n Smånytt: 2–3 n Vi anbefaler: 4 n Reisebrevet: 4 n Leder: 5 n KONGOS NYE KARTKATALOG: 6–7
n Tilbake i Panará: 8–9 n Mengele Zoo: 10–11 n Bent Stiansen serverer regnskog: 12–13 n Skogkledde øyer i fare: 14
n Aktivisten: 15 n Gir alt for karenfolket: 16 n I Arilds hage: 17 n Redd regnskogen: 18–19 n Øyeblikket: 20
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Hun har kartlagt Kongo

Foto: Ruben Skarsvåg

Judith M. Bongongo har vært med å lage en kartkatalog
som skal styrke urfolks rettigheter i DR Kongo.

REGNSKOGFAKTA: Visste du at kokosnøtter er kilden til 7 prosent av alt fett som inntas globalt?

REGNSKOGFAKTA: Visste du at tre ganger Norges areal med tropisk skog ble borte mellom 2000 og 2012?

Foto: Stefan Kistler

Quechuafolket i Peru er avhengige av
Pastazaelva for å leve, og både jord, vann
og mat er nå bekreftet forurenset av tungmetaller og kjemikaler fra oljeselskapene
Occidental Petroleum og Pluspetrol. Forurensingen er så sterk at myndighetene i fjor
måtte deklarere en «miljømessig unntakstilstand» for området. Quechuafolket har
tatt opp kampen mot Pluspetrol og staten,
og tidligere i høst kom dokumentarfilmen
«Pastaza». Filmen viser deres tøffe kamp
mot myndighetene, som har tillatt trage-

Jon Arne Berg

Sterk film om quechuafolkets kamp
dien, og hvordan oljen søler til regnskogen,
jorda og elver – og gjør folk syke.
Regnskogfondet har vært en sentral
støttespiller for quechuafolket og kampen
for deres land, et territorium som har
vært utsatt for oljevirksomhet i over 43 år.
«Pastaza» er laget i samarbeid mellom
urfolksorganisasjonen FEDIQUEP og miljøorganisasjonen Alianza Arkana og er en
viktig film om et problem som bare blir
større. I dag er hele 75 prosent av Perus
regnskog lovet bort som nye oljekonsesjoner.

Bli kjent med vaktmesteren vår

Se filmen på www.pastazafilm.com

Norge og Peru
skal samarbeide
om regnskog

Mindre palmeolje i hyllene
betyr flere orangutanger
Stadig flere palmeoljeselskaper lover å
redusere avskogingen. Det er gode nyheter
for orangutangen. Palmeoljeplantasjer er
i dag hovedårsaken til at regnskogen forsvinner i Malaysia og Indonesia. Dette er
også det siste levestedet til orangutangen.
Forskere anslår at det dør rundt 3000
orangutanger i året som følge av at de
mister livsgrunnlaget sitt, ifølge The
Orangutan Land Trust. Med tanke på at
det bare finnes nærmere 50 000 orangutanger igjen i verden, vil det med dagens
utvikling ikke ta mange år før de utryddes.
Men nå kan altså orangutangen bli

Sjekk ut www.stateoftherainforest.regnskogfondet.no

reddet takket være en revolusjon i butikkhyllene. Bare det siste året har flere
av verdens største palmeoljeprodusenter,
deriblant miljøverstingen Wilmar, lovet
at de i framtida ikke skal selge palmeolje
som kommer fra avskoging. Palmeolje er
mye brukt som ingrediens i alt fra mat
og kosmetikk, til drivstoff.
Også norske forbrukere og matprodusenter kan ta på seg noe av æren for at
orangutangen fortsatt kan klamre seg fast
til tretoppene. Siden 2012 har det norske
forbruket av palmeolje i mat blitt redusert
med over 70 prosent.

Gransker skogbrannene

Foto: Thomas Marent

Under FNs klimatoppmøte i New York i
september signerte Norge, Tyskland og
Peru en omfattende avtale om skogbevaring. Avtalen forplikter Norge til å betale
1,8 mrd. kroner til Peru, dersom Peru
forbedrer sin skogpolitikk og reduserer
klimautslippene fra avskoging.
AIDESEP, hovedorganisasjonen for
urfolk i peruansk Amazonas, og Regnskogfondet er fornøyde med at de to landene
inngår et samarbeid om skogbevaring,
men presiserer at det er mye som må
gjøres for å stoppe raseringen av regnskog i Peru og for å sikre rettighetene til
landets urfolk.
Peru er verdens fjerde største regnskogland og behovet for å forbedre landets skogforvaltnings- og urfolkspolitikk er akutt.
– Det er nødvendig med en betydelig
kursendring i peruansk skogforvaltning.
Skogen i landet er under sterkt press, og
urfolk som arbeider for å beskytte den
er truet på livet, sier Dag Hareide, leder
i Regnskogfondet.
Den siste tida har faktisk Peru svekket
miljøregelverket, og nye tall publisert av
Regnskogfondet viser at landet er langt
unna målet om å redusere avskogingstempoet det siste tiåret.
Ifølge Global Forest Watch, mistet Peru
246.000 hektar skogdekke bare i 2012,
mer enn dobbelt så mye som i året før.

Har du noen gang lurt på hva regnskogen egentlig gjør for oss? Det og mye
annet får du nå svaret på i vår nye tilstandsrapport – State of the rainforest.
Regnskogen fungerer nemlig både som supermarked, apotek, termostat
og dyrepasser – vår egen fantastiske vaktmester om du vil.
Vi har laget et feiende flott nettsted som enkelt forklarer hvordan det
egentlig står til med klodens rikeste økosystem. Her får du også ti gode
grunner til hvorfor det haster med å redde regnskogen.

Riau på Sumatra er en av provinsene i Indonesia som
har vært hardest rammet av skogbranner de siste årene.
Mellom januar og mars i år ble 93,6 prosent av i alt 12 541
såkalte hotspots registrert i denne provinsen.
Et regjeringsutvalg konkluderte nylig med at
hovedårsaken til brannene i Riau er plantasjeselskaper,
samt svake systemer hos lokale myndigheter for å overvåke
disse. Undersøkelsen tok for seg palmeoljeselskaper og
treplantasjeselskaper.
Av de 17 selskapene som ble undersøkt viste det seg at
ingen drev etter gjeldende miljølovgivning. Selskapet som
kom best ut tilfredsstilte ikke mer enn omtrent halvparten
av kriteriene som ble satt for å måle i hvilken grad
selskapet drev etter lovverket.
Ifølge utvalget opplever mer enn 30 000 mennesker i
Riau luftveisinfeksjoner og lignende på grunn av røyken
fra brannene. Røyken siger også jevnlig over til Singapore
hvor den blant annet forårsaker forsinkelser i flytrafikken
og luftveisinfeksjoner hos befolkningen.

