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TV-aksjonen i bilder
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TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og
antall frivillige. Hvert år jobber 7000 frivillige med organiseringen av aksjonen. Målet er at
100.000 bøssebærere skal besøke 2,3 millioner husstander i Norge i løpet av to timer denne
ene søndagen i oktober. I 2015 gikk TV-aksjonen til Regnskogfondet. Det ble samlet inn 190
millioner kroner til bevaring av regnskogen. Takk for verdens fineste dugnad!

I REGNSKOGEN: Miljøagent Emma Årvik
sammen med kongolesiske barn i forbindelse
med en reise Regnskogfondet arrangerte for
tre miljøagenter i september.

GRUNNLEGGEREN: Sting stiftet Rainforest
Foundation i 1989, og var selvskreven gjest
under NRK-sendingen.

BARNAS TV-AKSJON: Hvis det var én
ting vi fikk bekreftet i fjor, så var det at barn
bryr seg om regnskogen!
NY REKORD: P3-aksjonen samlet inn 3,5 millioner kroner til TV-aksjonen. Det er det beste
resultatet noensinne.

LANDSDEKKENDE: TV-aksjonen nådde alle
deler av landet. Her fra Fjellstua i Ålesund.
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REGNSKOGENS BARN: Ineida (8) og Jeferson
(6) ble ansiktene for TV-aksjonen 2015. De bor i
landsbyen Demini i brasiliansk Amazonas.

LEDERS BERETNING
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2015: Et historisk år
året 2015 var et spesielt år i Regnskogfondets
historie. Etter å ha søkt 15 år på rad om å bli tildelt NRKs TV-aksjon, fikk vi i juni 2014 den
gledelige beskjeden om at TV-aksjonen 2015
skulle gå til regnskogen og dens folk. Det ble
starten på en lang prosess med konkrete forberedelser, både for å få en vellykket aksjon i
Norge og for å forberede arbeidet i felt i de fem
landene som skal nyte godt av det norske folks
generøsitet.
Unik aksjon
TV-aksjonen er unik i verdensmålestokk.
Mange TV-kanaler verden over setter fra tid
til annen av sendetid for å samle inn penger
og skape oppmerksomhet om et godt formål.
Men ingen andre slike aksjoner har som ambisjon å oppsøke alle husstander i et land og
nå ut med årets budskap til hele folket. Jeg
tror heller ikke det er noen TV-kanaler i verden som forbereder noe i nærheten av en tilsvarende bred og mangfoldig blanding av reportasjer, underholdning og innsamlingstiltak
som NRK.
Viktig dugnad
Det er derfor både en ære og et stort ansvar
å bli tildelt TV-aksjonen. Den gir en mulighet
som langt overgår alle andre tilgjengelige kanaler til å nå ut med budskap om regnskogen,
og samtidig må denne muligheten forvaltes på
en måte som bidrar til å styrke NRKs TV-aksjon som årets viktigste nasjonale dugnad.

Nordmenn ble kjent med regnskogen
Jeg er glad for å kunne slå fast, med hånden på
hjertet, at Regnskogfondet besto begge disse
prøvene. Aldri har en så stor andel av det norske folk blitt kjent med regnskogen og hvor
viktig den er for klimaet på jorda, for livsmangfoldet og for millioner av mennesker som har
den som sitt hjem. Og jeg er glad for at budskapet om at vi må vokte regnskogen sammen
med de menneskene som bor der, mobiliserte det norske folk. Regnskogens folk har tatt
vare på skogen sin gjennom generasjoner, til
glede for oss alle. Nå, utsatt for et voldsomt
press fra sterke krefter, trenger de hjelp og
støtte i sin kamp. Dette er et budskap om likeverd og gjensidighet i arbeidet som er annerledes enn i mange humanitære kampanjer. At
det slo an, selv i en tid med en dramatisk humanitær krise i Syria og nabolandene og med
en helt ekstraordinær tilstrømning av flyktninger og asylsøkere, sier mye om det norske folks
modenhet og innsatsvilje.
Ikke mulig uten hjelp
Men verken tilnærmet full bøssebærerdekning
land og strand rundt, massiv mediedekning
eller en fantastisk oppslutning blant barn og
den yngre halvdelen av befolkningen ville vært
mulig uten de tusener av frivillige som forberedte aksjonen i kommuner og fylker, de hundre tusen som meldte seg som bøssebærere og
de mange hundre tusen som bidro med penger, andre gaver og kreativitet. Det kunne hel-
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ler ikke skjedd uten den glødende innsatsen
fra det meget kompetente TV-aksjonssekretariatet vi hadde privilegiet av å huse i hele 2015.
Jeg vil også takke Regnskogfondets egen stab
som strakte seg langt utover hva noen organisasjon kan forvente.
Verdensrekord
Resultatet ble altså 190 millioner kroner, som
er verdensrekord i innsamling til regnskogen
i løpet av én dag. Det er også i tråd med vårt
innsamlingsbudsjett, hvilket betyr at vi kan stå
ved vårt løfte til det norske folk om å hjelpe én
million regnskogsbeboere til å bevare livsviktige områder med regnskog som er større enn
Norge og Danmark til sammen.
2015 var altså et år i TV-aksjonens tegn. Men
det var på ingen måte det eneste som skjedde.
Denne årsmeldingen gir deg et kortfattet
bilde av de kamper, utfordringer og seire som
Regnskogfondet var involvert i verden rundt.
Det er et mangfoldig bilde, et bilde som både
stimulerer til innsats og gir grunn til en viss
optimisme. Det grunnleggende budskapet er
at vi, i nært samarbeid med våre partnerorganisasjoner, oppnår viktige resultater på alle
kontinenter.

Lars Løvold
Daglig leder i Regnskogfondet

NYHETSÅRET 2015
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JANUAR: Hemmelighold i Finansdepartementet

FEBRUAR: Store demonstrasjoner i Brasilia

I 2010 anbefalte Oljefondets etikkråd at oljeselskapene Repsol og Reliance burde utestenges fra Oljefondet. Grunnen var at selskapenes oljeleting i Perus regnskog var livstruende for ukontaktede urfolk. I januar
kommer det fram at Finansdepartementet hemmeligholdt saken i over
tre år, samtidig som oljeletingen pågikk for fullt.

I desember 2014 vant urfolksbevegelsen i Brasil årets viktigste kamp da
de klarte å avverge et omstridt lovforslag som ville fått alvorlige konsekvenser for urfolk og regnskogsvern i landet. I februar 2015 krever den
mektige godseierlobbyen i Kongressen at forslaget skal hentes frem
igjen, noe som fører til store demonstrasjoner i hovedstaden Brasilia.

Foto: Julius Langhoff og Jon Arne Berg

Foto: Florent de La Tullaye

MARS: Urfolksfestival i Kongo

APRIL: Regnskogødeleggende papir i barnebøker

I mars samler urfolk fra hele verden seg i DR Kongo for å snakke om
rettigheter og diskriminering. Representanter fra den kongolesiske regjeringen oppfordrer til å vedta et lovforslag som skal beskytte urfolk i
landet og sikre deres rettigheter. De påpeker også viktigheten av å anerkjenne og beskytte urfolksrettigheter til land- og naturressurser.

Regnskogfondet avslører at papiret i 11 av 24 barnebøker fra norske forlag stammer fra indonesisk regnskog. Undersøkelsen tok for seg 24 tilfeldig utvalgte barnebøker i norske bokhandler, noe som antyder store
mørketall. Det settes i gang en underskriftskampanje hvor det kreves at
norske forlag slutter å trykke bøker laget av papirmasse fra regnskog.

Foto: Regnskogfondet
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MAI: Nei til brudd på menneskerettigheter

JUNI: Storbrann i Indonesia

Gjennom våren 2015 samarbeider Regnskogfondet med flere partnere for å få Norges Bank til å vedta en menneskerettighetsstrategi for
Oljefondet. Bakgrunnen er at flere av selskapene Oljefondet investerer i er involvert i alvorlige menneskerettighetsbrudd. Et samlet storting kunngjør i mai at Norges Bank må få på plass en strategi for å få
slutt på bruddene.

