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Matsés-folket slipper ingen flere oljeselskaper inn på sitt land.

ALDRI MER OLJE

REGNSKOGFAKTA: Visste du at ordet selva betyr jungel på spansk?

Ikke lenger upopulær
Mikropopkorn har lenge vært blant palmeoljeverstingene, men nå finnes det endelig et
palmeoljefritt alternativ! Nå kan du nemlig
med god samvittighet plukke med deg Eldorado
Micropopcorn fra butikkhylla uten at du trenger
å lure på om den har ødelagt regnskog.
Av andre gladnyheter på palmeoljefronten,
kan vi også fortelle at alle varianter av kjeksen
Bixit nå er palmeoljefrie.
Dessuten var all Kvikk Lunsjen du nettopp
spiste i påskeferien også helt uten palmeolje.

«Vi er alle knyttet til hverandre». Det sier en av forskerne
som har undersøkt forholdet mellom sanden i Sahara og
regnskogen i Amazonas. For hvert år tar nesten 27 millioner tonn sandstøv fra Sahara turen over Atlanterhavet
til Amazonas, ifølge en ny amerikansk studie. Til tross
for at reisen starter i et tørt og nokså livløst område, er
støvskyen av stor betydning for den frodige regnskogen.
For sammen med sanden fraktes også 22 000 tonn fosfor, et mineral som er helt nødvendig for proteindannelse
i alle planter.
Det er en NASA-satellitt som har kartlagt innholdet i
støvskyene. Målingene viser at det største mineralbidraget kommer fra en gammel, uttørket innsjø i Chad i Sentral-Afrika. Der plukkes det opp støv fra steinformasjoner
som er stappfulle av nettopp fosfor.
De fleste plantenæringsstoffer resirkuleres når plantedeler råtner, men fosfor skylles bare vekk med regnvann,
og det er derfor Sahara-sanden er så viktig for Amazonas.
Forskerne bak studien ønsker nå å sammenligne støvdataene med annen forskning for å forstå mer om sammenhengen mellom støvskyer og lokalt klima.

Selektiv hogst ødelegger
også regnskogen
En ny forskningsrapport slår fast at også selektiv hogst kan gjøre stor skade på
regnskogen. Det betyr at selv om man bare hogger akkurat de trærne man trenger
og lar resten av skogen stå urørt, så vil hoggingen skade naturen i området.
Rapporten fra Universitetet i Tuscia er basert på undersøkelser fra over 500 forskjellige steder i regnskogen i Sierra Leone, Ghana, Kamerun og Gabon. Forskerne
sammenlignet flere egenskaper ved både urørt skog, igjengrodd skog og selektivt
hogget skog, og resultatene var tydelige: Selv hogging av så lite som 100–200 trær
per kvadratkilometer regnskog kan gjøre stor skade på det biologiske mangfoldet.
En av årsakene til dette er at å hogge trær gir slyngplanter og ugress
rom til å spre seg, noe som vil forsinke gjengroing av hogststedene.
Med mindre det praktiseres i veldig liten grad, vil dermed selektiv
hogst redusere mengden planter og trær i området i flere tiår
framover.

Foto: Nunavut/flickr

Sahara-ørkenen
gjødsler Amazonas

Foto: Gunnhild Pauline Baade

REGNSKOGFAKTA: Visste du at 50–80 prosent av verdens dyre- og plantearter finnes i regnskogen?

Bryter løfter om bærekraft
Et indonesisk palmeoljeselskap ødelegger regnskog på øya Ny-Guinea til tross
for at en av deres store kunder har kommet med løfter om å ikke bidra til avskoging, melder Mongabay.com.
Wilmar, som er verdens største aktør på palmeolje, kom med ambisiøse mål
om å unngå avskoging i hele leveringskjeden for palmeolje i 2013. Nå viser nye
data at de har brutt sine egne regler for bærekraft. Wilmar har nemlig kjøpt
palmeolje fra selskapet Austindo Nusantara Jaya Agri (ANJ) som har ødelagt
regnskog på Vest-Papua i den indonesiske delen av øya Ny-Guinea.
Saken viser at det fortsatt er store svakheter ved evnen store palmeoljeselskaper har til å overvåke egne løfter om å ikke bidra til avskoging, og at gode
systemer for sporbarhet gjennom hele leveringskjeden for palmeolje ennå ikke
er på plass.
Vest-Papua har en av de største gjenværende regnskogsområdene i Asia og
Stillehavsområdet. Siden andre områder i Indonesia og Sørøst-Asia har hatt
stor avskoging de siste 20 årene, fryktes det at palmeolje- og papirindustrien
nå er på vei til Ny-Guinea i stor skala.

REGNSKOGQUIZ!
TROPISK GEOGRAFI
1. Brasil er verdens største regnskogland.
Hvilket er det nest største?
2. I tillegg til Brasil dekker Amazonasregnskogen
områder i hele åtte land. Klarer du å nevne alle?
3. I hvilket regnskogland heter hovedstaden Port
Moresby?
SKOGENS DYR
4. På hvilket kontinent lever
makakeapen du ser på
dette bildet?
5. Den grønne anakondaen
som lever i Amazonas er
verdens tyngste slange.
Men hvor mange meter
kan den bli?
6. Orangutangen lever i Malaysia
og Indonesia. Hvor mange har vi ca. igjen av
dem? 50 000, 100 000 eller 150 000?
TO FARGER
7. Hvilke to farger har stripene som utgjør
Indonesias flagg? Og hvilken farge er øverst?
8. Hvilke to farger har det girafflignende nasjonaldyret til DR Kongo, okapien?
9. Det var de rødgrønne som innførte den statlige regnskogsatsingen i 2007. Hvem var
miljøvernminister da?
KONGOS HISTORIE
10. I hvilket år slo Muhammed Ali knockout på
motstanderen George Foreman i den legendariske boksekampen som kalles The Rumble in
the Jungle?
11. Hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, var
under kolonitida oppkalt etter kongen av
Belgia. Hva het byen da?
12. Og hva het den walisiske oppdageren som
grunnla handelsposten som seinere ble
Kinshasa i 1881?

I løpet av millioner av år har orkidéer utviklet et helt unikt samarbeid med
insektene de lever sammen med, et samarbeid som gjør at de i dag regnes
som verdens mest suksessrike plantefamilie.
Mange orkidéarter har utviklet seg slik at det bare finnes ett eneste insekt
som klarer å nå fram til nektaren i blomsten. Samtidig som insektet suger nektar, fester store mengder pollen seg til insektkroppen. Denne unike tilpasningen gir insektet en sikker matkilde og sikrer orkidéen svært effektiv pollinering,
fordi insektet sannsynligvis kun viderefører pollenet til blomster av samme art.
Men nettopp fordi samarbeidet fungerer så godt, vil både orkidéen og insektet være veldig utsatte for å dø ut dersom den ene av de to forsvinner fra et
område. Habitatfragmentering og ødeleggelse av regnskog kan over tid være
svært ødeleggende for det store mangfoldet av orkideer som finnes i dag.