Foto: Regnskogfondet

Urfolk vant en historisk
seier i Paraguay
Enxetindianerne kan endelig flytte tilbake og leve av
skogen de ble jaget vekk fra for nesten 20 år siden. I
en historisk dom godkjente nylig myndighetene i Paraguay ekspropriering av 14 000 hektar land til fordel
for urfolket.
Enxetindianerne i Chaco-regionen i Paraguay har
levd langs en hovedvei, i fattigdom og uten tilgang til naturressurser, etter at de i 1995 ble tvangsflyttet da en tysk
godseier etablerte en kvegranch på indianernes område.
Langs hovedveien hadde indianerne verken mulighet til å jakte eller å dyrke mat, eller strøm og
sanitæranlegg. Barna fikk heller ingen utdanning.
Urfolksgruppa har fått juridisk hjelp av menneskerettighetsorganisasjonen Tierraviva, og i 2006 kom første
delseier da Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen dømte Paraguay til å oppfylle indianernes
krav om å få jorda tilbake.
Paraguay har Latin-Amerikas skjeveste jordfordeling. 2 prosent av befolkningen sitter på 85 prosent av
jorda. Dommen er derfor historisk. Tierravivas leder
Julia Cabello sier til avisa The Guardian at det nå er
viktig at myndighetene følger opp og fjerner kvegbøndene fra området slik at indianerne kan starte et bedre
liv på eget land.
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REGNSKOGFAKTA: Visste du at 100 gram stekte insekter dekker det daglige behovet for vitaminer og mineraler?

Hvem er sivilisert?

Til fjells i Kongo

vi startet sammen var satellittovervåking av
indianerterritorier. Nå eksperimenterer flere
av våre partnere med droner. Samtidig viser
det seg at urfolk ofte kan mer om regnskogen
enn vitenskapsmenn. Men hvem kan lære av
hverandre når det gjelder oppførsel og etikk?

HVEM: Programkoordinator Sentral-Afrika, Marine Gauthier
HVOR: Sør-Kivu, DR Kongo
HVORFOR: Møte lokalsamfunn og samle inn data

S

ør-Kivu, en fjelldekket provins i den
østlige delen av Den demokratiske
republikken Kongo, tar helt enkelt
pusten fra deg: innsjøene, fjellene, det
biologiske mangfoldet og lokalbefolkningens tydelige tilstedeværelse. Alt dette
fikk jeg se og oppleve på min forrige tur i
april. Vi skulle møte noen lokalsamfunn
som deltok i et av prosjektene våre og
satte kursen mot Itombwe-reservatet.
Å reise til Bionga, landsbyen der
noen av disse gruppene bor, betyr en tre
dager lang biltur gjennom vakre landskap med grønne daler, turkist vann og
rødlig jord. Jeg prøver å ikke gape altfor
høyt av begeistring hele turen, men har
likevel spist en god del rødt støv når vi
ankommer grensa til reservatet. Etter et
nydelig måltid begynner vi å diskutere
hvordan vi skal ta oss fram videre. En
i gruppa har en bekymring: «Kanskje
ikke alle sammen klarer å klatre opp i
fjellene?». Som eneste kvinnelige utlending til stede smiler jeg og svarer:
«Mener du at det kan bli vanskelig for
meg?». «Vel, ja», svarer han. Jeg sier
at det ikke blir noe problem, for hvor
vanskelig kan det være?
Heldigvis blir ikke oppturen for tøff,
og jeg kan holde ord. Respekten min
for stifinnerne, ledsagerne våre, stiger
for hver meter. De vet absolutt alt om
fjellene og skogen rundt seg, hvilke

BOK: Kongo. Historien om Afrikas hjerte
FORFATTER: David Van Reybrouck

Anbefalt av Ingelin Ladsten,
Sentral-Afrika-koordinator i Regnskogfondet

Hilsen Marine

LEDER Dag Hareide
Daglig leder i Regnskogfondet

Da kong Harald ble intervjuet på scenen
under Regnskogfondets 25-årsjubileum sa han følgende om sitt besøk hos
Yanomami-indianerne i Amazonas: «Da
jeg hadde vært der i fire dager og skulle
tilbake til den såkalte sivilisasjonen var
jeg veldig i tvil om jeg reiste til den eller
fra den. Det er disse som vi besøkte som
levde i pakt med naturen».
Mange som besøker regnskogens urfolk for
første gang undrer seg: Hvordan kan mennesker som har så lite være så tilfredse? Lever
disse regnskogfolkene et mer harmonisk liv
enn vi i den «siviliserte» verden? Hvem er
egentlig sivilisert?
På den ene siden finnes en forestilling
om «de stakkars primitive» som knapt har
nok til å overleve, på den andre siden en
forestilling om «de ekte naturfolkene» som
lever harmonisk uten stress fra det moderne
samfunnet. Begge deler er feil. Og begge
deler kan være delvis rett.
Teknologi eller etikk
Men hva betyr det å være sivilisert? Ordet
brukes på forskjellige måter. Noen mener at
det dreier seg om hvor langt man har kommet innen teknologi og vitenskap. Andre
legger vekt på oppførsel og etikk. Urfolksorganisasjoner Regnskogfondet samarbeider
med ønsker naturligvis å bruke nyttig, moderne teknologi. Et av de første prosjektene

Foto: Riccardo Pravettoni/GRID Arendal

Bildet man kan få av Den demokratiske republikken Kongo gjennom medienes dekning er
at det er et absurd og komplett uforståelig land.
Gjennom David Van Reybroucks innsiktsfulle og
medrivende framstilling av Kongos komplekse
historie fram til i dag får man en dypere forståelse
av dette enorme og mangfoldige landet, et land
som til tross for sin rikdom er fattig og herjet.
Van Reybrouck har kombinert grundig faglig
research med utallige intervjuer med sentrale
skikkelser, så vel som «hverdagsindivider med
livsløp preget av den store historien». På denne
måten greier han å formidle drivkreftene bak de
ulike aktørenes handlinger.
De politiske analysene blir utfylt med anekdoter. Vi får for eksempel høre hvordan Ruffin,
«gutten som elsket fotball og ville bli prest»,
ble barnesoldat og senere livvakten til president
Kabila, vi møter kvinnen som aldri ser igjen nyhetsoppleser-mannen sin som ble hentet av presidentgarden etter at en av presidentens kvinnelige
slektninger la sin elsk på ham via tv-skjermen,
læreren som lever av å selge telefonkontantkort
på gata, Kongos første kvinnelige fallskjermjeger,
mannen som går tre uker gjennom regnskogen
for å selge grisen sin, og mange flere.
Van Reybrouck synliggjør også Kongos betydning i og samspill med det internasjonale
samfunnet. Samlet får vi et fargerikt bilde av
landet og dets innbyggere – mennesker som
prøver å håndtere en ekstrem virkelighet som til
tider framstår like uforståelig for dem som for
oss. Boka kan fort gi deg lyst til å lese enda mer
om Kongo, se reportasjer og filmer og kanskje
høre på kongolesisk musikk, og den fyldige kildeoversikten gir rikelig å velge mellom.

planter som kan brukes som medisiner,
hvor det er best å lete etter sopp og hvor
vi kan finne honning.
Det eneste skåret i gleden var tursnacksen. Da jeg tok en pause på en
topp og samlet krefter kom en av stifinnerne bort til meg med en neve sprell
levende innsekter: «Dette er til deg!».
Vill i blikket så jeg på min lokale partner
for hjelp. Han sa bare helt rolig: «Det
er en gave, bare spis.» Så jeg spiste.
Kjapt. Kom igjen, bare tygg, de er døde
nå, tygg og svelg, tygg og svelg. Da det var
gjort, må jeg si at det ikke var så verst.
Litt kremaktig, og sikkert proteinrikt.
Etter enda en times klatring kommer
vi fram til en landsby som ble fraflyttet
for fem år siden. Naturen hadde tatt
over husene, og tregreinene klatrer
gjennom dører og vinduer. «Dette var
mitt hus», sier en. «Her var vi lykkelige», sier en annen. En tredje spør
om jeg vil smake skogappelsiner. Jeg
rekker knapt si ja før en av guidene våre
sitter høyt i et tre og får det til å regne
appelsiner over oss. Jeg vet ikke om det
er appelsinene, de levende innsektene,
den friske fjellufta eller stifinnerne,
men å klatre i Itombwe-fjellene er en
fantastisk – og kraftanstrengende – opplevelse jeg aldri kommer til å glemme.