I juni bryter store skogbranner ut i Indonesia, blant annet på grunn av
palmeoljeprodusenter som svir av store regnskogsområder for å gjøre
plass til palmeoljeplantasjer. De flere hundre brannene fører til store
helseproblemer, og CO2-utslippene blir til slutt nesten like store som
USAs årlige utslipp. Store mengder regnskog og torvmyr forsvinner.
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JULI: Palmeoljeselskap i bresjen for regnskog

AUGUST: Selger seg ut av regnskogødeleggelse

Etter press fra blant andre Regnskogfondet innfører en av storprodusentene av palmeolje i Indonesia, First Resources, et nytt og strengt regelverk for å bevare regnskog og beskytte menneskerettigheter. Selskapet
eier mer enn 1900 kvadratkilometer med palmeoljeplantasjer i landet.

Etter press fra blant annet Regnskogfondet selger Oljefondet seg ut av
fire palmeoljeselskaper som er ansvarlige for regnskogødeleggelse i
Asia. Det dreier seg om IJM Corp Bhd, Genting Bhd, POSCO og Daewoo
International Corp. I en uttalelse fra Norges Bank heter det at «selskapene utelukkes etter en vurdering av risikoen for alvorlig miljøskade».

Foto: Regnskogfondet
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SEPTEMBER: Avskogingen går ned Brasil

OKTOBER: Viktig bidrag fra TV-aksjonen

I september legges det
den nest laveste siden
august 2014 utgjorde

prosent sammenlignet
startet i 1988.

Regnskogfondet får nesten 190 millioner kroner fra TV-aksjonen. Pengene skal gå til menneskene som kjemper for å redde regnskogen for
kommende generasjoner. – Dette er helt fantastisk! Vi er overveldet og
enormt takknemlig for alle som har bidratt, enten som frivillige, som
bøssebærere eller med bidrag til TV-aksjonen, sier leder Lars Løvold.

frem tall som viser at avskogingen i 2014 var
målingene startet i 1988. Fra august 2013 til
avskogingen 5.012 kvadratkilometer, ned 15
med året før og nest lavest siden målingene

Foto: Regnskogfondet

Foto: James Ewen

NOVEMBER: Orkla krever avskogingsfrie produkter

DESEMBER: Julegave for regnskogen

Orkla slår fast at ingen av konsernets råvarer, produkter eller emballasje skal bidra til avskoging. I strategien heter det at konsernet «ønsker å ta vare på regnskog og annen verneverdig naturskog, og vil jobbe
systematisk og målrettet for å unngå at våre produkter bidrar til av
skoging». Palmeoljeleverandører må innfri kravene innen 2017 og alle
de andre leverandørene innen 2020.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft kunngjør at den norske regnskogsatsingen forlenges med ti nye år, fra 2020 til 2030. Bakgrunnen er at
avskoging står for mellom 10 og 15 prosent av verdens klimagassutslipp
hvert år. – Vi er svært glade for at Norge forlenger regnskogsatsingen til
2030. Dette er og forblir et svært viktig klimatiltak, sier Lars Løvold.
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Viktige seiere for urfolk i Amazonas
et vanskelig politisk klima i Amazonas gjorde det krevende både for oss og partnerne våre
i 2015. I våre to største land – Brasil og Peru
– ble rammebetingelsene for regnskog og urfolk ytterligere svekket i fjor. I Peru ble blant
annet en rekke lover som beskyttet regnskogen
opphevet for å gjøre det enda enklere å gjøre
store investeringer i sårbare områder. I Brasil
prøvde myndighetene aktivt å svekke urfolks
rettighetene. Likevel har vi oppnådd mye når
det gjelder urfolksrettigheter, og mange av de
viktigste milepælene i 2015 dreide seg om nettopp dette.
Urfolk dannet egen regjering og grunnlov
I Peru var det wampis-folket i den nordlige delen
av landet som sto for en av de største seiernei
2015. Mot slutten av året etablerte urfolksgruppen sin egen grunnlov og valgte sin første regjering. Wampis-folket er den første urfolksgruppen som gjør dette i Peru. Nå har riktignok ikke
landets regjering anerkjent grunnloven, men
Regnskogfondet, partnerorganisasjonene og de
andre støttespillerne våre samarbeider tett for at
det skal skje. Håpet er nå at wampis-folket tar
dette ett steg videre og oppretter flere territorier i Peru sammen med naboliggende urfolksgrupper. På den måten vil man slå sammen ni
adskilte områder til ett sammenhengende regnskogsområde på størrelse med Portugal.
Kontrollposter delfinansieres, skoglov opprettes
Ulovlig hogst, infrastrukturutbygging, indu
strielt landbruk og oljeutvinning er noen av
driv
kreftene bak ødeleggelsen av skogen i
Peru. Flere organisasjoner har med vår støtte
etablert et nettverk av kontrollposter hvor man
jobber for å beskytte områdene til de isolerte
urfolkene. Dette er en spesielt sårbar gruppe.
I 2015 klarte urfolksbevegelsen og de regionale
urfolksorganisasjonene å få myndighetene til
å delfinansiere åtte av ti kontrollposter. Disse
postene gir et sterkere vern enn før.
Etter en konsultasjonsprosess der flere av
våre partnere var involvert fikk Peru også vedtatt et regelverk for skogloven sin. Avskogingen i landet er fremdeles svært høy. Håpet er at
regelverket, hvis det settes ut i livet, kan være
med på å bremse ødeleggelsene.
Sammen for å stoppe megaprosjekter
I Amazonas-regionen samarbeider vi med flere
organisasjoner for å stoppe megaprosjekter som
påvirker flere tusen urfolk. Prosjektene det er

FAKTA
• Amazonas-regionen strekker seg over
5,5 millioner kvadratkilometer i SørAmerika. Den inneholder over 20 prosent av verdens rennende ferskvann,
en tredjedel av verdens kjente plante-,
dyre- og insektarter og 10 prosent av all
biomasse på jorda.
• Skogen lagrer store mengder karbon
som vil frigis til atmosfæren hvis den
ødelegges. Regnskogen her er derfor
livsviktig, både for menneskene som
bor her, men også for verdensklimaet.
• For å beskytte den, jobber Regnskogfondet for å gi urfolk rett til sine egne
landområder. Dette har vist seg å være
en svært effektiv metode for å bevare
store skogområder.
snakk om er nye motorveier og store dammer
midt i viktige urfolksområder. I 2015 klarte vi
å etablere dialog mellom BNDES, den nasjonale utviklingsbanken som finansierer flere av
megaprosjektene, og sivilsamfunnsaktører fra
Brasil og nabolandene. Et problem med prosjektene er at prosessene bak dem er svært
usynlige. Partnerne våre jobber derfor for mer
transparente beslutningsprosesser slik at påvirkningsmulighetene blir større tidligere.
Økonomiske alternativer til hogst
Våre partnere jobber også med å utvikle økonomiske alternativer til hogst i flere land i regionen. I Rio Negro-bassenget i Brasil lyktes
vi med et prosjekt knyttet til bærekraftig chiliproduksjon. Her har vi etablert to nye produksjonssteder og fått opp antall utsalgssteder fra
29 til 37. Totalt er 350 familier nå involvert i
dette. I Xingu-elvebassenget ble en sertifise-

REGNSKOGFONDET I SØR-AMERIKA
Regnskogfondet støtter prosjekter i Brasil,
Peru, Paraguay, Ecuador og Venezuela.
Venezuela

Ecuador
Peru

Brasil

Paraguay
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ringsordning for flere lokale bærekraftige produkter ferdigstilt og tatt godt i mot.
Fikk anerkjennelse for isolerte urfolk i Paraguay
I Paraguay har også jobben med isolerte urfolk båret frukter. Myndighetene har tidlig
ere hevdet at ayoreo-folket i Chaco-området ikke finnes i den utbredningen de faktisk
gjør. Folket ble i 2015 offisielt anerkjent, samtidig som man fikk på plass flere beskyttelsestiltak. Sammen med partnerorganisasjonene
våre jobber Regnskogfondet nå med en forvaltningsplan som skal hindre utvinningsaktiviteter i områdene der ayoreo-folket bor.
Myndighetene i Paraguay innførte også en
lov mot diskriminering og lagde bedre retningslinjer for å takle tvangsflytting og konflikter. Det store bildet er at man har klart å styrke
rettighetene til urfolket i landet til en viss grad.
Territorier opprettes, forvaltningsplaner etableres
I 2015 klarte Regnskogfondets partnere i
Venezuelaå ferdigstille et forslag til opprett
elsen av yanomami-territorier i landet. Overraskende nok ble også et stort urfolksterritorium på 21.000 kvadratkilometer etablert i
Brasil. Dette territoriet inngår i en av verdens
største mosaikker av beskyttet regnskog. Vår
partner IEPE har vært sentral i dette arbeidet.
I tillegg har man i Brasil, Peru og Ecuador fått
på plass en rekke forvaltningsplaner. Dette vil
gjøre det mulig for lokale partnere å bedre beskytte sine territorier og ta vare på disse slik at
kommende generasjoner fortsatt kan leve der.