SVAR 1: Den demokratiske republikken Kongo
(DR Kongo). 2: Colombia, Peru, Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam og Fransk
Guyana. 3: Papua Ny-Guinea. 4: Sørøst-Asia,
nærmere bestemt i Indonesia. 5: Mellom 5 og 6
meter. 6: Bare 50 000. 7: Rødt og hvitt, og den
øverste stripa er rød. 8: Brun og hvit.
9: Erik Solheim (SV). 10: 1974. 11: Leopoldville,
oppkalt etter kong Leopold II. 12: Henry Morton
Stanley. 13: 260 millioner. 14: Sør-Amerika, på
grenseområdene mellom Peru og Brasil.
15: Pygmeer.

Verdensmester i samarbeid

LIVET I SKOGEN
13. Hvor mange mennesker lever i verdens regnskoger i dag? 13 millioner, 96 millioner eller
260 millioner?
14. På hvilket av de tre kontinentene med regnskog bor det flest urfolksgrupper i frivillig
isolasjon?
15. Hva kalles urfolket i DR Kongo?
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REGNSKOGFAKTA: På bare en kvadratkilometer regnskog er det funnet så mange som 100 tresorter.

De røde tenners øy

B

HVEM: Avdelingsleder for Asia og Oseania,
Hege Karsti Ragnhildstveit
HVOR: Papua Ny-Guinea
HVORFOR: Felttur til regnskogen

V
film: Virunga
REGISSØR: Orlando von Einsiedel

står stille bak oss. «Det er kun lov til
å ta med seg 2 kg med betelnøtter inn
til Port Moresby», sier Rufus. Politiet
sjekker at folk ikke tar med seg mer for
å selge på gata i byen. Det er en grei
regel, selv om det store oppbudet av
politi langs en lite trafikkert landevei
ikke helt står i forhold til problemet
i et land hvor byene er plaget av høy
kriminalitet.
Betelnøtter vokser på areca-palmen.
De tygges av nesten alle jeg treffer i
Papua Ny-Guinea og kan være alt fra
mildt til sterkt stimulerende. Noen sier
at det er som kaffe. Andre forteller at
det har en mye sterkere effekt. Antagelig
avhenger virkningen av typen nøtter.
Betelnøtter gir røde tenner, og fagfolk
diskuterer om det kan være helseskadelig på sikt. Det er helt lovlig å tygge
betelnøtter i Papua Ny-Guinea, men det
er forbudt på en del offentlige steder. I
hovedstaden Port Moresby er det også
lov, men politiet vil forhindre salg på
gatene. Derfor får folk bare lov til å ta
med betelnøtter «til eget bruk». Hva
som skjer med betelnøttene politiet konfiskerer vet jeg ikke. Men å være landeveispoliti er tydeligvis en populær jobb.
Hilsen Hege

Foto: Gunnhild Pauline Baade

Hvordan skal du patruljere en nasjonalpark og beskytte de få gjenlevende fjellgorillaene som bor der når alt rakner rundt
deg? Hvor lenge blir du stående på posten
din når borgerkrigslignende tilstander
herjer i dalene og åssidene omkring
deg? Dette er de nådeløse spørsmålene
vokterne av Virunga nasjonalpark blir
nødt til å stille seg i den kritikerroste dokumentaren «Virunga». Jobben kan virke
håpløs; de skal beskytte en nasjonalpark
svært mange helst vil ha slettet fra kartet.
Motivene kan variere, men de dreier seg
i all hovedsak om profitt – enten det er
oljeselskapet Soco International som vil
inn i parken for å bore eller det er opprørsgruppa M23 som trenger å finansiere
krigføringen sin.
Likevel er ikke håpløshet følelsen du
sitter igjen med etter å ha sett «Virunga».
Den er nemlig en fortelling om standhaftighet, dedikasjon og viljestyrke for
å bekjempe urettferdighet og skape en
bedre framtid. Vokterne som ikke tar et
skritt bakover. Dyrepasserne som nekter
å forlate de vettskremte gorillaene når
granatene eksploderer omkring dem. Den
franske journalisten som er fast bestemt
på å nøste opp i og avsløre et oljeselskaps
forbindelser til en hensynsløs opprørsgruppe. Et dokumentarteam som ikke pakker sammen og reiser når de går fra å være
filmskapere til å bli krigsreportere. Mange
historier fortjener å bli fortalt. Noen historier må bli fortalt. Historien om Virungas
voktere havner i sistnevnte kategori.

i sitter åtte mennesker trangt
sammen i en landcruiser på vei
tilbake til Port Moresby, hovedstaden i Papua Ny-Guinea, idet vi ser
at politiet har sperret av hovedveien.
Rundt ti tungt bevæpnede politimenn
i blå uniformer stanser motorsykler og
kjerrer som passerer. Det bannes fra
Rufus som sitter foran meg. Hjertet
mitt faller. Hva er dette? tenker jeg og
bekymrer meg for om jeg har riktig
visum eller ei.
Landcruiseren bremser pent ned og
stopper. Sjåføren ruller ned vinduet og
viser fram sertifikatet sitt til politimannen som titter inn. Bakdøra åpnes. Fem
politimenn skuler inn på oss. Brumler
noe. Hele tiden ser jeg ned på restene
av proviant fra feltturen og ryggsekken
som dekker gulvet, redd for at det er jeg
som er problemet og at jeg skal skape
styr for organisasjonen jeg reiser med.
Så smeller døra igjen. Vi kjører avgårde.
Mer banning, men enda mer latter. «Det
hjalp at du var med oss», sier Rufus. «De
vil ikke undersøke sakene våre når vi har
med en utlending». Jeg puster lettet ut.
«Hvorfor stopper de folk», spør jeg
når jeg har fått summet meg litt og ser
gjennom bakvinduet mot trafikken som

Anbefalt av Gaute Gaarder, leder for Regn
skogfondets kommunikasjonsavdeling
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Usynlige elver
bare der. Når disse fuktige luftmassene – eller
flyvende elvene som forskeren Antonio Nobre
kaller dem – møter Andesfjellene, presses de
sørover mot det sørlige Brasil og Argentina
og nordover mot Mellom-Amerika og USA.
Der har de bidratt til å bestemme hvor det
drives jordbruk.