«
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Mangfold av mennesker
En som har prøvd å si noe om dette er antropologen Jared Diamond i boka «Verden
fram til i går. Hva kan vi lære av tradisjonelle
samfunn». Diamond skriver om hvordan
livslange fellesskap verner mot ensomhet
og trekker fram fordelen ved flerspråklig
oppdragelse, kroppskontakt med små barn,
kosthold uten salt, det å spise langsomt,
tradisjonelle forsoningsmøter og de eldres
status som historiefortellere. Han nevner
også flere negative trekk ved tradisjonelle
samfunn. Boka er morsom og lærerik, men
hans grunnlag for å trekke slike generelle
konklusjoner er mer enn tvilsom. For hvem
har egentlig innsikt i hva de tradisjonelle
samfunnene i regnskogene faktisk står for?
Omtrent halvparten av verdens språk
snakkes av folkeslag i og rundt regnskogen.
Vi kan anta at hver av dem har sin egen
kultur. Etikk og oppførsel i de mange tusen
samfunnene i regnskogene på fire kontinenter kan ikke sammenfattes lett. Noen
opplever vi som ganske voldelige, andre svært
fredsæle. Regler for familieliv, omgang mellom kjønnene og matvaner varierer enormt.
Regnskogens mangfold i plante- og dyrearter
har en parallell i menneskelivets mangfold.
Kulturelle eksperimenter
Menneskeheten må erkjenne at hver enkelt
kultur er et enestående eksperiment i hvordan mennesker kan leve sammen. Vi vet at
det har vært perioder hvor et språk har dødd
hver 14. dag – og med det en hel kultur. Hver
språkkultur må få mulighet til å overleve,
og de har rett til å utvikle seg – ikke bare
forbli et museum.
La meg til slutt likevel få konkludere som
kongen: De aller fleste urfolk i regnskogen
er mer siviliserte enn det moderne samfunn
i det at de lever i pakt med naturen og tar
vare på skogen.

Hver enkelt kultur er et enestående eksperiment
i hvordan mennesker kan leve sammen.
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TEMA

KART SOM POLITISK VERKTØY

Foto: Ruben Skarsvåg

De kartlegger Kongo
I kampen for landrettigheter i DR Kongo er kart et viktig verktøy. Kartteknikerne
Barthélemy Boika og Judith M. Bongongo har laget og samlet kart i mange år, og nå
er en splitter ny kartkatalog klar til bruk.
TEKST: GUNNELL SANDANGER

– «Vi har mistet de frodige skogene. De er
blitt til skogkonsesjoner. Det vi sitter igjen
med er savanneskog». Dette er en av de
vanligste tilbakemeldingene vi får fra lokalsamfunn når vi er i felt, sier Judith M.
Bongongo til Regnskog.
Bongongo jobber som geografisk informasjonssystemtekniker for nettverket
Réseau Ressources Naturelles (RRN) i Den
demokratiske republikken Kongo og har
sammen med kollegaen Barthélemy Boika
fått erfare hvordan stadig mer skog blir omgjort til hogstområder uten at det tas hensyn
til menneskene som bor der.
– Myndighetene tildeler ofte konsesjoner uten å vite hva som allerede finnes i

et område. Det er derfor kart er så viktige,
sier Boika.
RRN, et nettverk av 200 organisasjoner,
jobber blant annet med å kartlegge lokalsamfunns rettigheter til skogområdene sine
og har utviklet en ekspertise på deltakende
kartlegging, det vil si at kartteknikere og
lokalsamfunn jobber sammen for å lage kart.
Prosjektet er en reaksjon på at myndighetene

«Skogen er allerede
fordelt og borte»
Barthélemy Boika
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ikke tar hensyn til urfolk og lokalsamfunn i
sin skog- og landpolitikk, og til nå har RRN
ledet mer enn 40 kartprosjekt i DR Kongo,
verdens nest største regnskogland.
Nå i høst har organisasjonen ferdigstilt
en kartkatalog med eksempler fra arbeidet
de har gjort med å bistå skogavhengige lokalsamfunn det siste tiåret. Eksemplene
spenner fra identifisering av hvilke grupper
som bruker hvilke områder, til kart som
identifiserer hva de forskjellige gjør hvor:
hvor det jaktes, sankes og dyrkes.
– Kartene som er resultatet av disse prosessene bruker vi for å overbevise regjeringen
og vise dem at de må ta opplyste beslutninger,
sier Barthélemy Boika.

Grafikk: Riccardo Pravettoni/GRID Arendal

EKSPERTER PÅ KART: Judith M.
Bongongo og Barthélemy Boika
er to av kartteknikerne som står
bak RRNs nye kartkatalog.

ALVORLIG: Dette er et av mange oversiktskart fra RRNs kartkatalog, og det gir et
dramatisk bilde av situasjonen i DR Kongo.
Kartet viser hvor det er gitt ulike typer konsesjoner – og hvor det er land igjen. Dette
kartet viser imidlertid ikke hele sannheten
og må ses i sammenheng med annen data.
Jord som er allokert til landbruk er noe av
det dette kartet ikke sier noe om.

Hvor mye land er det igjen til lokalsamfunnene?

Olje
Hogst
Gruvedrift: utvinning
Gruvedrift: utforskning
Gruvedrift: leting

En lang prosess
Boika har drevet med deltakende kartlegging
siden 2006, og da Regnskog besøkte ham i
Kongo i 2011 var han i landsbyen Ikala, dypt
inne i regnskogen, for å hjelpe innbyggerne
lage kart over elver, stier, gravplasser, åkrer
og grenser i skogområdene sine.
– At det faktisk bor folk i skogen kommer
ikke så høyt opp på den politiske dagsordenen når ressursene skal fordeles. Slike
kart kan hjelpe på det, sa han til Regnskog
den gangen.
I september besøkte Boika og kollega Bongongo Oslo i forbindelse med et seminar for
Regnskogfondets partnerorganisasjoner.
– I begynnelsen kunne vi besøke lokalsamfunn som ikke visste at de levde midt
i et konsesjonsområde. Takket være kart er
det i dag sivilsamfunnet som informerer
lokalsamfunnene om nærliggende konsesjoner, sier han.
Deltagende kartlegging har av mange aktører blitt kritisert for å være en for dyr måte
å jobbe på. Dette tilbakeviser RRN i den nye
kartkatalogen, der det blir dokumentert at
de kan gjennomføre deltagende kartlegging
for under 1 dollar hektaren.
I august, etter flere års arbeid og stort på-