AMA- VIKTIGE SEIRE: Regnskogfondet oppnådde
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mye med tanke på urfolksrettigheter i Amazonas i 2015, blant annet opprettelsen av
flere urfolksterritorier.

Foto: Vincent Rosenblatt
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Gode nyheter for Kongos urfolk

Viktig pris for partnerorganisasjon
Regnskogfondets partner DPGA, som er et nettverk bestående av 43 organisasjoner over hele
landet, har i mange år jobbet med en lov som
skal beskytte urfolk i Kongo og sikre deres rett
igheter. I 2014 ble lovforslaget godkjent av urfolkrepresentanter fra ulike kanter av landet, og
oversendt til parlamentet. I 2015 ble det satt på
parlamentets dagsorden, nå avventer det debatt.
DPGA fikk i fjor Equator Prize for sitt arbeid med urfolks rettigheter. Prisen deles ut av
FNs utviklingsorganisasjon UNDP annethvert
år til organisasjoner som gjør en ekstraordinær
innsats for mennesker, natur og urfolk. DPGA
fikk prisen fordi nettverket har stått i bresjen
for lovforslaget som anerkjenner rettighetene
til pygmeene, den mest diskriminerte folkegruppen i landet. Nettverket, som har holdt på
i ti år, har tidligere stoppet planer om å tildele
hogsttillatelser på et regnskogsområde på til
sammen 600.000 kvadratkilometer – nesten
det dobbelte av Norges areal.
Større oppmerksomhet rundt rettigheter
I 2015 var det også en urfolksfestival i landet
der urfolk fra hele verden samlet seg for å
snakke om rettigheter og diskriminering. Representanter fra regjeringen var også til stede
og oppfordret til å vedta lovforslaget nevnt
overfor. Det ble også, på vegne av presidenten
og hele regjeringen, sagt hvor viktig det er å
anerkjenne og beskytte urfolks rettigheter til
land- og naturressurser.
Viktig klage
Batwa-pygmeene øst i Kongo har i flere århundrer levd i og av regnskogen, men ble for
over 30 år siden brutalt kastet ut av skogen
på grunn av opprettelsen av nasjonalparken
Kahuzi-Biega. Sammen med organisasjonen
ERND sendte pygmeene inn en klage over
brudd på sine land- og naturressursrettigheter

Foto: Regnskogfondet

regnskogen i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) er fremdeles relativt
uberørt sammenlignet med andre regnskoger
i verden. Mye av arbeidet som ble gjort i 2015
har bidratt til at den fremdeles vil være det.
Regnskogfondet og partnerne våre har blant
annet jobbet lenge for å få myndighetene til å
anerkjenne urfolks rettigheter. Disse rettighetene sto i sentrum i 2015.

bedre for urfolk: Urfolksfestival, prisutdeling og rettsaker har vært med på å
øke bevisstheten rundt urfolksrettigheter
i Sentral-Afrika.
til den afrikanske menneskerettighetskommisjonen i 2015. Denne klagen behandles i 2016.
Norge skal bidra med 400 millioner årlig
Mot slutten av 2015 ble det klart at Norge skal
støtte Kongo med 400 millioner kroner i året
gjennom CAFI (Central African Forest Initiative). Avtalen skal etter planen starte i 2016 og
vare frem til 2020. Pengene skal brukes til å
støtte REDD+ -prosessen for å begrense avskogingen i landet. Frankrike, Tyskland, Storbritannia og EU er også med på avtalen.

REGNSKOGFONDET I SENTRAL-AFRIKA
Regnskogfondet har støttet prosjekter i
Kongo siden 2003. Verdens nest største
regnskog ligger i Kongo-bassenget.

Den demokratiske
republikken Kongo
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Moratorium under sterkt press
En av de store utfordringene i Kongo er å opprettholde hogstmoratoriet, som er et forbud
mot nye hogsttillatelser. Moratoriet, som ble
innført i 2002, var under sterkt press i hele
2015. Bakgrunnen var blant annet større press
fra hogstselskaper og lavere inntekter fra mineralutvinning. En oppheving av moratoriet
kan få enorme konsekvenser. Det mest alvorlige vil være å miste kontrollen over skogsektoren. Regnskogfondet og partnerne våre jobber
derfor hardt for å opprettholde det.

FAKTA
• Regnskogen i Sentral-Afrika strekker
seg over to millioner kvadratkilometer
og utgjør totalt 18 prosent av all regnskog i verden.
• Området den ligger i kalles Kongobassenget og dekker områder i sju land:
Kamerun, Gabon, Equatorial-Guinea,
Den sentralafrikanske republikk,
Angola, Republikken Kongo og Den
demokratiske republikken Kongo (DR
Kongo).
• Mesteparten (60 prosent) ligger i DR
Kongo. Regnskogen i landet er fremdeles relativt uberørt sammenlignet med
andre regnskoger i verden.

SØRØST-ASIA OG OSEANIA
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Nytt håp og optimisme i Myanmar

Vellykkede palmeoljekampanjer
Litt lenger sør, i Indonesia, har det også vært
store gjennombrudd i 2015. Ettersom palmeoljeproduksjon er den største driveren bak avskogingen i landet, brukte Regnskogfondet og
flere partnere mye tid i 2015 på kampanjer mot
de største produsentene i landet – deriblant
Astra Agro Lestari. Astra er Indonesias nest
største palmeoljeprodusent, en viktig politisk
aktør, og har vært med på å avskoge enorme
områder i landet.
Kampanjen ble en suksess. Etter en måned
stanset selskapet all avskoging, og like etter kom
selskapet ut med nye retningslinjer for bærekraft. Samtidig ga Regnskogfondet ut en rapport
om hvordan palmeoljesektoren i Indonesia blir
styrt, med forslag til hvordan myndighetene
kan styrke reguleringen av bransjen for å hindre avskoging. Arbeidet som ble lagt ned i 2015
gir håp om at flere produsenter følger etter.
Svært ødeleggende skogbrann
Høsten 2015 røykla enorme skogbranner
store deler av Indonesia. Når regnskog hogges og ødelegges, tørker jordsmonnet opp og
blir lettantennelig. Dette er et stort problem i

Foto: Citta di Parma

i 2013 ble Myanmar et nytt prosjektland for
Regnskogfondet. Siden den gang har vi bygget opp et samarbeid med miljø- og urfolksorganisasjoner i landet. Vi støtter oppbyggingen
av et nasjonalt urfolksnettverk, arbeid med å
dokumentere og styrke lokalt styrt naturressursforvaltning sør i landet, og sivilsamfunnsdeltakelse i en forbedret verneplan for Natma
Taung-nasjonalparken i Chin-staten. Vi støtter
også kapasitetsbygging og styrking av lokal forvaltning av skog og elveløp. Målet med dette
arbeidet er at urfolk skal få innflytelse over
hvordan man beskytter skog og verneområder.
En av tingene som skjedde i fjor er at beboerne
langs to elver utfordret selskaper og gullgravere som forurenser elvene.
I november 2015 kom det også gode nyheter
fra landet. Partiet til tidligere nobelprisvinner
Aung San Suu Kyi vant en soleklar seier og fikk
flertall i nasjonalforsamlingen. Det er mye håp
knyttet til den nye regjeringen, og spillerommet til media, organisasjoner og urfolk ser ut
til å øke. Dersom den nye regjeringen støtter
urfolks rettigheter og satser på å bevare skogen, er det rom for store gjennombrudd.

nytt håp: Partiet til tidligere nobelprisvinner Aung
San Suu Kyi vant en soleklar seier og fikk flertall
i nasjonalforsamlingen i 2015. Dersom den nye
regjeringen støtter urfolks rettigheter og satser på å
bevare skogen, er det rom for store gjennombrudd.
områder med mye torvmyr. Regnskogfondets
partnere dokumenterte hvordan palmeoljeselskaper tente på skog med vilje for å rydde
plass til nye plantasjer. Brannene ble karakterisert som en av verdens verste miljøkatastrofer i
2015, og CO2-utslippene ble til slutt nesten like
store som USAs årlige utslipp. En halv million mennesker fikk akutte luftveisinfeksjoner.