LEDER Lars Løvold
Daglig leder i Regnskogfondet

Regnskogen er ikke bare et naturens
underverk langt borte. Regnskogen
påvirker nedbør og jordbruk over hele
kloden.
Amazonas er uten sammenligning verdens
mest vannrike elv. En femtedel av alt ferskvann
som renner ut i havet i hele verden pøses ut i
Atlanterhavet ved Amazonasflodens munning.
Vi snakker om ufattelige 17 milliarder tonn
ferskvann per dag.
Dette er velkjent. Det forbløffende, som få
mennesker vet, er at det flyter en enda større
og usynlig «elv» oppe i luften den motsatte
veien, fra Atlanterhavet i øst til Andesfjellene
i vest. Den fuktige vanndampen som regnskogsvegetasjonen svetter ut, er i en fersk
brasiliansk forskningsrapport beregnet til 20
milliarder tonn ferskvann per dag.
Bestemmer over jordbruket
Regnskogen har en fantastisk evne til å holde
på fuktighet og til å transportere vann fra
bakken via et sofistikert nettverk av røtter
opp til utallige blader som strekker seg mot
solen i opptil 40 til 60 meters høyde. Takket
være varme fra den samme solen fordamper
denne fuktigheten, for så å stige til værs og
fortettes til nedbør. Og så skjer det samme
igjen, gang etter gang.
Det er dette som gjør at det regner tilstrekkelig til at regnskogen kan bestå i Vest-Amazonas, hele veien inn til Andesfjellene. Men ikke

«

Det er kanskje ikke
noen tilfeldighet at
metropolen São Paulo i
snart ett år har levd med
vannrasjonering og frykt
for at vannkranene skal
tørke helt ut.
REGNSKOG 1–2015 SIDE 5

Avskoging og tørke
Denne evnen til å regulere sitt eget klima gir
mye av forklaringen på at Amazonasregnskogen kunne fortsette sin ubrutte utvikling
gjennom millioner av år, også under istider
der rammevilkårene på kloden var betydelig verre enn i dag. Men den gang var ikke
Amazonas avskoget og oppstykket. Skogen
var sammenhengende og robust.
Derfor er det kanskje ikke noen tilfeldighet
at Brasils økonomiske sentrum, metropolen
São Paulo med 20 millioner innbyggere, i snart
ett år har levd med vannrasjonering og frykt for
at vannkranene skal tørke helt ut. Ingen kan
bevise at den verste tørken på over 80 år er et
direkte resultat av avskogingen i Amazonas.
Men det stemmer helt med forutsigelsene til
Antonio Nobre.
Globale konsekvenser
Vi lærer stadig mer om hvordan regnskogen
påvirker nedbøren i verden. I januar offentliggjorde den amerikanske forskeren Deborah
Lawrence en gjennomgang av 120 forskningsrapporter på dette området. Konklusjonen
er at avskoging i Amazonas, Sentral-Afrika
og Sørøst-Asia har direkte effekt på nedbør
og temperatur ikke bare lokalt, men også på
andre kontinenter.
Dermed forsterkes utfordringene som den
globale matproduksjonen allerede møter gjennom de klimaendringene som opphopningen
av drivhusgasser i atmosfæren medfører.
Omfattende avskoging i Amazonas antas å
gi redusert nedbør i hele Mellom-Amerika og
det vestlige USA, men økt nedbør i Skandinavia og Russland. Kraftig avskoging i SentralAfrika vil gi redusert nedbør i Sør-Europa og
sentrale deler av USA, men mer regn i det
nordøstlige USA og Kina.
Forskningen indikerer også at det finnes
såkalte vippepunkter for regnskogen. Modellene tyder på at ved 30 til 50 prosent avskoging
i Amazonas, som nå har nådd 20 prosent,
overskrides økosystemets grenser. Det vipper
over i en selvforsterkende prosess der det blir
stadig mindre nedbør og regnskogen går over
til å bli savanne, med de konsekvensene det
vil medføre for det globale klimaet. Det er en
utvikling vi må gjøre alt for å unngå.

TEMA

KAMPEN MOT OLJE I PERU

PÅ vakt: Matsesene i Puerto Alegre frykter at oljeselskapene planlegger et inntog. Raul Binan viser
fram en påle som markerer «oljekonsesjon 135»,
et synlig tegn på hvor staten tillater oljeleting.
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LAR INGEN
RØRE JORDA IGJEN
Matsés-folket har selv sett hvordan oljen
ødelegger livet deres i regnskogen. Derfor vil de aldri
igjen godta oljeutvinning på sitt land.
TEKST: STEFAN KISTLER FOTO: STEFAN KISTLER OG DAVID HILL/THE GUARDIAN

E

ttermiddagssola varmer over
Amazonas. Vi har reist med båt
oppover elva helt siden tidlig
om morgenen og har ikke sett
et menneske hele dagen, bare
trær. Vi befinner oss dypt inne i regnskogen
på grensa mellom Peru og Brasil.
Elva svinger igjen, og plutselig ser vi små
trehus. Så ser vi en flokk med barn som står
klare ved elvebredden for å ta imot oss. De
har selvfølgelig hørt båtmotoren for lengst
og står spente og venter. Vi har kommet til
Matsés-folket i Puerto Alegre.
Læreren i landsbyen, Rafael Shaba Maya,
hilser på oss når vi går i land. Han sier vi må
skynde oss, for landsbyen feirer grunnleggingsdag. Før vi vet ordet av det sitter vi midt i
kommunelokalet på den ærefulle plassen ved
siden av de eldste. Ufattelige mengder med
ferskt villsvinkjøtt og kokebananer blir sendt
rundt. Egentlig er det bare de eldste mennene
som får spise kjøttet fra villsvinhodene, men
i dag får også vi smake, og det er nydelig.
Puerto Alegre er Matsés-landsbyen som
ligger lengst opp Yaquerana-elva. Elva, som
lengre nedstrøms blir til Javari-elva, danner
grensa mellom Brasil og Peru og går direkte
gjennom det som Matsés-folket anser som sitt
tradisjonelle territorium. Territoriet strekker
seg over enorme regnskogsområder på begge
sider av grensa, og de rundt 4000 matsesene
lever i begge landene.
Ett folk, to realiteter
På den brasilianske siden av grensa ligger
Javaridalen, et område på størrelse med
Portugal. Dalen har formell status som urfolksterritorium og beskyttes av det statlige

URFOLK OG OLJE I PERU
• Peru er verdens fjerde største regnskogland, og rundt 64 urfolksgrupper lever i peruansk Amazonas.
• Peru og Brasil er landene i verden der
det lever flest urfolk i frivillig isolasjon.
• Nesten 80 prosent av regnskogen
er utdelt eller lovet bort til olje- og
gassindustrien.
Colombia
Equador