trykk fra sivilsamfunnet, ble forordningen
om skogkonsesjoner til lokalsamfunn i DR
Kongo underskrevet. Denne gir en mulighet
for å sikre land lokalt til lokalsamfunn, og
lokalsamfunnene kan dermed kreve opp til
50 000 hektar med skogkonsesjoner.
– Trenger arealplanlegging
Men loven kan tolkes på ulike måter, og
sivilsamfunnet jobber nå med å påvirke dette.
– Lovene i de ulike sektorene harmoniserer i liten grad med hverandre. Det er en
overlapp mellom ulike lover i en sektor, noe
som fører til at det kan være skogkonsesjoner
i områder der lokalsamfunn lever, samtidig
som det kan være gruvekonsesjoner i et verneområde. Dette kan føre til konflikter, for
de overlappende konsesjonene fører til at det
er svært lite land igjen som lokalsamfunn
faktisk kan kreve, sier Boika.
Han sier det er helt nødvendig å få på
plass en arealplan.
– På den ene siden har vi nå forordningen,
men på den andre siden er skogen allerede
fordelt og borte. Og det finnes ingen lov for
arealplanlegging og heller ikke noen politikk
på området, sier Boika.
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Selger ut regnskogen
Til tross for et moratorium på tildeling av
hogstkonsesjoner innført i 2002 og en revisjon av eksisterende hogstkonsesjoner
finansiert av Verdensbanken, har det vært
et stort press på myndighetene for å tildele
industrielle hogstkonsesjoner i DR Kongo.
Etter reaksjoner fra sivilsamfunnet, inkludert urfolksorganisasjoner, ble moratoriet
opprettholdt og gjelder fortsatt i dag. Men
landet er under kontinuerlig press fra sterke
aktører, som gruveselskaper, oljeindustrien,
jordbruksinteresser og palmeoljeselskaper,
noe som har ført til en rekke tildelinger av
konsesjoner de siste årene.
– Myndighetene har tidligere tildelt konsesjoner på bakgrunn av satellittbilder. Mange av
disse bildene kan ikke dokumentere hva som
skjer på bakken. Et annet problem er at de som
tjener penger på skogen også kan finansiere
lokaladministrasjonen. Utvinnerne utnytter
både trærne og menneskene, sier Boika.
Fortsetter på neste side

Hun viser vei for
andre kvinner
RRNs deltakende kartlegging inkluderer
alle, også kvinner, men de er i mindretall.
– Noen ganger er det ikke så lett å være
kvinnelig karttekniker, vi kan ikke dra overalt, og det er vanligvis menn som gjør denne
type jobb, forteller Judith M. Bongongo.
For å endre på dette må kvinner få den
nødvendige kompetansen, mener Bongongo. Hun forklarer at man må kunne
lese og skrive for å jobbe med kartdata,
og lese- og skriveferdighetene i DR Kongo
antas å være på bare rundt 56 prosent
for kvinner.
– Noen ganger krever vi av mennene
at de må integrere en eller flere damer i
arbeidet. Jeg sier til kvinnene at jeg er en
kvinne og gjør denne jobben, og forklarer
at det er i deres interesse å delta også.

TRYGG OPPVEKST: Panaráfolket har
opplevd en enorm befolkningsvekst
etter at de fikk flytte tilbake til sitt
opprinnelige land. I dag er over 60
prosent under 16 år.

Forts. fra forrige side

– Loven kan
være en
begynnelse

Sendte ekspedisjoner
Etter sterkt press godtok myndighetene å
sende ekspedisjoner til området, med mål
om å kontakte indianerne og finne en måte
å beskytte dem på. Dette ble panaráfolkets
redning – men skulle komme til å endre
deres historie for alltid.
Den første ekspedisjon la ut i 1968, men
først i 1973 lot Panará seg kontakte. Da hadde
de vært på flukt i et tiår, veien (BR-163) var så
godt som ferdig og hadde delt landet deres i
to, og de fleste som ikke var døde var utmattede av å være på flukt.
Sôkriti var den første som til slutt våget
seg bort til «de hvite», som hadde vært etter
dem i så mange år. Han husker godt tida før
de ble kontaktet:
– Før levde panaráfolket i en rekke landsbyer, her i denne regionen. Vi levde i pakt
med naturen og tradisjonene våre, vi levde
godt og hadde det trygt. Men så kom de hvite
og ville ha kontakt med oss.

TEKST: INGELIN LADSTEN

I DR Kongo er det staten
som eier alt land, men
et lovdekret som kom i
august gjør det mulig for
lokalsamfunn, i alle fall
noen – lovverket setter
mange begrensninger – å
søke om varig bruksrett
til skogen sin gjennom en lokalsamfunnskonsesjon. Dette kan hindre
at skogen deres blir gitt til hogstselskaper.
Regnskogfondets partnernettverk
Réseau CREF har i flere år samarbeidet med lokalsamfunn som har forberedt seg i påvente av dette dekretet,
blant annet ved å gjennomføre deltakende kartlegging. Fire lokalsamfunn
i regionen Nord-Kivu var klare til å
levere inn søknad idet dekretet kom
og venter nå spent på utfallet.
Skogen og dens mange ressurser
utgjør livsgrunnlaget for en stor del
av befolkningen i Kongo. Nettverksleder Alphonse Muhindo Valivambene
(bildet) ser på dette dekretet som en
mulighet for lokalsamfunn, som i
århundrer har forvaltet skogen, til
å kunne forvalte skogen på en forutsigbar og bærekraftig måte også i
framtida. Han viser til forskning som
viser at skoger forvaltet av lokalbefolkningen er bedre beskyttet enn de
som forvaltes av staten.
Men en slik bruksrett sikrer ikke
i seg selv en bærekraftig forvaltning
og rettferdig fordeling av inntektene.
En rekke kontrollmekanismer må på
plass både lokalt og nasjonalt for å
sikre at ikke konsesjonsordningen blir
misbrukt av mektige aktører som ønsker å få tilgang til skogen. Alphonse
peker på en annen utfordring:
– Det kan ikke gå 20-30 år før lokalsamfunnene blir kompensert for
å ta vare på skogen, da gir de opp. En
potensiell kilde til inntekt er REDD+,
og Regnskogfondets partnere håper
norske myndigheter vil gjenoppta
støtten til denne prosessen, sier han.

indianerne som bodde der fra før.
Etter hvert som det oppsto kontakt mellom indianerne og de nyankomne, spredte
sykdommer seg raskt, og indianerne, som
først ikke forsto hvorfor de ble syke, døde i
hurtig tempo. Det oppsto også interne konflikter, og mens noen valgte å trekke mot byggearbeidene, flyktet andre innover i skogen.