FAKTA
• Regnskogen i Sørøst-Asia og Oseania
dekker områder i mange land, men de
aller største regnskoglandene er Indonesia, Malaysia og Papua Ny-Guinea.
I tillegg til Myanmar er det i disse tre
landene Regnskogfondet arbeider.
• Regnskogen i denne regionen er et av
de mest komplekse og artsrike økosystemene i verden.

REGNSKOGMyanmar
FONDET I ASIA
OG OSEANIA
Regnskogfondet støtter
prosjekter i Indonesia,
Papua Ny-Guinea,
Malaysia og Myanmar.

Mot slutten av året ble det opprettet en enhet
under presidenten som skal jobbe med å bevare og r estaurere torvmyr for å hindre tilsvarende
katastrofer.
I 2015 bygget Regnskogfondets partnere
fem nye såkalte jungelskoler på Sulawesi, Sumatra og Mentawai, som ga plass til 150-200
nye elever. Disse skolene gir urfolk tilgang til
utdanning på deres eget morsmål i nærmiljøet. I tillegg til lesing, skriving og matematikk, lærer elevene om lokal kultur og at de
har rett til å stå opp mot folk som forsøker å
utnytte dem og områdene deres.
Fremdeles store utfordringer i PNG
I Papua Ny-Guinea har utenlandske tømmerselskaper tilgang til 150.000 kvadratkilometer
av landet gjennom hogstkonsesjoner og Special
Agricultural and Business Leases (SABL). SABL-avtalene innebærer at man kan hugge ned
tropisk skog hvis man til gjengjeld planter oljepalmer eller legger opp til annet jordbruk. Tidligere granskninger av disse avtalene har avdekket svindel og korrupsjon, og en ny rapport
viser at tømmerselskapene bruker kreativ bokføring for å unngå skatter og avgifter i forbindelse med tømmersalget. Dermed forsvinner
ikke bare tropisk skog fra et av verdens fattigste land, befolkningen røves også for beløp i
milliardklassen hvert eneste år.
Regjeringen i PNG har lovet å kansellere
alle SABL-avtaler som tidligere har blitt erklært
ugyldige, men den lovnaden ble ikke fulgt opp
i 2015. Regnskogfondet og partnerorganisasjonene våre jobber derfor hardt for å få dette
gjennomført, blant annet gjennom store kampanjer i sosiale medier.

Malaysia

Indonesia
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Papua
Ny- Guinea
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Eventyrene som ikke ender
lykkelig for regnskogen
«Rødhette, Pinocchio og Postmann Pat ødelegger regnskogen!»
Dette var påstanden til Regnskogfondet i
april 2015, etter at vi hadde undersøkt om bøker
på det norske markedet inneholder papir laget
av regnskogstømmer. På forhånd visste vi at
stadig flere norske forlag flytter produksjonen
av bøker til Kina av økonomiske hensyn. Kina
er storimportør av tømmer og papirmasse fra
Indonesia, hvor det årlig hogges enorme regnskogsområder for å møte den globale papiretterspørselen.
Vi sendte derfor papirprøver av 24 barne
bøker til et laboratorium i USA, og resultatene
viste at elleve av dem inneholdt regnskog. Det
ga oss grunnlag til å lansere en papirkampanje
for å få norske forslag til å rydde opp. Kampanjen resulterte i mediedekning i VG og at
3019 personer skrev under på et krav om at
norske forlag slutter å trykke barnebøker på
regnskogspapir. På forsommeren stilte Frp i
Stortinget spørsmål til regjeringen om hva den
ville gjøre med problemet, og i juni kunngjorde
Egmont, et av Skandinavias største mediekonsern, at de syntes saken var svært b
 eklagelig og
at de ville undersøke hvorfor deres bøker var
trykket på papir laget av regnskog.
Regnskogfondet ga tre råd til forlag som vil
unngå å bidra til regnskogsødeleggelse:
1. Finn ut hvor trykkerienes papirmasse kommer fra.
2. Krev at trykkeriene ikke bruker papir som
bidrar til å ødelegge regnskogen.
3. Kontroller at leverandørkjeden etterlever
kravet.
Oljefondet skal respektere menneskerettigheter
Vi har i en årrekke hatt en konstruktiv dialog
med Norges Bank Investment Management
(NBIM) om hvordan oljefondets investeringer kan unngå å ødelegge regnskogen, bidra
til klimaendringer og forårsake menneske
rettighetsbrudd. I fjor kom det to viktige resultater av dette arbeidet.
I mars oppdaterte NBIM sitt forventningsdokument om klima, og inkluderte en for
bedret tekst om tropisk avskoging. Det stilles

nå krav til at selskapene i oljefondets portefølje
skal redusere sitt bidrag til avskoging, og etter
innspill fra Regnskogfondet forventes det også
at selskapenes underleverandører unngår avskoging. Vi var fornøyde med at NBIM hadde

REGNSKOGFONDETS POLITIKKOG KAMPANJEARBEID
• Policy- og kampanjeavdelingen er en
sentral aktør i den norske politiske
diskusjonen om regnskogsbevaring og
bistand til urfolk og miljø.
• Avdelingen overvåker blant annet
REDD+ og de norske regnskog
milliardene, statsbudsjettet, bistandsmeldinger og oljefondets investeringspolitikk.
• Avdelingen identifiserer kommersielle
produkter som bidrar til ødeleggelse av
regnskog, og forteller norske forbrukere
og bedrifter hvordan de kan unngå dem.

lyttet til oss og skjerpet kravene til selskaper,
men etterlyste samtidig en handlingsplan med
tidfestede mål og tydelige prioriteringer og
virkemidler for hvordan oljefondet skal redusere avskoging i sin investeringsportefølje.
Det andre resultatet av oljefondarbeidet vårt
kom i juni. Et samlet Storting ba da Norges
Bank utvikle et nytt forventningsdokument
om menneskerettigheter. Dette skjedde etter
at Regnskogfondet, SAIH, Norsk Folkehjelp
og Forum for Utvikling og Miljø hadde gjort
stortingspolitikere oppmerksomme på at flere
av selskapene oljefondet investerer i begår
menneskerettighetsbrudd. Stortingets respons
var at oljefondet må kreve at alle selskapene
fondet investerer i skal respektere menneskerettighetene, inkludert urfolks og arbeidstakeres rettigheter. NBIM satte i gang med å lage
dette forventningsdokumentet senere samme
år. God og målrettet koordinering mellom
samarbeidsorganisasjonene og aktiv påvirkning av alle partiene på Stortinget var avgjø-
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rende for resultatet.
Denne typen krav til selskapene i oljefondets portefølje kan ha stor betydning for regnskogen. Vår årlige undersøkelse av fondets
portefølje viste nemlig at oljefondet investerte
137 milliarder kroner i sektorer som bidrar til
regnskogsødeleggelse. Nye krav og forventninger fra en betydelig investor som oljefondet
kan forhåpentligvis motivere selskapene til å
innføre mer bærekraftig drift.
Orkla kunngjør nulltoleranse for avskoging
Policy- og kampanjeavdelingen holder løpende
dialog med en rekke aktører innen norsk næringsliv med mål om at virksomheten deres
ikke skal bidra til avskoging. Etter langvarige samtaler med Orkla lanserte konsernet i
november sin nye strategi for nullavskoging.
Den slår fast at ingen av råvarene Orkla bruker
skal bidra til avskoging, noe som også omfatter soya, kakao, papp og papir, og den omfatter
alle Orklas produkter, i tillegg til emballasjen.
Allerede i 2014 lanserte konsernet sine forpliktelser om sporbar og bærekraftig palmeolje
innen 2017. I 2015 gikk Orkla altså enda ett
skritt lenger, og ble det første norske selskapet
som innfører en nullavskogingspolicy for alle
råvarer og produkter.
I tillegg til denne typen direkte dialog med
enkeltaktører, jobber vi med en generell kunnskapsøkning i næringslivet om hva som forårsaker avskoging. Som et ledd i dette arbeidet
arrangerte Regnskogfondet og Klima- og miljødepartementet, i samarbeid med NHO Mat
og Drikke, i oktober konferansen «Cutting ties
between business and deforestation». Deltakerne besto av representanter for næringslivet,
politikere, frivillige organisasjoner i Skandinavia og internasjonale eksperter på avskogings
trender. Målet var å få ledende nordiske bedrifter og investorer til å forplikte seg til å fjerne
regnskogsødeleggelse i sine leverandørkjeder
og porteføljer. På konferansen delte aktørene
kunnskap om hvordan dette kan gjøres i praksis, og konferansen bidro til å inspirere og
motivere bedrifter til å støtte arbeidet for regnskogsbevaring i Norden.