Brasil

Achuar-territoriet
Matsésterritoriet
PERU

Lima

urfolksdirektoratet FUNAI. Her bor det minst
seks forskjellige urfolk, deriblant Matsésfolket og flere grupper som velger å leve i
isolasjon. Ingen andre enn urfolk har adgang
til dalen uten tillatelse fra FUNAI.
På den peruanske siden er situasjonen
mer komplisert. Jorda er tildelt forskjellige
formål, og kartet har mange overlappende
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områder. Matsés-folket har fått titulert et
større område, men dette er mindre enn
det området de tradisjonelt sett har levd i.
Ved siden av territoriet deres har det blitt
opprettet et annet verneområde, og både nord
og sør for disse områdene finnes det bevis
på at nomadiske indianergrupper fortsatt
lever i frivillig isolasjon. AIDESEP, Perus
paraplyorganisasjonen for urfolk i Amazonas, jobber for å få opprettet to vernede
territorier for disse gruppene.
Problemet er bare at det i flere av disse områdene også er delt ut store hogstkonsesjoner. I
tillegg delte den peruanske regjeringen i 2007
ut to svære oljekonsesjoner som overlapper
både Matsés-territoriet, verneområdet og et av
de foreslåtte reservatene for isolerte. Selskapet
som fikk tildelt konsesjonen er kanadiske
Pacific Rubiales, et selskap som det norske
oljefondet har investert 164 millioner kroner i.
«Staten er som et barn»
Puerto Alegre ligger der de to oljekonsesjonene til Pacific Rubiales møtes. Det betyr
at landsbyen er i fare for å bli påvirket av
oljeutvinning i nær framtid.
Dagen etter ankomsten samles vi igjen i
kommunelokalet. Jeg og David Hill, en journalist fra The Guardian som reiser sammen
med oss, har bedt om få høre om situasjonen
i landsbyen. Lokalet er fylt til randen, og flere
uttrykker takknemlighet for at noen utenfra
vil lytte til dem.
Stort sett er det de eldre som snakker. De
forteller oss at de aldri har blitt konsultert
om olje, men de har hørt og sett helikoptre
over landsbyen.
Lorenzo Tumi, en av de eldste, tar ordet

TEMA

KAMPEN MOT OLJE I PERU

tradisjon: I Treinta-e-Um i den brasilianske
delen av Matsés-territoriet er hele landsbyen
samlet i sin motstand mot oljeutvinning.

LIV I SKOGEN: Puerto Alegre er en liten
landsby ved Yaquerana-elva i Peru, en landsby
der Matsés-folket lever et tradisjonelt liv.

først. Han forteller at matsesene har sagt
nei til oljevirksomhet i mange år, men at
det er grunn til å være bekymra for framtida:
– Myndighetene må respektere rettighetene vi har som urfolk, men det ser ikke ut
som de gjør det.
Nestor Binan Waki, en annen landsbyleder, står stødig og lytter med et spyd i
handa. Han tar et bestemt skritt framover.
–Tålmodigheten vår er i ferd med å ta slutt.
Det eneste vi har nå er våre våpen, sier han.
Når kvinnene får ordet, oppsummerer
Dora Canë, en eldre kvinne, problemet slik:
– Staten er som et barn: Han hører ikke etter.
Ukontaktede «brødre» i skogen
Mange forteller også om sine «brødre» i
skogen, de som fortsatt velger å leve uten
noen kontakt med omverdenen. Disse menneskene ser de svært sjelden, men av og
til ser de spor etter dem eller hører dem i
det fjerne.
Matsés-folket levde også en gang uten kontakt med verden rundt, men da etterspørselen
etter gummi tok av på slutten av 1800-tallet,
ble det slutt på freden. Så kom 1900-tallet og
tømmerhoggerne, misjonærene, hæren og
mestizoene, de «nye peruanerne» fra Europa.
Dette førte til mange voldelige sammenstøt,
men krigerfolket klarte stort sett å holde

inntrengerne unna.
Det var først på slutten av 1960-tallet at
matsesene tillot å la to amerikanske misjonærer leve blant dem, noe som ble starten
på et liv med kontakt med omverdenen.
Abel Bina Shabac var en av dem som
denne gangen etablerte kontakten med de
to nonnene. Han er opptatt av å beskytte de
isolerte gruppene som er igjen:
– Da vi selv levde uten kontakt med andre,
var det ingen som beskyttet oss. Nå må vi
hjelpe de isolerte.
Oljedøden på 1970-tallet
I området ved Puerto Alegre som er blitt
foreslått som reservat for isolerte har det
kanadiske selskapet Pacific Stratus fått gjennomføre seismiske tester i 2012 og 2013.
Slike tester innebærer hundrevis av olje
arbeidere og hundrevis av kilometer av stier
i regnskogen, og sprengninger under jorda,
noe verken regjeringen eller Pacific Stratus
mener utgjør noen trussel for de isolerte.
Oljeselskapene fattet interesse for matsesenes land allerede på begynnelsen av
1970-tallet. Ángel Uaqui Dunú, som tidligere
var leder for den peruanske Matsés-føderasjonen, forteller hvordan det hele begynte – og
hvor ille det gikk for folket hans:
– Matsés-folket tok imot oljearbeiderne.
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Det ble laget en utforskningsbrønn og stier
gjennom skogen, slik at selskapet kunne
gjøre tester. Først hjalp matsesene til med
å lage stier, men da flere begynte å bli syke
og mange døde, sa de «aldri mer».
Urfolksgrupper som har levd i isolasjon
har ingen motstandskraft mot smittsomme
sykdommer, og ved flere tilfeller har kontakt
med oljearbeidere ført til at over halvparten
av befolkningen dør av sykdom.
Oljeletingen på 1970-tallet har brent seg
fast i matsesenes hukommelse, og derfor er
ikke oljeselskapene velkomne på deres land.
Det samme fikk vi høre under den årlige
Matsés-kongressen i Santa Rosa noen dager
tidligere. Rundt hundre Matsés-ledere fra
Brasil og Peru var samlet for å diskutere blant
annet olje. I kongressens slutterklæring kan
vi lese at: «Matsés-folket stadfester at de er
imot all oljeaktivitet på deres tradisjonelle
territorium.»
«Skogen tar aldri slutt»
Noen uker senere sitter jeg i et småfly høyt over
trekronene, nå for å besøke Achuar-folket i Pastaza, et folk som også lever med oljetrusselen
hengende over seg. I Peru har achuarene blitt
selve symbolet på urfolk som står imot olje.
På 1990-tallet ble 65 prosent av territoriet
deres tildelt oljekonsesjonen 64, og siden den