Et folk i vekst
For snart 20 år siden fikk det nesten utryddede panaráfolket flytte hjem til landet de hadde mistet. I år reiste vi
tilbake og møtte et folk med tro på framtida.
TEKST OG FOTO: ANNE LEIFSDATTER GRØNLUND

– Vi ble fortalt at det var folk som ønsket
å fordrive oss, at vi kom til å bli syke og dø
om vi ikke dro fra landet vårt. Men i dag
vokser barn og barnebarn opp under trygge
forhold, sier Sôkriti.
Han er en av bare 79 panaráindianere
som overlevde å bli kontaktet av «de hvite»,
å flykte fra epidemier og bli flyttet milevis
hjemmefra – og til slutt få komme hjem
igjen. Regnskogfondet møter ham i landsbyen Nãsêpotiti i panaráterritoriet i Brasil
– 20 år etter Regnskogfondet hjalp folket
hans med å flytte tilbake.
Sôkriti forteller om de turbulente tiårene
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panaráfolket har lagt bak seg. På 1960-tallet startet militærdiktaturet i Brasil arbeidet med å bygge en vei fra sør til nord,
tvers gjennom Amazonas, for å lette varetransporten til havet. På denne tida levde
panaráfolket fortsatt uten kontakt med
storsamfunnet, men dette skulle snart få
en dramatisk endring.
Veien skulle bygges tvers gjennom
panaráenes land, og i forbindelse med veiutbyggingen strømmet det inn maskiner, soldater og arbeidere. Lykkejegere, gullgravere
og andre fulgte raskt etter. Men det fantes
ingen planer for å håndtere kontakten med

Ble nesten utryddet
Mellom 1973 og 1975 døde ytterligere 176
panaráer, og man så til slutt ingen annen utvei
enn å flytte dem til et tryggere område. Sannsynligheten for at de ville dø ut var for stor.
Løsningen ble å ta panaráene med mange
mil sørover til det etablerte urfolksterritoriet
Xingu-parken. I Xingu fikk de helsetjenester
og hjelp til å bygge opp en landsby og å dyrke
mat. Men det viste seg raskt at panaráfolket
ikke klarte å tilpasse seg livet i Xingu. Et helt
annet klima, annerledes skog og forskjellig
jordsmonn gjorde at de ikke fikk råvarene
de var vant med til å vokse.
– Vi overlevde som folk i Xingu. Men
samtidig led vi, dette var ikke vårt land. Vi
plantet mais, peanøtter, bananer og poteter
– men alt, trær og planter som er avgjørende
for vår kultur, bare døde, sier Sôkriti.
I 1995 flyttet den første puljen panará
indianere tilbake, og i 1996 ble 4880 kvadratkilometer med regnskog formelt anerkjent av
justisdepartementet som urfolksterritorium.
I 2002 fikk de økonomisk oppreisning av
staten for skadene de var blitt påført, etter at
de med støtte fra Regnskogfondet og hjelp
fra en av våre brasilianske partnerorganisa-

PANARÁFOLKET
• Ble formelt kontaktet i 1973. Da hadde
allerede mange dødd av uformell kontakt med veiarbeidere og militære.
• I 1975 ble de flyttet til Xinguparken
for å hindre utryddelse.
• I 1991 oppdaget man at en bit av
deres opprinnelige land fortsatt var
intakt, og i 1995 flyttet den første
gruppen hjem.
• Panaráterritoriet ble formelt opprettet av justisdepartementet i 1996 og
har et areal på 4880 km2.
• I 2002 fikk de økonomisk erstatning
for skadene de er påført.

sjoner hadde anlagt en historisk rettssak mot
brasilianske myndigheter for den uretten de
hadde blitt utsatt for.
– Vi ga aldri opp, og vi fikk det til, vi fikk
tilbake en del av landet vårt. Her kan vi videreføre kulturen vår og livet vi kjenner. Etter
det kunne Panará igjen vokse, sier Sôkriti.

Regnskogfondet var også med på å støtte
panaráenes ekspedisjoner og flytteprosessen
i siste halvdel av 1990-tallet.
Trygge forhold gir befolkningsvekst
Allikevel står ikke panaráfolket uten utfordringer. Den intense kontakten med omverdenen, samtidig som de ble flyttet til nye
områder og nesten utslettet som folk, har
gitt dem store utfordringer med å ivareta
kulturen sin. Den dramatiske historien gjør
også at det i dag er svært få igjen av den eldre
generasjonen til å overlevere kunnskapen til
den generasjonen som skal føre folket videre.
Før kontakten tror man at panaráfolket
besto av mellom 300 og 600 mennesker,
fordelt på 10 landsbyer. Det var bare 79 av
disse som til slutt ble flyttet til Xinguparken.
I dag teller panaráfolket over 500 mennesker
fordelt over tre landsbyer.
– Nå vokser barn og barnebarn opp. Jeg
forteller denne historien videre, for at den
aldri skal glemmes. Derfor er jeg lykkelig,
fordi vi er tilbake på det landet som fortsatt
var igjen, sier Sôkriti.

«Vi ga aldri opp, og vi fikk det til,
vi fikk tilbake en del av landet vårt»

ØDELAGT: Flyreisen inn til panaráterritoriet er preget
av soyaplantasjer, kvegdrift og gullgraving. Mye av
panaráfolkets opprinnelige land er i dag ødelagt, men
der urfolksterritoriet er opprettet, står skogen intakt.
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Sôkriti

gang med tilbake til regnskogen, men denne
gang i det østlige DR Kongo.
– Jeg har alltid vært fascinert av og dratt
mot regnskogen, men trodde aldri jeg skulle
få sjansen til å dra dit, forteller Nygårdshaug.

MENGDENS ZOO: Gert Nygårdshaugs
bok «Mengele Zoo» har blitt kåra til
«Folkets favoritt» og er ei bok med
mange lesere.

Ringrev i regnskogen
Selv påstår Gert Nygårdshaug at han ikke har lest den i nyere
tid og at den store suksessen er overdrevet. Men folket slutter
ikke å lese regnskogklassikeren «Mengele Zoo».
TEKST: BRITA INGEBRIGTSEN

– Men er den egentlig det? spør Gert Nygårdshaug.
Vi har spurt ham om hvorfor «Mengele
Zoo» fortsatt er så populær, et kvart århundre etter den ble skrevet. For det er den, jo.
«Mengele Zoo» fengsler fortsatt nye lesere,
og gamle lesere, og den trykkes opp i stadig
nye opplag – og på toppen av det hele har
den blitt kåra til «Norges beste bok gjennom tidene». Hvor mye mer populær kan
ei bok bli?
Alt dette vet Nygårdshaug godt, men han
kan fortelle at anmeldelsene fra 1989, da boka
kom ut, faktisk var nokså lunkne. Og han
syns kåringa fra 2007 er tåpelig. Men han

skjønner likevel godt hvorfor folk liker boka.
– «Mengele Zoo» er flere ting på en gang.
Den har regnskog og miljøkamp, den har
spenning og terrorisme, og den har ei fin
kjærlighetshistorie i bunn. Jeg var heldig
med den kombinasjonen. Historien ble litt
tidløs, og den er i grunn enda mer aktuell
i dag enn da jeg skrev den, for nå står det
enda verre til med regnskogen. Mer terror i
verden har det også blitt. Det har vi smertelig fått erfare.
En grønn tråd
Den spennende historien om den sør-amerikanske sommerfuglsamleren Mino som
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blir regnskogaktivist har satt regnskogen
på kartet for mange. For «Mengele Zoo»
har ikke bare regnskogen som et dekorativt
bakteppe, regnskogen er selve drivkraften
bak handlingene – og nesten en slags hovedperson.
Boka utgjør sammen med «Himmelblomsttreet» fra 1995 og «Afrodites basseng» fra 2003 den såkalte Mino-trilogien,
tre bøker om kampen for å bevare regnskogen. Men det stopper ikke der, i Amazonas.
I Nygårdshaugs «Rødsonen» fra 2006 må
detektiv Fredric Drum finne ut hvorfor en
regnskogaktivist er funnet død i Indonesia,
og i «Chimera» fra 2011 tas leserne nok en