POLITIKK OG KAMPANJE
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Sikret støtte til langsiktig bistand
og regnskogsatsing
Norges bistands- og utviklingspolitikk er avgjørende for Norges innsats i kampen for
å bevare regnskogen, og Norge har de siste
årene brukt betydelige beløp på dette arbeidet. Regjeringensforslag til statsbudsjett for
2016 gikk dessverre i en helt annen retning,
og innebar store kutt i bistandsbudsjettet. Den
langsiktige utviklingsbistanden som kanaliseres gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner ble
foreslått redusert med 67 prosent. Dette var
dramatisk, da dette er bistand som er effektiv og gir gode resultater, den er godt kontrollert og bidrar til demokratibygging og styrking
av sivilt samfunn i sør. Regjeringen foreslo
også et betydelig kutt i regnskogsatsingen.
Gjennom et velkoordinert og strategisk påvirkningsarbeid opp mot Stortinget og media,
klarte Regnskogfondet sammen med en lang
rekke andre norske sivilsamfunnsorganisasjoner å vise betydningen av å bygge et sterkt si-

vilsamfunn i utviklingsland og den langsiktige
utviklingseffekten. Som et resultat ble det foreslåtte kuttet i langsiktig NGO-bistand fjernet i
budsjettforliket, og deler av kuttet i regnskogsatsingen ble også reversert til fjorårets nivå.
I tillegg bidro dette arbeidet til å stanse en
del dramatiske kutt i øvrig, langsiktig bistand,
som støtte til Latin-Amerika og menneskerettigheter.
Ny klimaavtale gir håp for regnskogen
Regnskogfondet har i en årrekke gitt innspill
til FNs klimaforhandlinger, og vært til stede
på klimatoppmøtene. I fjor gledet vi oss derfor over at verden fikk en historisk klima
avtale under Paris-toppmøtet. Avtalen skal redusere utslippene av klimagasser for å unngå
farlige klimaendringer, og den slår fast at
regnskogsbevaringer helt sentralt for å nå de
klimamålene vi har satt oss. Avtalen sender et
tydelig signal til regnskogland om betydningen
av å bevare regnskog, og at rike land må fort-

sette å finansiere regnskogbevaring. I avtalen
ligger det også tydelige forpliktelser om å respektere menneskerettigheter, urfolks rettigheter, matsikkerhet og bevaring av økosystemer.
Slike hensyn er helt avgjørende for at vi skal
lykkes med klimainnsatsen, der mennesker og
deres livsgrunnlag settes i sentrum for alle klimatiltak.
Fram til avtalen trer i kraft i 2020, vil verdens
ledere fortsette å forhandle detaljene i hvordan
den globale klimainnsatsen skal innrettes for å
nå disse målene. Det er foreløpig usikkert om
skogbevaring kommer til å bli en del av et framtidig kvotemarked, som vil gjøre det mulig for
fossil sektor å slippe unna deler av sine utslippsforpliktelser ved å kjøpe grønne kvoter i regnskogsland. Regnskogfondet vil uansett følge
forhandlingene i årene som kommer.
Vi er også til stede i Genève når våre
prosjekt
land skal vurderes av FNs menneskerettighetsråd. Alle FNs medlemsstater skal
hvert fjerde år vurderes av rådet med tanke på
hvordan menneskerettighetene respekteres,
og i fjor var det Myanmar sin tur. Regnskogfondet, partnerorganisasjonen POINT og den
burmesiske urfolkskoalisjonen leverte en felles rapport og drev lobbyarbeid i Myanmar og i
Genève før vurderingen i rådet. Målet om å få
andre stater til legge press på Myanmar for å
beskytte urfolks rettigheter ble nådd, med tre
av våre anbefalinger akseptert av Myanmar, og
en fordobling fra 2011 i det samlede antallet anbefalinger som Myanmars nye, demokratiske
styre vil vurdere.

avskogingsfrie bøker, takk:
Regnskogfondet laget denne illustrasjonen etter at en stikkprøve avslørte
at 11 av 24 barnebøker på det norske
markedet inneholdt fibre av regnskogtømmer.

Foto: Julius Langhoff og Jon Arne Berg
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Da regnskogen kom hjem til stua di
søndag 18. oktober gikk snaut 100.000 frivillige med bøsse
for regnskogen, og NRK sendte en seks timer lang sending om
innsamlingen, spekket med reportasjer og intervjuer om regnskogens betydning for kloden vår. TV-aksjonen 2015 var regnskogssakens definitive gjennombrudd i Norge. Da sendingen
ble avsluttet var det samlet inn 182 millioner kroner for å b
 evare
et regnskogsområde på størrelse med Norge og Danmark, og
den norske befolkningen hadde fått vite hvorfor regnskogsbevaring angår oss alle. Den endelige Itellingen
at det ble
denne jenta viste
fant kunstneren
Per Fronth
essensen av regnskogen.
samlet inn knapt 190 millioner kroner.
291 dagers forberedelse
TV-aksjonen var det største kommunikasjonsprosjektet i Regnskogfondets historie. Målet var å verve 100.000 bøssebærere.
For å lykkes var det vesentlig å utarbeide en vervekampanje som
Samfunn
ville engasjere brede lag av den norske befolkningen. Dette arbeidet startet allerede i januar 2015. De første fire månedene av
året ble brukt til å lage budskapsplattform, kommunikasjonsstrategi samt gode verktøy for Regnskogfondets TV-aksjonssekretariat, fylkesaksjonsledere, frivillige og samarbeidspartnere
som skulle kommunisere TV-aksjonen. Dette resulterte i slagordet «Vi skal vokte regnskogen», hvor kommunikasjonen
vektla regnskogens betydning for menneskene som bor i den,
for klodens dyre- og planteliv og for å bremse klimaendringene.
Relasjon
Fra mai og fram til aksjonsdagen handlet kommunikasjonsarbeidet om å utarbeide en stor idébank til saker og vinklinger
som kunne være interessante for media, og deretter starte et
omfattende innsalgsarbeid overfor landets redaksjoner.

A-magasinet #42
16. oktober 2015
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I denne jenta fant kunstneren Per Fronth
essensen av regnskogen.
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MISJON OG BISTAND

R

Du kan dø av
kjærlighetssorg

PROGRAMLEDERE: Disse blir programledere i høstens
innsamlingsaksjon i NRK. Fra venstre: Jenny Skavlan,
Jarle Roheim Håkonsen og Haddy N’jie.
Foto: Ole Kaland

HØYE BESKYTTER: Kong Harald er TV-aksjonens høye beskytter. Her får kongen oppleve regnskogen på nært hold
under sitt besøk i Amazonas i april 2013.
Foto: Regnskogfondet/ISA Brasil

AMAZONAS: Her blir kongen malt i ansiktet av indianerleder Davi Kopenawa under sitt besøk i regnskogen i
Amazonas.
Foto: Regnskogfondet/ISA Brasil

TV-INNSAMLING: Søndag 18. oktober er det Regnskog-

Kommunikasjonsresultater
Per 9. november 2015 hadde TV-aksjonen ført til 4338 medieomtaler over hele landet. 88 prosent av dekningen kom i lokalmedier, men i de siste tre ukene før TV-aksjonen fikk vi også
Ute store oppslag i blant annet Aftenposten, A-magasinet, VG, Tara,
Hjemmet, Klassekampen og Dagsrevyen. Denne oppmerksomheten var avgjørende for at vi nådde målet om å verve opp mot
100.000 bøssebærere aksjonsdagen.
TV-aksjonen førte også til at flere ville ha informasjon om
vårt arbeid. Vi lanserte nye nettsider i september, og ved årets
slutt hadde vi registrert 295.502 brukere – en økning på 55 prosent fra 2014. På Facebook hadde vi 44.498 følgere ved årsslutt
– en økning på 60 prosent. På Instagram og Twitter økte følgerskaren med henholdsvis 450 og 15 prosent.
På tross av at TV-aksjonen bandt opp store ressurser i
kommunikasjonsavdelingenklarte Regnskogfondet også å få
oppmerksomhet om saker som ikke var direkte relatert til aksjonen. Temaer som palmeolje, oljefondet, skogbranner i Indonesia og regjeringens forslag om å kutte i langsiktig bistand
bidro til 540 medieklipp om Regnskogfondets «normalarbeid».
Samlet fikk altså Regnskogfondet og regnskogen snaut 5000
medieomtaler i 2015. For å gi et bilde av hvor massivt dette var,
kan vi nevne at vår tidligere medierekord var på 996 omtaler
i 2013.