KATASTROFE: 80 prosent av den peruanske regnskogen
er utdelt som oljekonsesjoner eller utpekt til å bli det,
og konsekvensene for naturen er svært alvorlige.

eller utpekt til å bli det, og situasjonen til
gang har flere oljeselskaper vært innom. Men
Achuar- og Matsés-folkene, som så langt har
på grunn av urfolkenes veldige motstand,
klart å holde oljen unna, er ikke realiteten for
har selskapene måttet trekke seg ut. Senest
urfolk flest i Peru. Mange ønsker også oljei 2013 kunne folket feire enda en seier da
bransjen velkommen. Noen på
det kanadiske oljeselskapet
grunn av løfter om penger og
Talisman trakk seg ut.
goder, andre fordi de mangler
Men knapt ett år seinere
alternativer eller informasjon.
har den peruanske regjeringen
I territoriet til nabofolket
delt ut konsesjonen på nytt, og
til achuarene, Quechua-indianå er blokk 64 havnet i hennerne, ble det i 2013 erklært
dene til selskapet Geopark. De
miljøkatastrofe. Pastaza-elva,
vil fortsette med leteboring.
som folket er avhengige av for
Grytidlig en morgen sitå leve, er blitt så forurenset av
ter vi rundt bålet i landsbyen
tungmetaller og kjemikaler
Wisum sammen med en
fra oljeselskapene Occidengruppe Achuar-ledere. Det
tal Petroleum og Pluspetrol
er tid for den daglige sere«Vi ønsker å
at folk blir syke og dør. Det
monien der det drikkes te
leve slik vi
samme skjer i tre andre elvefra wayusa-planten. En av
alltid har levd»
basseng og med tre andre follederne, Gedeon Tsamarin
keslag, alle sammen berørte
Chumap, forteller at han har
Raimundo Bai
av 44 år med oljevirksomhet
blitt tilbudt penger fra oljeseli det som er den eldste og
skaper, men at han har nektet
største oljekonsesjonen i Peru.
å ta imot. Det valget synes han har vært lett:
De fire berørte urfolksorganisasjonene
– Pengene vil ta slutt. Skogen vil aldri
har kjempet i årevis for å få staten til å rydde
ta slutt.
opp og gi dem en kompensasjon.
Men fire tiår med olje skaper også en sterk
Livsfarlige kjemikaler
avhengighet til oljeselskapene: For når natuSå mye som 80 prosent av den peruanske
ren ikke lenger makter å gi sine fullverdige
regnskogen er utdelt som oljekonsesjoner

REGNSKOG 1–2015 SIDE 9

tjenester til menneskene, og staten nesten
ikke er til stede, er selskapene ofte de eneste
folk kan henvende seg til.
Så oljen med egne øyne
Hvis man først har sett forurensingen som
oljeeventyret i Amazonas har ført til, glemmer man det aldri. Kontrasten mellom den
nesten uberørte regnskogen achuarene og
matsesene lever i og Quechua-folkets ødelagte skog er enorm.
Det kan være vanskelig å fatte hvordan
noen små folkegrupper klarer å stå imot
store, pengesterke aktører, og forklaringen er
selvsagt sammensatt. Men etter å ha besøkt
Matsés- og Achuar-folket, har én årsak blitt
veldig tydelig for meg: Begge disse folkene
har fått sett med egne øyne hva oljevirksomheten faktisk fører til – enten på sitt eget
land eller hos nabofolket.
Disse møtene har også vist meg at ingenting tyder på at disse folkene har tenkt å gi
opp kampen. De foretrekker «det gode liv»
i skogen og er tydelige på at de skal gå langt
for å forsvare det.
Raimundo Bai, som vi møter i den brasilianske Matsés-landsbyen Treinta-e-Um,
sier dette slik:
– Matsesene har alltid vært et stolt krigerfolk, og vi ønsker å leve slik vi alltid har levd.

REGNSKOGFAKTA: Visste du at malariamygg stikker 278 ganger så ofte i avskogede områder som der skogen står?

Setter rettigheter på kartet
Batwa-pygmeene i DR Kongo har laget et tredimensjonalt kart over området de
ble kastet ut fra for 45 år siden. Det skal de bruke i kampen for landrettigheter.
TEKST OG FOTO: NORMA PEREZ GONZALEZ BRISBOIS

Fram til 1970-tallet levde Batwa-pygmeene
i regnskogen. Men da dette området i det
østlige DR Kongo ble innlemmet i nasjonalparken Kahuzi-Biega, ble de, som mange
andre pygmeer, kastet ut av leveområdene
sine – uten noen form for konsultasjon og
kompensasjon.
I dag, 45 år senere, lever de fortsatt utenfor
parken og utenfor regnskogen. Der klarer
de ikke å være selvforsynte og blir tvunget
til å leve i fattigdom på andres land. Derfor
kjemper Batwa-pygmeene for å få anerkjent
rettighetene til sine tradisjonelle territorier.
I posten fra USA til Afrika
Før jul dro vi sammen med vår partnerorganisasjon ERND Institute til landsbyen
Kavumu i provinsen Sør-Kivu. Der møtte
vi representanter fra lokalsamfunnene i
Kabare, Kahele og Idjwi og fikk være med
på ferdigstillingen av et nokså spesielt kart:
DR Kongos første 3D-kart som viser en lokalbefolknings territorium.
Ved å lage et tredimensjonalt kart som
dokumenterer deres tidligere leveområder i
nasjonalparken, ser Batwa-folket en mulighet
til å styrke pygmeers landrettigheter.
Når vi er i Marumbe har 3D-modellen i
hvit plast akkurat kommet fram. Den har blitt
lagd i USA, og sendt via både Amsterdam
og Kinshasa, før den endelig pakkes ut av en
stor trekasse i Sør-Kivu. Det er en stor dag for
lokalsamfunnet, og det ligger mye arbeid bak.
Kart over det tapte landet
Kartprosessen har krevd mye samarbeid.
Arbeidet har vært støttet av miljødepartementet i provinsen og andre aktører i regionen,
og ERND Institute har jobbet tett sammen
med Batwa-pygmeene for å innhente all den
informasjonen som var nødvendig.
Med hjelp fra flere kartografer, samlet de
først inn nødvendig topografisk data som
viser blant annet breddegrader, høyde og
vegetasjon.
Men aller viktigst var det å hente inn