Et sterkt møte med indianere
Vi har møtt forfatteren på Rockefeller i Oslo
en time før han skal på scenen. Juritzen
forlag og Regnskogfondet arrangerer bokbad
for å feire 25-årsjubileet til «Mengele Zoo».
Nygårdshaug ser ut akkurat slik han gjør
på plakatene som henger rundt oss, med
lys hatt med svart bånd.
Han forteller at han havnet i Amazonas
på grunn av et drap i 1988. Chico Mendes,
en gummitapper og profilert regnskogaktivist i Brasil, ble drept av en kvegrancher,
og Nygårdshaug ble sendt av Klassekampen
for å intervjue enka. Henne møtte han aldri,
hun hadde dratt til São Paulo, men i stedet
havnet han i regnskogen. Der besøkte han
indianere, noe som gjorde et sterkt inntrykk.
– De var så fine mennesker. De lever helt
enkelt, men er likevel lykkeligere og mer
gjestfrie enn oss. Vi har mye å lære av dem,
og jeg er helt enig med det kong Harald sa
da han hadde besøkt Amazonas, at han ikke
visste om han reiste fra eller til sivilisasjonen,
sier Nygårdshaug.
Og da han på sin første tur til Amazonas
fikk høre rykter om at en nyoppdaga indianerstamme i området var blitt drept av paramilitære for å rydde vei for oljeindustrien, da
dukket ideen til «Mengele Zoo» opp.
– Det som skjedde var forferdelig, og det
samme skjer i dag. Skogen ryddes og urfolk
jages eller drepes. Når du flyr over Amazonas,
så ser du hvordan skogen blir hogga ned og
hvordan det ryker og brenner, forteller han.
Nygårdshaug har et sterkt samfunnsengasjement, noe som skinner gjennom i mange
av hans over 30 bøker, og regnskog er en av
mange saker forfatteren mener noe om. Han
ser det slik at alt henger sammen med alt.
– Kampen for regnskogen må ses i sammenheng med verdenspolitikken, klimatrusselen, befolkningsveksten og matproduksjonen, og uten helhetlige og konkrete politiske
beslutninger og målretta økonomisk bistand
klarer vi ikke løse noen av problemene vi
står overfor.

så kom forfatteren i meg fram og jeg ble
nysgjerrig. Så jeg snakka med ham, og det
viste seg at han hadde kjøpt opp masse land
med regnskog som han skulle hogge ned.
Der og da bestemte jeg meg for at han skulle
få en rolle i «Himmelblomsttreet», og jeg
kan røpe at han ikke får noen blid skjebne.
Det svarer Gert Nygårdshaug på spørsmålet om karakterene hans bare er fri fantasi,
og latteren fyller salen på Rockefeller. Det er
Davy Wathne som stiller spørsmålet. Han
og kveldens hovedperson sitter i to røde designstoler på scenen foran et lerret med en
diger blå sommerfugl av typen blå morpho,
selve symbolet på Mino og «Mengele Zoo».
Fra scenen forteller Nygårdshaug at han
er inspirert av den magiske realismen, som
er spesielt populær i Latin-Amerika, en måte
å skrive på som blander det fantastiske og
det realistiske. Til ny latter i salen forteller
han at han til og med lar Elvis dukke oppe
i regnskogen i en av bøkene sine.
– Magisk realisme er veldig god litteratur,
konkluderer han fra scenen.
Jakter som en gal
Gert Nygårdshaug gjør ikke så mye halvveis, og favorittdelen hans av arbeidet som
forfatter er den grundige researchen. Så for
å kunne skildre verdens regnskoger godt
nok har han besøkt nesten alle av dem. Han
elsker å finne ut ting, møte mennesker og
å tenke ut historiene. Selve skrivinga synes

«Det er typisk Gert.
Når jeg lærer noe,
så går jeg helt
opp i det»

Elvis i regnskogen
– Jeg møtte en full tysker i Sør-Amerika
som ville snakke med meg. Han ropte at
han var glad for å endelig kunne snakke
med en «ikke-apekatt». Jeg hadde ikke lyst
til å ha noe å gjøre med mennesket, men
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han til tider er direkte kjedelig.
Regnskog har lest at Nygårdshaug selv
er sommerfuglfanger, slik som Mino. Men
hvem av dem begynte først?
– Da jeg bestemte at Mino skulle være
sommerfuglfanger, måtte jeg selvsagt finne
ut hvordan man faktisk fanger og preparerer sommerfugler, så det måtte jeg prøve
selv. Etter å ha tatt knekken på alle kålsommerfuglene i Tøyenparken i Oslo klarte jeg
endelig å preparere en på riktig måte, og
da var jeg hekta! Det er typisk Gert. Når jeg
lærer noe, så går jeg helt opp i det, sier han
med et smil.
Da han jobbet med romanen «Klokkemakeren» fra 2009 var han på nippet til
å bli besatt av veggur også, men klarte å
stoppe i tide.
Men sommerfuglinteressen er kommet
for å bli. En gang ble han til og med skutt i
leggen av ranere på sommerfugljakt, men
ingenting kan stoppe forfatteren med håven.
Målet hans er nå å registrere absolutt alle
typene av sommerfugl på den karibiske øya
Bequia, der han i perioder har skrivestue
hos en kompis.
Når vi spør hva som er favorittsommerfuglen blir det helt stille under hatten. Nygårdshaug må tenke seg om. Men så kommer svaret:
– Blåsvart og gul svalehale, den er vakker
og flyr fort og høyt.
En helt vanvittig idé
Vi regnskoginteresserte lurer nå selvsagt på
en ting til slutt: Kommer det flere bøker om
regnskog? Sommerfuglsamleren fra Tynset
kan ikke nikke bekreftende på det, men kan
røpe at han tenker på en vanvittig idé:
– Jeg leker med tanken på å samle hovedpersonene fra Mino-trilogien og Kongo-boka
«Chimera»...men det er bare løse tanker
enn så lenge.
Den første regnskogboka, «Mengele Zoo»,
skrev han for 25 år siden. Ville han ha skrevet
den annerledes i dag, om han hadde sjansen?
Svaret kommer med en gang:
– Nei.
Han legger til at han muligens ville ha
ryddet litt opp i språket, gjort noen småjusteringer i disposisjonen, slike tekniske ting.
Men selve historien ville han ikke rørt. For
kampen om regnskogen er på ingen måte
over, og situasjonen i dag er like prekær som
den gang, og utsiktene er like mørke. Eller
for å si det som Gert Nygårdshaug gjør i
«Mengele Zoo»: «Jungelens frodighet ligger
i trekronene. Blir trekronene borte, da dør
også jorda».