U

To dager i skogen
uten mat

fondet som det norske folk skal være med å gi penger
til gjennom NRKs store innsamlingsaksjon.
 Ove Eikje  ove.eikje@dagen.no

NRK samler inn
til regnskog
– Det var en fantastisk glede at vi
fikk årets innsamling. Vi hadde
søkt 15 år på rad, og var i ferd med
å gi opp. Men så hørte vi at vi var
veldig nær å få aksjonen, og fortsatte derfor å søke, forteller daglig
leder Lars Løvold i Regnskogfondet til Dagen.
Regnskogfondet skriver i sin
søknad at det hvert år forsvinner
regnskog på størrelse med halve
Norge. Derfor haster det med å
beskytte de unike naturområdene som så langt har sluppet unna
massive ødeleggelser.
REGNSKOG I FEM LAND

Pengene som kommer inn under årets TV-aksjon skal gå til å
bevare regnskogen i flere større
områder i Brasil, Peru, Kongo,
Indonesia og Ny-Guinea. Dette
er til sammen et areal som utgjør
400.000 kvadratkilometer, og er
større enn Norge og Danmark til
sammen, forteller Løvold.
Innsamlingen er kalt «Vi kan
fortsatt redde regnskogen», og

kong Harald er aksjonens høye
beskytter. Han er personlig svært
opptatt av saken, og besøkte indianerne i regnskogen i Amazonas i 2013.
100.000 BØSSEBÆRERE

– Hvilke mål har dere for innsamlingsaksjonen?
– Først og fremst at vi skal få
nok bøssebærere rundt i hele
landet, og da trenger vi omkring
100.000 personer. Dette er en
veldig stor utfordring, men det
er vanlig at mange frivillige stiller opp på disse aksjonene. Når vi
nærmer oss aksjonsdag, vil det bli
stort trøkk for å få nok bøssebærere. Vi ønsker også gjennom denne
innsamlingsaksjonen å nå ut med
budskapet om hvor viktig det er å
bevare regnskogen med tanke på
fremtiden, svarer Lars Løvold.
Han ønsker ikke å tallfeste hvor
mye de håper å få inn under innsamlingsaksjonen. Men i fjor
samlet Kirkens Nødhjelp inn hele
240 millioner kroner.

PROGRAMLEDERE

Jarle Roheim Håkonsen i Dagsrevyen debuterer som programleder. Han skal lede den sju timer
lange sendingen sammen med
Haddy N´jie, som etter hvert har
lang erfaring i å lede slike maratonsendinger. Dessuten blir Jenny Skavlan med som auksjonarius
for andre år på rad.
Jarle Roheim Håkonsen ser
frem til å lede TV-sendingen for
verdens største dugnad for første
gang.
– Jeg gleder meg veldig til å lede
en av de legendariske NRK-sendingene. En maratonsending full
av glede over å få muligheten til å
hjelpe andre. Det blir også gøy å
jobbe med NRKs proffe apparat
som kommer fram på slike dager,
sier Roheim Håkonsen til nrk.no.
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FAKTA NRK-INNSAMLING
MENINGER

Mandag 19. oktober 2015

AGDERPOSTEN

Den norske TV-aksjonen i regi av NRK regnes som verdens største
dugnad. Det er NRK som bestemmer hvilken organisasjon som
skal få pengene som hver høst samles inn. Her er oversikt over
innsamlingene de ti siste årene:

Regnskogen er viktig for klodens klima, for vår felles framtid og for de menneskene som bor der.
Årets TV-aksjon skal bevare regnskog i et område som er større enn Norge og Danmark til sammen.

Årstall:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Organisasjon:
FOKUS
Leger uten grenser
Sammen for barn
Blå Kors
CARE Norge
Flyktninghjelpen
Norsk Folkehjelp
Amnesty
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Kirkens Nødhjelp

Resultat:
139 mill. kr
206 mill. kr
238 mill. kr
192 mill. kr
192 mill. kr
208 mill. kr
219 mill. kr
201 mill. kr
230 mill. kr
240 mill. kr

KILDE:NRK

HUN ER AMAZONAS
PÅ REISE TIL REGNSKOG

Alle de tre programlederne har
vært på reise til regnskoger ulike
steder i verden. De kommer til å
dele sine opplevelser og inntrykk

faksimiler fra Aftenpostens A-Magasinet, avisen
Dagen og Agderposten.
Regnskogfondet fikk
mye medieomtale i 2015,
spesielt på grunn av TVaksjonen.

i ord og bilder under TV-aksjonen
som dekker store deler av sendeskjemaet til NRK1 den 18. oktober.
Det er kringkastingssjefen som
formelt tildeler TV-aksjonen et-

ter anbefaling fra NRKs innsamlingsråd. I alt 13 organisasjoner
søkte om å få TV-aksjonen i år.
Dette er to færre søkere enn ved
fjorårets tildeling.

I denne jenta fant kunstneren Per Fronth
essensen av regnskogen.
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Regnskogen eksisterte da dinosaurer vandret på jorda, men dagens jakt på mineraler, tømmer, olje, kjøtt, soya og palmeolje får regnskogen til å forsvinne. Regnskogfondets samarbeid
med over 70 lokale organisasjoner og beboere i 11 regnskogsland bidrar nå til en tryggere framtid for flere lokalsamfunn. (UiA-studenter i regnskogen på Sri Lanka)
FOTO: SVEN ÅKE BJØRKE

Vern av regnskogen verner fremtiden
SYNSPUNKT

Regnskogen er ett av verdens
eldste økosystem – over 60
millioner år. Regnskogen eksisterte da dinosaurer vandret på
jorda, og kontinentene var
samlet i Gondwanaland.
Livsformene er i stor grad
uoppdaget. Det biologiske
mangfoldet i regnskogen er
nesten ufattelig med millioner
av dyre- og plantearter som
aldri er beskrevet. På ett stort
tre i Amazonas-regnskogen
kan det være flere maurarter
enn det finnes i Norge.
Over 50 prosent av alle landjordas arter lever i de tropiske
skogene. Viktige medisiner er
utviklet av genetisk materiale
fra planter og dyr i regnskogene, vår planets genetiske skattkammer med uante muligheter
for framtidige generasjoner.

Tropisk regnskog grupperes i
fjellregnskog, sumpregnskog,
mangroveskog og lavlandsregnskog. Alle har stort artsmangfold. Alle er livsviktige økosystemer for millioner av mennesker.
Mangroveskogene er «barnehager» for mengder av fisk,
fugl, reptiler, frosker, krabber,
reker og andre livsformer.
Mangrovene er viktige
buffersoner, som verner landet

innenfor mot ekstremvær og
tsunamier.
Regnskoger har gitt oss
kanel, kakao, orkideer, bananer, nellik, ingefær, kaffe, ris,
flere typer nøtter, teak, mahogni, frukt og medisinplanter.
Det finnes over 50.000 treslag
i regnskogene.
Uansvarlig rovdrift på jord, skog,
våtmarker og vann, akselererende klimaendringer og forurensning, gjør det livsviktig å
styrke planetens økosystemer.
Økosystemene styrkes med
artsmangfoldet. Jo, flere arter,
desto mer robust økosystem.
Sårbarheten øker med minskende biodiversitet.
Det må gjentas: Ingen andre
økosystemer har større artsmangfold enn regnskogene.
Siden 2. verdenskrig er halvparten av verdens regnskoger
rasert. Hvert år forsvinner
regnskog på størrelse med
Danmark. Dette er en av vår
tids alvorligste og mest uopprettelige globale miljøproblem.

Jakten på mineraler, tømmer,
olje, kjøtt, soya og palmeolje er
hovedårsaken til at regnskogen
forsvinner.
Veiutbygging, vannkraftverk, olje- og gassutvinning, og
gruvedrift fører til ødeleggelser
og forurensning. Veier åpner

opp tidligere utilgjengelige
skogområder for hogst, jordbruk og gruvedrift.
I Amazonas skjer 90 prosent
av avskogingen innenfor 50
kilometers avstand fra veier.

