
PEN CALL UNTUK BUKTI DALAM MEMAPARKAN  
50 tahun ADBs di Asia 

  
NGO Forum on ADB (dikenal sebagai “Forum”) merupakan jaringan masyarakat 
sipil yang independen dari organisasi akar rumput, gerakan sosial, dan 
komunitas/masyarakat yang terkena dampak baik masyarakat di Asia Selatan, 
Asia Tenggara, Asia Tengah, dan kaukus di Australia, Eropa, dan Amerika yang 
berperan sebagai pengawas dalam seluruh proyek dan kebijakan dari Asian 
Development Bank (ADB) sejak tahun 1992. 
  
Kami telah menyaksikan kebangkitan/munculnya dari kemiskinan massal, 
pengangguran, dan hilangnya mata pencaharian, kerusuhan sosial, dan 
pelanggaran hak asasi manusia karena proyek dan program ADB's - didorong 
oleh modal swasta untuk mengkontrol domain (kekuasaan) yang sebelumnya 
dimiliki oleh publik. Proyek KJDRP untuk proyek drainase air di Bangladesh, 2 
proyek bendungan Nam Theun di Laos, pertambangan Marcopper di Filipina, 
PLTU Batu bara Tata Mundra di India, Program investasi pembangunan kota 
berkelanjutan di Armenia, Proyek Rehabilitasi jalur kereta api di Kamboja -- dan 
proyek dan program lainnya ---- seluruhnya berdampak negatif karena 
intervensi ADB's yang penuh dengan resiko bagi masyarakat terpinggirkan dan 
rentan, termasuk ekonomi dan lingkungan, namun Bank menapaki jalan yang 
sama di tingkat yang lebih besar.   
  
Saat ini, ADB memasuki tahun ke-50 beroperasi di Asia dan disertai dengan 'hak 
istimewa akan kekebalan' berdasarkan hukum internasional bahwa ADB 
sebagai organisasi internasional di dalam Konvensi PBB tentang Hak Istimewa 
dan Kekebalan untuk agensi 'Khusus', serta dalam Konvensi Vienna.  Hak 
istimewa ini juga diklaim oleh ADB dalam piagam dan kesepakataan/kerjasama 
pusat dengan meminjam perlindungan (Bank) dari pemerintah dengan 
memakai 'pakaian' (atas nama) pemerintah atau oleh lembaga atau badan 
lainnya, ataupun dari entitas atau individu yang mencari klaim di luar 
mekanisme pengaduan internal ADB yang secara efektif membebaskan agensi 
dari akuntabilitas penuh.     
  

UNTUK MENGEKSPOS ADB – KITA BUTUH BUKTI! 
UNTUK MENANTANG KEKEBALAN ADB KITA BUTUH BUKTI! 

  
Keistimewaan KEKEBALAN legal yang tidak setara ini telah memungkinkan bagi 
ADB untuk bertindak imunitas (bebas dari hukum) terhadap perkembangan 
lingkungan, hak asasi manusia, dan pembangunan yang ditentukan sendiri. 
Aturan hukum harus berlaku untuk Bank pembangunan multilateral jika kita ingin 
memenuhi tuntutan akan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.   
  
Pengalaman Forum selama bertahun-tahun terkait ADB telah menunjukkan 
berbagai kemenangan dalam bahasa kebijakan, tetapi hanya memiliki 
pengaruh kecil dalam operasi ADB di lapangan.   



  
Forum ini memandang bahwa penting untuk meminta pertanggungjawaban 
ADB, tidak hanya pada dampak dari proyek, tetapi juga terkait pendanaan 
proses pembangunan yang telah melanggar hak. Ini hanya mungkin jika ADB 
dapat bertanggungjawab di luar internal mekanisme pengaduan dan dapat 
dipertanggungjawabkan di bawah hukum nasional dan internasional.   
  

SEKARANG WAKTUNYA MENANTANG KEKEBALAN ADB’s 
  
Pada tahun ke-50 ADB; Kami berniat untuk membongkar/memperlihatkan 
rekam jejak perjalanan ADB yang merusak. 
Kami mengirimkan OPEN CALL untuk semua orang untuk 
menyampaikan/membawakan kami studi, penelitian, dan cerita terkait 
kesalahan ADB, salah satu dari lima tema berikut: UTANG (DEBT), PENGRUSAKAN 
(DESTRUCTION), KEMISKINAN (DESTITUTION), PENGGUSURAN/ PERAMPASAN 
(DISPLACEMENT), dan KETIDAKSETARAAN/KETIDAKADILAN (DISPARITY) 
  
Jika anda atau organisasi anda ingin mengirimkan penelitian, dokumentasi dari 
proyek yang berdampak pada komunitas dan masyarakat, baik dalam bentuk 
kesaksian, artikel, video, foto - kirimkan sekarang dan berkontribusilah pada 
gelombang baru keadilan.  
  

KITA TIDAK PERLU MENUNGGU 50 TAHUN LAGI 
  
Ini merupakan OPEN CALL untuk mengirimkan bukti dan kesaksian terhadap 
ADB. Kirimkan pertanyaan dan  submisi dengan diskripsi singkat ke : 
Email: evidence@forum-adb.org  
Snail mail: Re: Evidence 
NGO Forum on ADB  
85 A Masikap St. Extension Rd 
Diliman, Philippines 
1103 
 