Regnskog à la carte

Lakseceviche i salat med
avocado, agurk, tomat og lime
Til 4 personer

Mesterkokk Bent Stiansen dro på ferie til Peru og fikk smaken på regnskog.
Det første han gjorde da han kom hjem var å kaste ut all palmeoljen fra kjøkkenet.
TEKST: BRITA INGEBRIGTSEN

– Trærne ble høyere og høyere jo lenger inn i regnskogen vi
kom, og da de var på sitt høyeste eksploderte dyrelivet rundt oss.
Bent Stiansen forteller om rosa delfiner, arapapegøyer og dovendyr i tretoppene. Kokken og kokebokforfatteren fra Arendal
besøkte i fjor Peru sammen med kjæresten. En del av drømmeferien var en tur inn i naturreservatet Pacaya-Samiria, mer enn 20
000 kvadratkilometer med vernet regnskog, nordøst i landet ikke
langt fra byen Iquitos.
Regnskogen gjorde sterkt inntrykk. Det gjorde også de avskogede
områdene utenfor reservatet.

– Jeg fikk virkelig se konsekvensene av menneskenes innhogg. Vi
ble kjørt gjennom enorme plantasjer og fikk se hvordan skogen hadde
blitt ryddet, og vi så hvor tørt og fattig det har blitt, sier Stiansen.
Kvittet seg med frityroljen
Før Stiansen reiste til Peru, tenkte han at Amazonas var såpass stort
at hogst neppe kunne true regnskogens eksistens, men han ble
skremt av ødeleggelsene han fikk se og alle plantasjene, deriblant
oljepalmeplantasjer.
– Noe av landskapet jeg så var blitt helt ulevelig, og jeg forsto
for alvor hvor lite som er igjen, sier Stiansen.
Da han kom hjem ønsket han å se om det var noe han kunne gjøre.
– Har vi noe med palmeolje? spurte jeg i restauranten min. Og
jo, vi hadde en stor dunk med frityrolje som inneholdt palmeolje.
Den kastet jeg ut med en gang, og det var ikke vanskelig i det hele
tatt. Man kan velge mye annet.
Stiansen synes det er bra at stadig flere nordmenn og butikkjeder
kaster ut palmeoljen og sier at det for ham som kokk er viktig å
vite at han lager bærekraftig mat.

Foto: Pia Dørge Rasch

Serverte regnskog til lunsj
Som første nordmann som har vunnet VM i kokkekunst, gjeve
Bocuse d’Or, er Stiansen vant til å lage god mat. Først og fremst
i restauranten han driver, Statholdergaarden, ofte på TV, men av
og til også helt andre steder, som da Regnskogfondet arrangerte
konferanse i september og deltakerne var så heldige at de fikk spise
regnskoglunsj laget av selveste Stiansen.
Med utgangspunkt i de tre største regnskogsområdene, SørøstAsia, Amazonas og Kongobassenget, hadde stjernekokken satt
sammen en meny med passende smaker. Han hadde laget ceviche
og quinoasalat fra Amazonas, ferske våruller med urter og satayspyd
med peanøttsaus fra Asia, og lammegryte og friterte kokebananer
fra Kongo.

SER TIL SKOGEN: Bent Stiansen er en kokk med hjerte for regnskogen. Han tror Amazonaskjøkkenet er det neste store innen
gastronomi. I fjor besøkte Bent og kjæresten regnskogen i naturreservatet Pacaya-Samiria i Peru.

Amazonaskjøkkenet det neste store
I Peru fikk Stiansen være med indianerne å dra inn garn i elva.
Fangsten besto av omtrent 40 fisker, og en elektrisk ål.
–En fisk de fikk mye av og som de likte godt var en karpelaksfisk
de kalte lisa. Jeg fikk være med å se på da kvinnene saltet den og la
den til konservering på tønner, litt sånn som rakfisk. Annen fisk
ble pakket inn i bananblader og lagt på grillen.
Stiansen forteller at smakene på maten han fikk prøve i regnskogen var nokså enkle og at det har blitt en trend i byene i Peru å
videreutvikle og forfine regnskogsmakene og lage restaurantmat.
– Amazonaskjøkkenet er det neste store innen gastronomi, for
regnskogen er full av uoppdagede smaker. Jeg spår at det nordiske
kjøkkenet snart er ut og at det søramerikanske kjøkkenet er framtida, sier Stiansen.
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Lag Bents regnskogmat
Her får du to av Bent Stiansens regnskoginspirerte oppskrifter
fra Amazonas og Asia: Den populære fiskeretten ceviche fra
Mellom- og Sør-Amerika og den smakfulle retten satayspyd
med peanøtt fra Sørøst-Asia.

Satayspyd med svinefilet og
peanøttsaus
Til 4 personer
1 dl søt soya Ketjap Manis
1 ss chilipasta, Sambal Olek
2 ss soyaolje
1 ts sesamolje
1 ss revet ingefær
1 ts hakket hvitløk
1 ss hakket fersk koriander
1 ts koriander
500 g svinefilet. Du kan også bruke kyllingfilet eller oksefilet

600 gram ren laksefilet
2 ts salt
10 drag hvit pepperkvern
2 ts sukker
4 ss limesaft
4 ts rød chili, hakket
1 dl olivenolje
2 avocado i terninger
1/1 agurk i terninger
40 cherrytomater delt i to
2 dl grovhakket koriander
Del laksen i en cm terninger og ha dem i en bolle. Ha i limesaft, hakket rød chili, olivenolje, salt, pepper og sukker. Hell
dressingen over lakseterningene. Bland godt sammen, å la
fisken marineres i 10 minutter. Limen vil på en måte «koke»
laksen slik at den får en kokt overflate.
Mens laksen blir «kokt» deles alle grønnsakene i store terninger og vendes sammen med laksen. Til slutt krydres det med
grovhakket koriander og retten er klar til å spises.
Tips: Den peruanske cheviche-tilbredningen kan gjøres med de
fleste typer fisk og skalldyr. Hellefisk, alle røde fisker, kamskjell,
rå scampi er råvarer som passer veldig godt til ceviche.

Bland alle ingrediensene til marinaden. Skjær kjøttet i tynne
skiver og tre dem på grillspyd. Pensle med marinaden og la
kjøttet marineres i 30 minutter. Grill spydene på sterk varme et
minutt på hver side og server med peanøttsaus og kokt ris
Peanøttsaus:
½ glass grovt peanøttsmør
½ glass vann
Resten av marinaden
Kok opp vannet og ha i peanøttsmør og marinade. Varm forsiktig og rør til alt blir en smidig saus. Sausen holdes best varm i
vannbad, siden den brenner seg fort på platen.
Grønnsaker som passer til er marinerte thaigrønnsaker eller
tomat- og løksalat.
Tips: Det kan lønne seg å legge grillspydene i vann (hvis de er
av bambus) før de kjøttet tres på. Det forhindrer at de brenner
seg på grillen. Litt brune vil de alltid bli.