Det bor 260 millioner mennesker i regnskoger. De lever av
det skogen gir i form av mat,
vann, medisiner, brensel, og
byggematerialer. Det er disse
menneskene som rammes hardest når skogen ødelegges.
Urfolksområdet Xingu i
Brasil i Amazonas, på størrelse
med Hedmark fylke, gir en
oppskrift på hvordan man kan
verne om et stykke regnskog.
I 1961 tildelte brasilianske
myndigheter noen urfolksgrupper ett felles territorium –
Xingu. I dag bor over 5.500
mennesker i 77 landsbyer fordelt på 16 urfolksgrupper der.
Urfolkene har eksklusiv rett til
landområdet, og de har i kontrast til naboområdene greid å
bevare regnskogen.
Xingu har tydelig definerte
grenser, som håndheves ved
hjelp av satellittovervåking.
Kontrollposter ved elver og veier hindrer uvedkommende i å
ta seg inn i området.
Ecuador ga utenlandske selskaper tillatelse til å bore etter
olje, uten å ha konsultert med

Sarayaku-folket, ett av urfolkene i området. I dommen fra
Inter American Court of
Human Rights i 2012, ble de
ecuadorianske myndigheter
funnet skyldig i brudd på urfolkssamfunnets rett til å bli
konsultert, rett til eiendom og
kulturell identitet.
Domstolen i Costa Rica fant
også Ecuador ansvarlig for å
sette liv i fare, da oljeselskapet
plasserte store mengder høyeksplosiver på urbefolkningens
territorium.
Costa Rica er et av de land
som arbeider aktivt for å bevare regnskog. Regnskogen Corcovado er ett av verdens mest
uberørte naturområder. Costa
Rica har holdt tømmerhoggere
og gulljegere unna siden området ble nasjonalpark i 1975.
Regnskogfondet i Norge er en
ledende regnskogsorganisasjon,
som samarbeider med over 70
lokale organisasjoner og med
skogens beboere i 11 regnskogsland. Høstens TV-aksjon vil
sørge for at flere lokalsamfunn
får en tryggere framtid.
Prosjektene støtter rettighetsopplæring, advokatbistand, utvikling av alternative inntektsveier og hjelp til
skogovervåking. For å stå imot
mektige og hensynsløse profittinteresser, trenger urfolk

kunnskap om hvilke rettigheter de har og hvordan de kan
forsvare skogen.
I Kongo mangler myndighetene
oversikt over hvor urfolksgrupper bor. Leveområdene må
kartlegges, slik at de kan beskyttes mot rasering av naturressursene. Urfolksgruppene
får opplæring i bruk av GPS og
i å lage kart over hvor de jakter,
fisker og sanker mat fra skogen. Kartene er viktige når det
bestemmes hvor i regnskogen
det skal drives kommersiell
virksomhet.
På Papua Ny-Guinea jobber
regnskogfondet sammen med
lokalsamfunn for å utvikle bærekraftige inntektsmuligheter,
blant annet gjennom salg av
vanilje, kaffe og andre produkter fra regnskogen. Dette bidrar til å styrke lokalbefolkningens evne og vilje til å bevare sine leveområder og stå
imot ytre press.
Pengene fra årets TV-aksjon
skal bevare mer enn 400.000
km2 regnskog. Dette er et område større enn Norge og Danmark til sammen.
Sven Åke Bjørke
Universitetslektor
Institutt for global utvikling og
samfunnsplanlegging
Vanessa Samuelsen
Student
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Virksomhetens art
Regnskogfondet er en organisasjon som arbeider for å bevare verdens regnskoger og skogsfolks rettigheter. Vi samarbeider med over 70
lokale miljø-, rettighets- og urfolksorganisasjoner i Sørøst-Asia, Oseania, Sentral-Afrika og
Amazonas.
I Norge arbeider vi for å øke oppmerksomheten om regnskogen, forhindre at norsk politikk og norske næringsinteresser bidrar til å
ødelegge den og styrke politikk og praksis som
bevarer den.
Regnskogfondet Norge ble stiftet i 1989 og
er i dag en av verdens ledende organisasjoner
innen regnskogsbevaring. Vi er del av nettverket Rainforest Foundation med søsterorganisasjoner i USA og Storbritannia. Regnskogfondet har kontorer i Mariboesgate 8 i Oslo.
Virksomheten finansieres av offentlige
myndigheter, private givere, næringslivssamarbeid og utenlandske fond. Regnskogfondet
har fem norske organisasjoner som medlemmer: Norges Naturvernforbund, Natur og
Ungdom, Miljøagentene, Utviklingsfondet og
Framtiden i våre hender.
Fortsatt drift
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt
drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet.
Regnskogfondets økonomi baserer seg i betydelig grad på flerårige kontrakter med det offentlige angående langsiktig bistand. Felles for
disse er at bevilgningsbeløp er kontraktsfestet
med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.
Endrede bistandspolitiske prioriteringer som
gir seg utslag i bevilgningene til organisasjonen er den største risikoen for Regnskogfondets økonomiske utvikling. Styrket internasjonal fundraising og en økning av inntektene fra

Axel Borchgrevink
(leder)

Trygve K. Norman

både næringsliv og private givere i Norge har,
sammen med midlene fra TV-aksjonen 2015,
i betydelig grad redusert avhengigheten av offentlige midler. Til tross for bortfallet av støtten fra Utenriksdepartementet til vårt arbeid i
Amazonas, forventes en økning i midler til organisasjonens formål.
Markedsrisiko for Regnskogfondet er i hovedsak knyttet til en eventuell omdømmerisiko
som reduserer vår evne til å reise offentlige og
private midler.
Regnskogfondet er i liten grad utsatt for
finansiell risiko da organisasjonens midler
pr 31.12 er plassert i bankinnskudd eller tilsvarende. Selv om organisasjonen overfører relativt store midler i valuta så har kontraktene
med lokale samarbeidspartnere en klausul
som sikrer maksbeløpet i norske kroner i henhold til innvilgede budsjetter.
Arbeidsmiljø og ansatte.
Regnskogfondet har internkontroll for helse-,
miljø og sikkerhet. Det er utarbeidet egen sikkerhetsinstruks og Code of Conduct. Det fysiske arbeidsmiljø er vel tilrettelagt i moderne lokaler. De ansatte har også tilgang til fasiliteter
som massasjestol, garderober og dusj. Det ble
i løpet av 2015 avholdt ett møte i Arbeidsmiljøutvalget. I hele året hadde vi et ekstra sekretariat i forbindelse med TV-aksjonen. Det medførte at vi økte staben med ca. ti personer det
meste av året. Tilliggende kontorlokaliteter ble
leid og en avdeling flyttet ut for å gi plass til TVaksjonssekretariatet. De ansatte er organisert
i Handel og Kontor, mens Regnskogfondet er
medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke.
Sykefraværet var i 2015 på 5,89 prosent,
fordelt med 1,06 på egenmeldt sykefravær og
4,83 prosent på legemeldt sykefravær. Sykefraværet har hatt en nedgang på 1,15 prosentpoeng

Anne Hege Simonsen
(nestleder)

Regine Andersen

Jan Thomas Odegard Jenny Kosberg Skagestad

fra 2014. Det er i løpet av 2015 ikke meldt om
alvorlige skader eller uhell knyttet til virksomheten.
Likestilling
Regnskogfondet søker å gi like muligheter for
alle, uavhengig av kjønn og etnisitet. Ved utgangen av 2015 besto staben av 15 menn og 30
kvinner. Styrets sammensetning var 4 menn
og 6 kvinner.
Miljørapportering
Regnskogfondet er Miljøfyrtårnsertifisert og
følger de retningslinjene som følger av det.
Kildesorteringsprosenten var på 54 % i 2015
(65 % i 2014). Totalt avfallsmengde var 2672
kg (4333 kg i 2014). Antall flyreiser t/r var 115
mot 90 i 2014. Vi har et energiforbruk på 125
kWh/m2. Papirforbruket var på 4456 kg mot
5946 kg i 2014.
Årsregnskap
Årsregnskapet gir en fullgod beskrivelse av
Regnskogfondets disponeringer og posisjon
ved regnskapsårets slutt.
Økonomisk stilling
Etter styrets oppfatning er Regnskogfondets
finansielle stilling tilfredsstillende. Egenkapitalen er på 184.158.070, mot 22.850.338 ved
utgangen av 2014, mens totalkapitalen er på
204.454.728 i 2015 mot 34.659.864 i 2014.
Årets resultat øker driftsfondet (fri egenkapital) med 231.072 til 6.138.586, mens prosjektfondet øker med 6.000.000 til 22.942.824.
Midlene fra TV-aksjonen er egenkapital
med eksternt pålagte restriksjoner og er på
155.076.660. Regnskogfondet har ingen pantegjeld og likviditeten er god.
Oslo, 1. juni 2016

