzne i bogactwa naturalne:
Do głównych surowców należą: ropa naftowa, gaz ziemny, cyna, miedź, boksyty, drewno.
Malezja jest na 28. miejscu (2010 r.) na świecie jeśli chodzi o zasoby ropy naftowej oraz na 17.
miejscu, jeśli chodzi o gaz ziemny. Ropy naftowej starczy jej na następne 18 lat, natomiast gazu
ziemnego na kolejne 35 lat. Rolnictwo jest bardzo dobrze rozwinięte. W przeszłości Malezja była
największym na świecie producentem cyny, gumy kauczukowej, oleju palmowego. Dodatkowo
państwo to miało znaczący wkład w produkcji kakao, pieprzu, ananasów i tytoniu.
Miasta Malezji i demografia:
Malezja jest krajem wielokulturowym z 3 głównymi grupami: Malajowie, Chińczycy, Hindusi.
Branża mieszkaniowa uwzględniła to w rozwoju i planowaniu mieszkalnictwa. Wzorce
mieszkaniowe grup etnicznych są zauważalne dzięki ich działalności gospodarczej:
- większość Malajów mieszka na obszarach wiejskich,
- większość Chińczyków mieszka na obszarach miejskich,
- większość Hindusów mieszka w mieście lub blisko ośrodków wydobycia kauczuku i plantacji
palmy oleistej.
Od lat 70. malezyjski rząd zachęcał do migracji do ośrodków miejskich w ramach strategii NEP,
by zmienić charakter ludności miejskiej zdominowanej przez Chińczyków, a także część strategii
stworzenia nowej malajskiej społeczności komercyjnej na obszarach miejskich. Szybka migracja
ludności wiejskiej Malajów do miast w latach 80. spowodowała rosnący popyt na tanie
mieszkania w wielu miastach, tzw. kampongach.
Edukacja:
Dostęp do szkolnictwa jest bezpłatny. Malezja jest krajem ludzi młodych, około 26 % ludności
kraju ma mniej niż 14 lat. Główne wyzwania szkolnictwa to:
- status uchodźcy (w 2019 – 164 tys. osób, w tym 40 tys. dzieci),
- ubóstwo,
- niedobór wyszkolonych nauczycieli.
Azjatycki tygrys:
Potoczna nazwa grupy państw w Azji Południowo-Wschodniej, które na przełomie lat 80. i 90.
XX wieku uzyskiwały najwyższe na świecie tempo wzrostu gospodarczego. Pierwszym azjatyckim
tygrysem była Japonia, zaś kolejnymi: Korea Południowa, Singapur, Hongkong, Tajwan, Malezja,
Tajlandia, Indonezja. Aktualnie największym tygrysem stają się Chiny.
Uwarunkowania mieszkaniowe i korzystania z prawa do ziemi:
- pozyskiwanie gruntów do uprawy roli i hodowli (wyżywienie ludności, uchronienie przed
głodem),

- pozyskiwanie drewna na opał i jako surowca dla przemysłu i budownictwa (eksploatacja
drewna a pogorszenie warunków egzystencji ludności),
- dostęp do bogactw naturalnych (ropa naftowa, minerały),
- utrata różnorodności biotycznej, deforestacja, degradacja flory i fauny (zagrożenie gatunków:
orangutan, nosorożec sumatrzański)
- wymiar środowiskowy: niekontrolowane pożary lasów (Borneo), uprawy palmy oleistej (olej
palmowy – przekleństwo zasobów),
- wymiar społeczny: pozbawianie praw do ziemi (Penanowie na Borneo).