PUSLESPILL: Pygmeene fra de ulike lokalsamfunnene samarbeider om å markere elver,
stier og fjell på 3D-kartet over områdene de levde på for 40 år siden.
den verdifulle informasjonen pygmeene
selv satt på: hvor stiene, veiene og elvene
gikk, og hvor folk bodde. Mennene kunne
for eksempel peke på stedene det var best å
jakte og fiske, og kvinnene husket hvor det
var best å sanke mat.
Siden pygmeene ikke får lov å gå inn i
Kahuzi-Biega-parken igjen, var denne kunnskapen i ferd med å gå tapt. Kartarbeidet har
nå sikret den for flere generasjoner, og etter
nesten 50 individuelle intervjuer og etterfølgende gruppediskusjoner i fokusgrupper,
har terrenget blitt mye tydeligere.
Malte på elver, stier og fjell
På et 3D-kart kan du lett visualisere et landskap. Det gjør at pygmeene ved å se på kartet
kan se og huske landskapene i skogen, selv
om de ikke har vært der på lenge.
Når kartmodellen er pakket ut, er det klart
for å fylle den med farge. Representanter fra

REGNSKOG 1–2015 SIDE 10

pygmégruppene er på plass for å male på
fjell, skog, elver, stier og veier.
De er fornøyde med resultatet: et detaljert
og tredimensjonalt landskap i plast. Håpet
er at kartet skal bli et grunnlag for videre
analyse – og ikke minst: at det skal bli et effektivt politisk verktøy i påvirkningsarbeidet
på lokalt, regionalt og nasjonal nivå for å
sikre pygmeenes rettigheter til land.
Batwa-pygmeene har ventet i mer enn
et år på at høyesteretten i DR Kongo skal
behandle saken deres, og det ser ut som at de
må fortsette å vente. Nå gjør de seg klare for
å ta saken til den afrikanske kommisjonen
for menneskerettigheter – med tydelige og
solide bevis på sine landrettigheter.
Batwa-pygmeenes kamp i Kahuzi-Biega
er ikke bare viktig for deres sak, men sett i
en større sammenheng er den også viktig i
arbeidet for å få parlamentet i Kinshasa til å
vedta DR Kongos første urfolkslov.

aktivisten
«Jeg er stolt over at urfolk nå har frihet til å uttrykke seg og kan reise hvor de vil»

Gir urfolk en
fri stemme
Bastian Wamafma er stolt over at urfolk i Papua-provinsen
i Indonesia ikke lenger er tvunget til taushet. Nå jobber han
for at urfolk skal få økt politisk innflytelse også.

– Hva kjemper du for?
– Da jeg var student var jeg menneskerettighetsaktivist. Vi demonstrerte mot brudd
på menneskerettighetene her i Papuaprovinsen. En gang ble jeg nesten drept
av en kommandant som truet meg med
pistol. Heldigvis skjøt han meg ikke. Da
jeg begynte å jobbe i organisasjonen Yali,
så jeg på det som en videreføring av rettighetsarbeidet jeg hadde gjort i studietida.
Vi jobber for at rettighetene til urfolk som
bor i svært avsidesliggende områder i regnskogen skal respekteres.
– Hva fikk deg til å engasjere deg?
– Jeg ble engasjert da jeg leste rapporter
fra kirken og aktivister som handlet om
oss papuanere: vår økonomi, politikk og
hvordan vi marginaliseres av utviklingen.
Det motiverte meg. Jeg har et dypt engasjement for papuanske urfolks rettigheter.
– Hva er du mest stolt over?
– Jeg er stolt over at urfolk nå har frihet
til å uttrykke seg og kan reise hvor de vil.
Før, da vi levde under et militærdiktatur,
var de under mye press. De ble tvunget til
stillhet og kunne ikke fortelle om hva som
skjedde. Nå har vi ytringsfrihet. Under
president Suhartos regime var det mange
områder i Papua, inkludert regnskogsområdet Mamberamo, som hadde status som
militært område. Folk i lokalsamfunnene
ble som roboter. De turte ikke å snakke

om problemene sine, for eksempel om de
manglet rent vann eller tilgang til helsevesenet. På hele 2000-tallet har vi jobbet for
at folk skal kunne fortelle om hva de vil
uten å være redd for å bli straffet. Nå er de
frie til å uttrykke seg og til å demonstrere.
– Hva er de største utfordringene du møter
i arbeidet ditt?
– Den største utfordringen er å koordinere
innsatsen vår med de lokale myndighetene.
De er veldig opptatte og kommuniserer
ikke med oss om urfolks rettigheter. Det
begrenser oss. I samarbeidet med de lokale
urfolkssamfunnene møter vi derimot ingen
store hindringer. Dersom de forstår hva vi
vil oppnå, blir de interesserte.
– Hva er din drøm for framtida?
– Min drøm for Mamberamo er at myndighetene skal gi urfolkene som bor der
rett til å delta i alle programmene de utformer. Folk må føle at myndighetene tjener
dem. Jeg håper også at lokalsamfunnene
skal få gode avlinger av det de dyrker. Vi
i Yali hjelper dem med å endre ting til
det bedre. Jeg håper at min erfaring også
kan deles med andre områder. Yali prøver
nå å gjøre noe av det samme som det vi
gjør i Mamberamo i Wamena som ligger
i høylandet på Papua.
av Hege Karsti Ragnhildstveit

BASTIAN WAMAFMA
Sak: Rettighetsbasert vern av Mamberamo,
et regnskogsområde på 80 000 km2, større
enn Finnmark og Troms til sammen.
Organisasjon: Yali Papua
Hvor: Mamberamo i Papua-provinsen,
lengst øst i Indonesia, på øya Ny-Guinea.
Bakgrunn: Har jobbet i Yali siden 2000 og
ledet organisasjonen siden 2008. Utdannet
innen økonomi og ledelse.

MAMBERAMO

Vest-Papua
INDONESIA

Papua Ny
Guinea

Port Moresby

Kjemper for kunnskapen
Når jorda blir tatt fra dem, mister urfolkskvinnene i Indonesia mer enn livsgrunnlaget
sitt. De mister også den spesielle kunnskapen de har om livet i skogen.
TEKST: NENI INDRIATI