Åsmund Aukrust

Marit Kristine Vea

Maria Lundberg

Anne L. Grønlund
(Stabsrepresentant)

Lars Løvold
(daglig leder)
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Regnskogfondet 2015
Anskaffede midler

Inntekter fra regnskog
voktere 2011–2015

2015

2014

100 242 838

100 890 183

Utenriksdepartementet

24 076 205

24 292 960

9 500 000

Andre tilskudd

14 094 627

9 664 985

9 000 000

Norad

8 500 000
8 000 000

Innsamlede midler

7 500 000

Regnskogvoktere

9 283 345

7 077 595

Andre enkeltbidrag

3 313 804

3 041 640

6 500 000

Choice Hotels

3 328 000

3 046 690

6 000 000

Hafslund

8 265 980

2 055 669

5 500 000

Rema 1000

2 500 000

5 000 000

Andre næringslivsbidrag

970 600

575 065

Finansinntekter

317 127

823 383

166 292 526

151 468 170

Sum anskaffede midler

7 000 000

4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000

Forbruk av midler

Anskaffelse midler
Regnskogfondets programmer (*)
Informasjon

7 953 010

7 091 176

133 006 097

128 862 504

5 816 864

3 321 445

Administrasjon/drift

13 285 483

10 804 045

Sum forbruk av midler

160 061 454

150 079 170

1 500 000
1 000 000
500 000

2011

2012

2013

2014

2015

2014

2015

Omsetning 2011–2015
170 000 000

Aktivitetsresultat

6 231 072

1 389 000

160 000 000
150 000 000

Regnskogfondets programmer (*)

140 000 000

2015

2014

Rettighetsbasert regnskogsbevaring Amazonas

16 368 064

18 024 825

Sammenhengende territorier Amazonas

22 292 782

22 521 981

110 000 000
100 000 000

130 000 000
120 000 000

Urfolks rettigheter globalt

20 076 172

20 526 882

Rettighetsbasert regnskogsbevaring Afrika (Kongo)

17 422 980

15 011 300

Rettighetsbasert regnskogsbevaring Asia og Oseania

29 988 024

24 153 723

Globale tiltak for regnskogen

11 575 171

14 450 810

Klima og regnskog

15 282 904

14 172 983

50 000 000

Sum prosjektene

133 006 097

128 862 504

40 000 000

90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000

30 000 000
20 000 000

TV-aksjonen 2015

Inntekter TV-aksjonen 2015*

189 789 685

Kostnader TV-aksjonen

34 713 025

Netto resultat TV-aksjonen

155 076 660

* Inntektene fra TV-aksjonen er ført opp i en egen post og ikke
ført inn i kolonnen for innsamlede midler og omsetning

Regnskogfondet er medlem
av Innsamlingskontrollen.
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Hvor kommer pengene fra?
Alle tall i mill. kr.

Hva brukes pengene til?
Alle tall i mill. kr.

ADM ANSKAFFELSE

EGNE

Hvor går pengene hen?
Alle tall i mill. kr.

GLOBALT

Innsamlede midler
Alle tall i mill. kr.

ANDRE

INFORMASJON
ANDRE

AFRIKA
NORAD

UD

NÆRINGSLIVSSTØTTE

ASIA

PROSJEKTER

REGNSKOGVOKTERE

AMAZONAS

n Norad: 100,2 (60,2 %)
n UD: 24,1 (14,4 %)
n Andre tilskudd: 14,1 (8,4 %)
n Egne midler inkl. renter: 27,9 (16,7 %)

n Anskaffelse av midler: 8 (5,0 %)
n Prosjekter: 133 (83,1 %)
n Informasjon: 5,8 (3,6 %)
n Adm/drift: 13,3 (8,3 %)

n Amazonas: 52,7 (39,6 %)
n Asia: 42,5 (31,9 %)
n Afrika: 22,8 (17,1 %)
n Globalt: 15,1 (11,3 %)

n Regnskogvoktere: 9,3 (33,3 %)
n Næringslivsstøtte: 15,1 (54,7 %)
n Andre: 3,2 (11,6 %)

SUM INNTEKTER: 166,3

SUM UTGIFTER: 160,1

SUM PROSJEKTMIDLER: 133,1

SUM EGNE INNTEKTER: 27,6

Viktig TV-aksjon for Regnskogfondet
regnskogfondet trenger engasjement og
vilje fra det norske folket for å kunne ha en
aktiv og viktig rolle i arbeidet for å verne om
verdens regnskoger. I løpet av 2015 er kunnskapen og bevisstheten om hvor viktig regnskogene er, økt betraktelig – takket være TVaksjonen. Det er viktig å kunne omgjøre
engasjement til praktisk handling og økonomisk støtte.
Regnskogvoktere
Vårt ønske er å være tydelig for våre støttespillere og gi dem en lett og praktisk måte
å støtte på. Det skjer gjennom vårt faste
giverprogram, regnskogvoktere. Mest mulig
av pengene skal gå rett til formålet. Vi har
derfor rendyrket et giverprogram hvor man
betaler sin månedlige støtte med avtalegiro.
I vår strategi er det også tydelig formulert at
vi skal bruke så lite papir som mulig, derfor
skjer stadig mer av kommunikasjonen med
regnskogvokterne via digitale kanaler. Vi
økte antall regnskogvoktere med 1466 i løpet
av 2015 og hadde ved utgangen av året 8197
aktive regnskogvoktere. Disse bidro med til
sammen 9,3 millioner kroner.

Næringslivspartnere
Nordic Choice Hotels har gjennom nærmere åtte år bidratt med betydelige beløp til
regnskogbevaring, samtidig som de har hatt
en tydelig strategi på å jobbe målrettet med
fjerning av palmeolje i sine hoteller.
Rema 1000 inngikk en samarbeidsavtale
med Regnskogfondet i januar 2015 og viser
stor vilje og engasjement for å utvikle et tett
samarbeid, tuftet på sammenfallende verdier for bærekraftig forvaltning av regnskogen. Dette er et viktig faglig og økonomisk
samarbeid som også inkluderer synliggjøring overfor alle Remas kunder.
Hafslund Strøm og Regnskogfondet
startet sitt samarbeid i 2010. Med en revitalisering av strømproduktet «Grønt Valg»,
har den økonomiske støtten til regnskogbevaring nådd nye høyder. Aldri tidligere
har en aktør fra næringslivet bidratt med
så stor støtte til regnskogbevaring gjennom
kundene sine. Gjennom Grønt Valg gir
Hafslunds kunder årlig 100 kroner til
regnskogbevaring, samtidig som Hafslund
Strøm dobler beløpet det første året. I tillegg
til den viktige økonomiske støtten, kan vi
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også gi kunnskap til kundene om hvor viktig regnskogen er. Støtten fra Hafslund kanaliseres blant annet til et prosjekt på øya
Sumatra i Indonesia som gir strøm til lokalsamfunn gjennom mikrokraftverk i elvene.
Andre viktige samarbeidspartnere er
Handel og Kontors medlemmer som har
valgt å engasjere seg gjennom å gi 10 kroner
av sin medlemsavgift årlig til regnskogbevaring. Samtidig er det også etablert et faglig
samarbeid med fokus på klima og miljøspørsmål der partene har sammenfallende
interessefelt.
Andre støttespillere
Barn og ungdom, klubber og foreninger,
fødselsdagsfeiringer og brylluper – det er
mange anledninger og mange som bidrar
med sitt engasjement, entusiasme og gaver.
Barnehager besøker oss og overrekker penger de har samlet inn. Noen ønsker også at
det skal gis gaver til regnskogens folk i stedet til dem selv. Interessen for arbeidet vårt
er stor.

Bli regnskogvokter på www.regnskog.no
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