Załącznik 2 (Zadania do druku)
Zespół 1
Wyspa Borneo – tropikalny raj czy przekleństwo zasobów?
Borneo to trzecia co do wielkości wyspa na Ziemi. Borneo stanowi, obok Sumatry, niezwykły,
naturalny rezerwuar przyrody. Na Borneo leży część Malezji: stan Sarawak i Sabah, bogate w
złoża i surowce. Jeszcze w latach 80. XX wieku powierzchnia stanu Sarawak w 80 % pokryta była
lasami. Od lat 60. XX wieku Malezja wiodła prym w światowych statystykach wydobycia rudy
cyny oraz uprawy kauczukowca, zaś obecnie najważniejszymi elementami gospodarki pozostają:
ropa naftowa, uprawa palmy oleistej, przemysł drzewny. Stan Sarawak zmienił się w jeden z
najbardziej eksploatowanych terenów w Azji Południowo-Wschodniej: karczowane są lasy
tropikalne, a ziemie przeznacza się pod plantacje palmy oleistej, czyli drzewa Elaeis guineensis,
co na przestrzeni ostatnich lat stało się wizytówką Malezji i Indonezji. Uprawy zajmują dziś
znaczny obszar stanu Sarawak, a oba państwa wytwarzają łącznie 75% oleju palmowego w skali
światowej. Olej palmowy stanowi składnik wielu produktów: maseł, margaryn, chipsów, ciastek,
batonów, gum do żucia, pieczywa, biopaliw, słodyczy (np. Nestle, Cadbury), środków higieny
i detergentów (np. Dove i Persil).
Produkcja oleju palmowego jest korzystna ze względów finansowych, ponieważ cena jego
pozyskania jest niższa niż w przypadku soi, słonecznika i rzepaku, a poza tym drzewa palmowe
rosną bardzo szybko. Koncesje na wycinkę lasów trafiły więc do wielu korporacji krajowych
i zagranicznych. Działalność ta prowadzi do niekontrolowanej deforestacji, degradacji
środowiska naturalnego, zanikania unikatowej na skalę światową flory i fauny. Mimo
negatywnego wpływu wycinki lasów pod uprawę palmy oleistej korporacje korzystają z oleju
palmowego i unikają redukcji lub eliminacji jego zastosowania.
Szkodliwe działania spółek drzewnych dotyczą także lokalnych społeczności, które tracą prawa
do użytkowania i zamieszkiwania ziemi. Wycinka drzew utrudnia myślistwo, zbieractwo i

rybołówstwo. Niegdyś duża liczba owocujących drzew dostarczała obfitości pożywienia
orangutanom i dzikim świniom, co utrzymywało liczebność populacji tych gatunków na wysokim
poziomie. Utrata wielu drzewostanów oraz pojawienie się myśliwych z zewnątrz, bardzo
zmniejszyło populacje zwierząt w całym regionie. Ogołocone połacie ziemi oraz źle wytyczone
drogi zaczęły prowadzić do erozji i lawin błotnych. Zamulone przez deforestację brzegów cieki
wodne, zostały przepełnione rumowiskiem odpadów powstałych w toku działalności spółek
drzewnych.
Pytania:
1. Jakie są główne zasoby środowiska geograficznego Borneo?
2. Jaka działalność ludzka prowadzona jest na Borneo?
3. Jakie są skutki wycinania lasów tropikalnych w stanie Sarawak na Borneo?

Materiał fotograficzny

Zespół 2
Mieszkańcy Borneo – uwarunkowania życia lokalnych społeczności Borneo
Borneo zamieszkiwane jest przez ponad 40 rodzimych społeczności, w tym tradycyjne grupy
koczownicze i nomadyczne, zajmujące terytoria leśne poza głównymi ośrodkami miejskimi i
wiejskimi. Są to między innymi Iban, Orang Ulu, Bidayuh i Punan Bah. Istotny rozwój miast
malezyjskich na wyspie Borneo, np. Miri, Bintulu i Kota Samarahan, zachodziły głównie w bliskiej
odległości do wybrzeża w okresie kolonialnym (do 1957 roku), zaś wielkie obszary położone
w głębi wyspy pozostawały krainą lasu. W północno-wschodniej części stanu Sarawak, często na
obszarze trudnodostępnym z racji górzystej rzeźby terenu, mieszkają Penanowie. Do lat 60.
większość Penanów wciąż wiodła tradycyjny, nomadyczny tryb życia oparty na pozyskiwaniu
żywności z drobnych upraw roślin, myślistwa, zbieractwa, rybołówstwa i hodowli świń. Wkrótce

z inicjatywy rządu powstały rezerwaty-osiedla, do których mieli zmierzać tubylcy z terenów
poddanych wycince lasów. Na przestrzeni lat niektóre społeczności Penan ulegały namowom
i przenosiły się do rządowych osad. Wszystkie zamierzenia oficjalnych władz Malezji zmierzają
ku ostatecznemu uprzemysłowieniu i zmianie oblicza ziemi na Borneo. Celem polityki Malezji
stało się wysiedlenie społeczności z lasów, osiedlenia ich w rządowych osadach oraz
stopniowego dostosowania do osiadłego i miejskiego stylu życia. W planie jest również budowa
kolei, a do 2020 r. na terytorium Sarawaku planowane jest utworzenie zapór na rzekach i 12
hydroelektrowni. W rezultacie połacie ziem zostaną zalane (włącznie z zabudową lokalną i
cmentarzami), struktura flory i fauny wodnej zachwieje się, zaś proces migracji ryb ulegnie
zaburzeniu. W trakcie budowy jest już tama Murum, a Penanowie mieszkający w jej sąsiedztwie
zostali powiadomieni o konieczności opuszczenia terytorium. Tymczasem dla członków
społeczności lasy stanowią sferę nie tylko życia codziennego, ale i religijnego, uważają bowiem,
że lasy nie należą do nich, lecz do ich przodków i duchów. Niewielu spośród nich nosi jeszcze
tradycyjne stroje zwane chiawats, a wydłużone uszy (charakterystyczny element zdobień ciała)
można spotkać już tylko u starszych członków społeczności. Jednak tak jak kiedyś, las nadal
stanowi nieodzowny element codziennego życia.
Pytania:
1. Jakie obszary Borneo są najbardziej zurbanizowane oraz jakie rodzime społeczności
zamieszkują wyspę?
2. W jakich warunkach żyła i jaki tryb życia prowadziła tradycyjnie społeczność Penan?
3. Jak zmienia się sytuacja Penan w obliczu współczesnej polityki Malezji?