For urfolk er jorda de lever på deres materielle og spirituelle fundament: Den gir
dem matsikkerhet og grunnlag for kulturell
overlevelse. I mange urfolkssamfunn er
det kvinnene som kan kunsten å lage mat
– og som sitter på den viktigste kulturelle
kunnskapen. Men hva skjer med kvinnenes
kunnskap når jorda, og tilgangen til naturressursene, blir tatt fra dem?
I Indonesia er korrupsjon, manglende
håndheving av loven og den knallharde kampen om naturressursene, spesielt med tanke
på hogst og dyrking av oljepalmeplantasjer,
med på å ødelegge leveforholdene og svekke
verdigheten til urfolkskvinner. Det betyr at
kunnskapen som kvinnene har er i fare for å
forsvinne, og at kvinnene kan miste sine tradisjonelle roller som kunnskapsformidlere.
Ingenting å lære barna
I Barito Timur på øya Borneo er en viktig
del av denne kunnskapen allerede i ferd
med å gå tapt:
– Elva vår er forurenset og ødelagt, og
det har blitt vanskelig for oss å finne friskt

vann. Fiskene er også døde, og vi kan ikke
lenger lære barna våre hva de ulike fisketypene heter, for de kommer aldri tilbake. Vi
kan ikke lære barna å svømme heller, sier
Ibu Mardiana.
Hun representerte urfolksgruppa Dayak
Manyaan fra provinsen Sentral-Kalimantan
under den åpne nasjonale høringen i Jakarta
i desember om vold mot kvinner i skogkonflikter. Sentral-Kalimantan er den provinsen
i Indonesia der det pågår flest konflikter om
retten til land og naturressurser.
Mange deltok på The National Commission
on Violence against Women. Representanter
fra myndighetene og privatsektoren, interesseorganisasjoner og journalister var til stede
– i tillegg til representanter for urfolkene selv.
«De raserte hele kulturarven vår»
Høringen var en del av en større høring om
urfolks menneskerettigheter, og i forkant
hadde våre partnerorganisasjoner AMAN,
HuMA og YMP bidratt til å holde regionale høringer rundt om i landet. Målet er å
identifisere og analysere utbredelsen av og

«Fiskene er døde, og vi kan ikke lenger lære
barna våre hva de ulike fisketypene heter»

DET KVINNER KAN: Urfolkskvinnene
i Indonesia sitter på en unik kunnskap om det å leve i regnskogen.
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årsakene til brudd på rettighetene til urfolk, å
øke folks bevissthet om temaet og å komme
med konkrete anbefalinger til myndighetene.
Innblikket vi får i situasjonen til urfolkskvinner i Indonesia under høringen
avslører at urfolkskvinner i regionene lever
under et sterkt press fra landets aggressive
utviklingspolitikk. I Papua-provinsen har
staten for eksempel satt av hele 2,5 millioner
hektar skog til et prosjektområde for matog energiproduksjon, det såkalte Merauke
Integrated Food and Energy State. De enorme
plantasjene som har blitt plantet her har ført
til at urfolk har mistet leveområdene sine.
Jakten på palmeolje, sukkerrør og tømmer har presset Malind-urfolket helt ut til de
ytterste delene av skogområdene de lever i.
En representant for folket under høringen i
Jakarta, Ibu Elisabeth Ndiwaen, har en vond
historie å fortelle:
– Vi har levd her på det rike landet vårt i
generasjoner. Men i 2009 kom palmeoljeselskapet og omgjorde landet til plantasjer.
De raserte de hellige stedene våre og hele
vår kulturarv, og de ødela skogen og jorda vi
levde av. De har gjort oss fattige og behandler
oss som om vi var en gjeng tiggere.
Et komplisert bilde
Når skogen forsvinner, forsvinner også kvinnenes ekspertise om hvordan skogen kan
brukes, og det å se denne direkte sammenhengen er viktig.
I Indonesia har man både et nasjonalt
lovverk og andre lover, for eksempel sedvaneretten hukum adat, og det gjør at det er
komplisert å innføre lover for å beskytte kvinner. Det er derfor viktig at landet adresserer
de strukturelle årsakene til brudd på kvinners rettigheter. Indonesia har innført flere
lover og reguleringer for å styrke kvinners
rettigheter etter at landet ratifiserte CEDAW
(Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women), men det
trengs likevel flere lover til for å få bukt på alle
problemene som urfolkskvinnene står overfor.
Avskoging er bare et av mange problemer.
Andre er fattigdom, manglende tilgang på
helse- og velferdstjenester og juridisk hjelp,
diskriminerende holdninger mot urfolk i
samfunnet generelt og en mannsdominert
kultur blant urfolk selv.

i arilds hage
DURIAN-FRUKTENS vitenskapelige navn er durio og den vokser i tropeskogene i Sørøst-Asia.
Den kan bli opptil 30 cm lang og har skarpe pigger.

Durian – fruktenes konge
I tropeskogene i Sørøst-Asia vokser en helt spesiell frukt, så illeluktende at den er forbudt å ta med
inn på hoteller og kollektivtransport. Smaken er imidlertid høyt verdsatt. Den britiske naturforskeren
Alfred Russel Wallace betegnet durian som fruktenes konge.
Langs veiene i Sørøst-Asia kommer man ofte over salgsboder som
selger den svært ettertraktede frukten durian. I landlige omgivelser selges ofte viltvoksende varianter høstet av lokalbefolkningen
i ulike områder. Ellers finnes det et stort mangfold av dyrkede
varianter, og durianelskere har sine favoritter.
Orangutangens favorittfrukt
De store, piggete fruktene utvikler seg på mektige trær. Det finnes
mange historier om hvordan mennesker er blitt drept eller stygt
skadet av fallende frukter. I folketroen er det en utbredt oppfatning
at frukten bare rammer dårlige mennesker, men det er ikke trygt
å oppholde seg under trær der fruktene modnes.
Orangutangen, den store menneskeapen i Asia, har en utpreget
trelevende livsstil. Ved hjelp av de ekstremt lange armene svinger
den seg lett fra grein til grein, og ved å overføre vekten i bevegelsesretningen beveger den seg også elegant fra tre til tre. Orangutangen
lever i stor grad av frukt og følger nøye med på når de ulike fruktene
i leveområdet modnes. Når durianfruktene er modne, blir det festmåltid blant orangutangene. Det gjelder å høste de store, energirike
fruktene før de faller ned og blir spist av en rekke forskjellige dyr.
Nytelse og vemmelse
Den illeluktende, men velsmakende durianfrukten er naturlig
nok omspunnet av sterke følelser og meninger. Noen oppfatter
den som den ultimate delikatessen. Hos andre vekker den bare
kvalme og vemmelse. Kjøper man en frukt og tar den med i bilen,
vil stanken holde seg i dager eller uker. I resepsjonen på mange
hoteller står forbudsskilt om at det ikke er lov å ta med frukten
på rommet, og på fly og tog er den bannlyst.

Fruktkjøttet rundt de store frøene er den spiselige delen. Det
har en smøraktig konsistens, og smaken er særegen og vanskelig
å sammenligne med andre frukter. Selv har jeg smakt forskjellige varianter av durian mange ganger opp gjennom årene. Til å
begynne med syntes jeg den var litt for mektig. Nå spiser jeg den
gjerne. De fleste trenger nok litt tilvenning for å verdsette denne
tropiske delikatessen.
Vaniljesaus med mandelsmak
Den britiske naturforskeren Alfred Russel Wallace tilbrakte hele
åtte år i tropeskogene i det sørøst-asiatiske øyriket på midten av
1800-tallet. Han ble raskt en sterk tilhenger etter at han smakte
på en moden durian han fant på skogbunnen på Borneo. Han
betegnet durian som «fruktenes konge» og ga en berømt skildring
av den nye delikatessen i sitt bokverk Malay-arkipelet.
Fruktkjøttet er som «en rik, smøraktig vaniljesaus med mandelsmak», skrev Wallace. Han avslutter sin lovprisning av frukten
med å slå fast at den nye smaksopplevelsen er verdt en reise til
Østen. Den gang var det en to måneders båtreise fra Europa.

ARILD HAGEN
Gjennom flere tiår har forsknings
journalist og naturfotograf Arild Hagen
samlet bilder og historier om livets
myldrende og skjøre mangfold i regn
skogen. Hagen har lang fartstid fra
NRK og står bak flere populære pro
grammer og TV-produksjoner.
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Kampen for å redde
regnskogen engasjerer
mennesker i hele Norge.
Vi har mange støttespillere
som på ulike måter redder
regnskogen sammen med oss.
Her presenterer vi et lite knippe
av våre regnskogsvenner.

redd regnskogen!

Tusen takk for støtten!

KOM PÅ BESØK: Sofia, Thea, Lotte, Hermine,
Elsa og Hermann Fredrik. Til høyre står leder
i Regnskogfondet Lars Løvold.

Overrasket oss med gigantisk sjekk
Elevene ved aktivitetsskolen på Lilleaker skole i Oslo hadde lyst til å gjøre noe bra for regnskogen og inviterte til åpen dag før jul. På programmet sto både danse- og teaterforestilling, og salg av fuglekasser.
Og penger i kassa ble det. En kjempesjekk på 23 400 kroner er nå overrakt til sjefen vår Lars Løvold
som er svært imponert over innsatsen. Tusen takk!

Solgte kake for skogbevaring
«Vi heter Ingelin Paulsen, Jenny Lande Haagensen og Ella Vaa Sætre.
Vi går på Solvang skole i Asker og er 13 år. På skolen har vi miljøprosjekt, i valgfaget natur, miljø og friluftsliv, og vi hadde lyst til å selge
kake til inntekt for Regnskogfondet. Vi tjente 714 kr. Det finnes uoppdagede arter planter
og dyr i regnskogen, og det er
viktig å ta vare på den. Regnskogen er jordas lunger, som bidrar
til å rense luften. Det er veldig
synd at regnskogen blir hugd
ned. Vi samlet inn penger fordi
vi er opptatt av at regnskogen
skal bevares»
Tusen takk, jenter!

Ga bursdags
penger til
regnskogen
Emma Linn Dobson-Øverland
hadde bursdag i oktober og
fikk 1000 kroner som hun ga
videre til regnskogbevaring. Vi
fikk denne hyggelige beskjeden
fra henne: «Jeg er elleve år og veldig
opptatt av miljøet, spesielt regnskogen. Jeg har
nettopp hatt bursdag og vil gjerne gi nesten alle
pengene jeg fikk i bursdagen, til regnskogen.
For meg er det veldig viktig å ta vare på miljøet,
slik at jorda er et fint sted for alle»
Tusen takk, Emma!

REGNSKOGVOKTEREN
Lar seg inspirere av miljøsaken
Anette Borge arbeider som billedkunstner og lar seg ofte
inspirere av motiver fra naturen. Nå selger hun litografier til
inntekt for regnskogen.

A

FØLG MED PÅ KLIMAFESTIVALEN112.NO

Klimaoverskudd til
Regnskogfondet
Klimafestivalen § 112 gikk av stabelen
30.desember til 11.januar, og med nær
hundre arrangement og tusenvis av
deltakere har festivalen vist at folk flest
bryr seg mer om klima enn politikere
tror, forteller Ragnhild Briseid i Norsk
klimanettverk.
Klimafestivalen fremmer Grunnlovens paragraf 112, som forplikter norske
myndigheter til tiltak som verner vårt
felles livsmiljø, også for framtidige generasjoner. Festivalen er initiert av Norsk
klimanettverk, som er et nettverk av frivillige, engasjerte folk som vil gjøre noe
for å gi klimakampen et løft.
Klimasaken ble kommunisert på
mange ulike måter: konserter, utstillinger, skirenn, debatter, skrivekurs,
moteshow, teater, og filmvisninger – for
å nevne noe.
Billettinntektene til to arrangementer ble gitt til oss i Regnskogfondet. En
konsert i Tøyenkirken, der kunstnere
som Aage Kvalbein (cello), Frida Ånnevik
(sang) og Anneke von der Lippe (tekstlesning) viste sitt engasjement, ga hele 15
200 kroner, og da lokalbefolkningen i
Slemmestad arrangerte kulturstafett med
konserter, filmvisning og vaffelsalg, kom
det inn 3274 kroner.
Tusen takk for støtten!

nette Borge (32) er bosatt i Drammen og har et sterkt engasjement for
miljø og dyr. Anette har derfor valgt
å støtte Regnskogfondet gjennom sin egen
kunst, ved å selge litografier til inntekt for
oss. Litografiene «Kiss Me» og «Drømmeprinsen» selges i vår nettbutikk, og Anette
gir halvparten av inntektene til Regnskogfondet.
Anette er opptatt av å skade planeten
minst mulig og oppfordrer alle til å bli mer
bevisst på valgene man tar i hverdagen. I
det siste har dette engasjementet kommet
mer og mer til uttrykk i kunsten gjennom
motiver av gulerotspisende tigre, regnskogfrosker, syngende haier og mye mer.
– Jeg er veganer, dyreverner og miljøforkjemper og vil både privat, og gjennom
kunsten min gjøre det jeg kan for å hjelpe
organisasjoner som står på for å bevare
planeten vår. Regnskogen er noe av det viktigste vi har og må beskyttes og bevares for
enhver pris. Regnskogfondet gjør en fantastisk jobb med dette!
Les mer om Anette Borge på www.brgkunst.com eller kjøp litografiene i vår nett
butikk på www.regnskog.no.

FINE FROSKER: Anette Borge
lar seg inspirere av miljø
engasjementet sitt når hun
lager kunst. Her ser du
verkene «Kiss me» (over)
og «Drømmeprinsen».

returadresse
regnskogfondet
Mariboes gate 8, 0183 Oslo

øyeblikket

Spretten skoglek
Da Regnskogfondet var på besøk i landsbyen i Mpenzele i Equateur-provinsen i Den demokratiske republikken Kongo, møtte vi blant
andre denne karen. Fotografen sikta på gutten med kameralinsa. Gutten sikta tilbake med sprettert.
Foto: KÉVIN SASIA
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