Zespół 3

Społeczność Penan w obliczu konfliktu o prawo do ziemi

Począwszy od drugiej połowy lat 80. Penanowie, zamieszkujący Borneo, zaczynają organizować
prowizoryczne barykady na drodze buldożerów wdzierających się coraz głębiej w las. Liderem
oporu był Szwajcar, Bruno Manser, zwany przez Penanów Laki Penan (człowiek Penan). W 1993
roku urządził 60-dniowy strajk głodowy przed szwajcarskim parlamentem w Bernie, domagając
się ograniczenia importu drewna z lasów tropikalnych. Sprawa ludu Penan została poruszona też
w 1992 roku w Rio de Janeiro podczas Szczytu Ziemi oraz Ogólnego Zgromadzenia ONZ, ale nie
przyniosło to widocznych konsekwencji. Pomimo bezpośredniej konfrontacji, działań
rzeczniczych organizacji pozarządowych, medialnej kampanii, licznych spotkań, warunki
mieszkaniowe Penanów nie uległy poprawie.
Największy protest w całej historii oporu odbył się w 1993 roku, kiedy na barykadzie stanęło
około 1000 mieszkańców. Na miejsce blokady przybyli policjanci, wojskowi i urzędnicy wspierani
przez ciężarówki i buldożery. Podczas interwencji zostało rannych wielu protestujących. W 2009
roku setki Penanów z 12 wsi, uzbrojonych w tradycyjne dmuchawki i włócznie, zablokowało
drogi. Obecnie Penanowie bezustannie organizują blokady oraz piszą petycje, jednak ich głos
jest najczęściej lekceważony. Były, wieloletni premier Malezji, Mahathir bin Mohammad,
podczas szczytu państw europejskich i azjatyckich w roku 1990 oznajmił: Głównym zadaniem
naszej polityki jest ostateczne ucywilizowanie mieszkańców dżungli. Nie widzę nic
romantycznego w egzystencji tych bezbronnych, na wpół zagłodzonych, nękanych chorobami
ludzi.
Z tego względu, sytuacja jest monitorowana przez organizacje pozarządowe i praw człowieka
w Malezji oraz zagranicą. W planach pojawiło się także utworzenie parku narodowego w celu
ochrony terenów. Lokalni mieszkańcy starają się też podejmować wspólne działania na rzecz
poprawy warunków życia: zakładane są pola ryżowe, budowane są drogi, szkoły i punkty
medyczne, polepszeniu ulega infrastruktura oraz zwiększa się dostęp do energii elektrycznej.
Pytania:
1. Jak reagują Penanowie na próby zmiany rodzimego trybu życia.
2. Kto udziela im wsparcia?
3. Jakie działania podejmują Penanowie w celu ochrony praw do swoich ziem?

Dodatkowe materiały dla nauczyciela
Adam W. Jelonek, Ewa Trojnar, Malezja, Wydawnictwo Trio, 2009.
Asian Coalition for Housing Rights: http://www.achr.net/countries.php
Fundacja Bruno Manser Fond. For the Peoples of the Rainforest: https://www.bmf.ch/en/
homepage/ (źródło wykorzystanych w zadaniu fotografii dotyczących społeczności Penan)
Understanding Asian Cities, 2005: http://www.achr.net/upload/downloads/file221220130250
40. pdf
Malezja i Singapur: krótki film dokumentalny https://www.youtube.com/watch?v=
Wvgy17B4VGs
Artykuł poświęcony sytuacji Penanów: https://dzikiezycie.pl/archiwum/2010/kwiecien-2010/20lat-walki-ludu-penan-o-zachowanie-srodowiska-zycia