REGNSKOG 4–2014 SIDE 13

aktivisten

REGNSKOGFAKTA: Visste du at bare Canada har lengre kystlinje enn Indonesia?
«All verdens penger er ikke til hjelp for urfolk, hvis ikke elvene,
lufta og skogene er rene og sunne»

Øysamfunn i fare
De 180 små Aru-øyene i Indonesia er dekket av grønn skog. Tre store selskaper
har fått myndighetenes tillatelse til å hogge ned halvparten.
TEKST: ANJA LILLEGRAVEN

Naturbaserte samfunn
Det bor rundt 84 000 mennesker på Aruøyene. De ulike urfolksgruppene snakker
til sammen 14 forskjellige språk. De fleste
har bosatt seg ved kysten og driver med
småskalajordbruk, fiske og akvakultur. I
tillegg til mat, tilbyr havet også ressurser de
kan selge, som skjell, perler og sjø-agurker.
Øyene har også et rikt biologisk mangfold
med flere spesielle arter, som paradisfuglen,
tre-kenguruer og kakaduer.
Arus innbyggere bruker tradisjonelle lover
for å beskytte livsgrunnlaget sitt. Sasi er en
måte å beskytte naturen på. Når et område
har vært utnyttet og trenger hvile, utfører
lokalsamfunnet en sasi-seremoni. Sasi vil
si at et område beskyttes fra bruk i en gitt
periode. Under seremonien lages det et symbol av blader, og det utføres bønner for å gi
sasi-symbolet kraft til å stå imot utnytting
av området. Noen av lokalsamfunnene har
nå gjort sasi i området hvor det indonesiske
konglomeratet Menara Group har fått tillatelser til å etablere sukkerrør-plantasjer.
Falske forhåpninger
Da nyheten sprakk om at Menara Group

Vest Papua
Papua
Ny-Guinea

I ei tid der det moderne forbrukersamfunnet utfordrer
urfolks tradisjonelle levesett i Peru, er Klaus Quicque
Bolívar stolt av å lede kampen for urfolks rettigheter i
regionen Madre de Dios.
KLAUS QUICQUE BOLÍVAR

ARU-ØYENE

Foto: Hartanto/Flickr

En mørkegrønn flekk på kartet like sør for
Vest Papua i Indonesia er i virkeligheten 180
små skogkledte øyer. De fleste øyene ligger så
tett at de ser ut som én stor øy. Til sammen
utgjør Aru-øyene et indonesisk distrikt som
er større enn Vest-Agder fylke. Mesteparten
av området er dekket av regnskog.
Med fem meter som høyeste punkt over
havet er Aru-øyene sårbare for økologiske
endringer, og nå er en potensiell katastrofe
under oppseiling. Lokale myndigheter har
tillatt tre store selskaper å plante oljepalmer,
sukkerrør og tre-plantasjer på over halvparten
av Aru. En slik ødeleggelse av økosystemet
vil få alvorlige konsekvenser for blant annet
irrigasjonssystemet og tilgang på ferskvann.
– Hvis Aru ødelegges av massiv avskoging,
vil vårt samfunn også gå tapt, sier Markus
Nafuleru fra lokalsamfunnet Ursi.

Ung leder for
lang kamp

SMÅ OG LAVE: Indonesia består av over 17 000 øyer. Mange av disse er små og lavtliggende, og svært sårbare for klimaendringer og stigende havnivå.
har fått tillatelse til å drive industrielle sukkerrørplantasjer på over halvparten av Arus
areal ble det stor oppstandelse i miljørørsla
i Indonesia. Forest Watch Indonesia og den
nasjonale urfolksalliansen AMAN gikk i
spissen for å kreve tillatelsene kansellert.
Det ble derfor ansett som en viktig seier da
skogministeren i april i år uttalte at tillatelsene til Menara Group var trukket tilbake.
Siden da har Forest Watch Indonesia jobbet hardt for å få skriftlig bevis på kanselleringa av tillatelsene. De har drevet kampanjer
i mediene og gjentatte ganger sendt brev til
skogdepartementet hvor de har etterlyst de
nødvendige dokumentene. Skuffelsen var derfor stor da skogdepartementet endelig svarte
på forespørslene. Tillatelsene er ikke trukket
tilbake og er fremdeles gyldige, skrev de.
– Dette var veldig skuffende, men vi vil
fortsette våre kampanjer, sier Mufti Ode i
Forest Watch Indonesia.
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Internasjonal støtte
Nå planlegges det en studie av øyenes økologi, og en kartlegging av urfolkssamfunn og
deres tradisjonelle områder. Informasjonen
vil styrke argumentet om nødvendigheten
av å bevare de vakre øyene.
– Det er et paradoks at Indonesia gir tillatelser til massiv skogødeleggelse, samtidig
som de i skogavtalen med Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp fra
avskoging, sier Hege Karsti Ragnhildstveit,
leder for Sørøst-Asia-avdelingen i Regnskogfondet.
Forest Watch Indonesia viser også til
den bilaterale skogavtalen mellom Norge
og Indonesia for å presse myndighetene til
å snu i saken.
– Vi appellerer nå til myndighetene om
å føre en konsistent politikk for å bevare
Indonesias gjenværende regnskoger, sier
Mufti Ode.

– Hva kjemper du for?
– Kampen er ikke bare min, men tilhører et kollektiv som har gitt meg tilliten
og muligheten til å være leder i tre år. Vi
kjemper for at de kollektive rettighetene
til urfolk skal bli kjent og respektert. Et
veldig viktig tema er territorier. I Peru er
det 20 millioner hektar som bør gjøres
om til urfolksland og som urfolk bør få
formelle rettigheter til, og dette er en kamp
vi konstant utkjemper. I tillegg så jobber vi
for at den politikken myndighetene fører
utvikles i tråd med internasjonale avtaler
for beskyttelse av urfolk og den visjonen
vi som urfolk har.
– Hva fikk deg til å engasjere deg?
– Da jeg var yngre var jeg uvitende om det
fenamad ønsker å oppnå for urfolk og den
kampen organisasjonen fører. Så skjønte
jeg at det var behov for nye ledere fra folket
mitt som kunne føre denne langvarige
kampen videre. Det betyr at kunnskap og
kapasitet må overføres til ungdommen.
Vi er ikke så mange som skjønner verdien
av denne kampen, og nå ser jeg også hvor
hardt dette arbeidet er. Vi bidrar likevel,
om enn bare litt, og ønsker å etterlate noe
til de som kommer etter oss.
– Hva er du mest stolt over?
– Jeg er stolt over å være en del av historien til fenamad og over å være en av de
unge presidentene. Vi har vunnet slaget
om store landområder gjennom opprettelsen av 33 landsbyterritorier for urfolk
og Madre de Dios-reservatet for urfolk i
frivillig isolasjon, samt retten til å delta i

forvaltningen av naturreservatet Reserva
Comunal Amarakaeri. Det gjør meg stolt
å få fronte den organisasjonen som har
fått til alt dette.
– Hva er den største utfordringen du møter
i arbeidet ditt?
– Den største utfordringen er nok å finne
balansen mellom vår måte å ta vare på
naturen på og de sterke impulsene fra
forbrukersamfunnet. Når vi sørger for
at skogen blir stående, så er det et viktig
bidrag til menneskeheten. Det er vanskelig
å vite hvordan vi kan påvirke politikken i
den retningen vi ønsker og få myndighetene til å skjønne at frihandel truer urfolk.
– Hva er drømmene dine for framtida?
– Vår største ambisjonen som urfolk er
landsbyer med utvikling basert på egne
premisser, i tråd med sine egne visjoner.
Territorier er selve essensen av vår eksistens som urfolk og derfor også et sentralt
tema i livsplanene våre. Offentlig politikk
må tilpasses vår virkelighet og våre behov
og sørge for at urfolk får tilgang på velferdstilbudene som staten tilbyr. Hvordan
oppnå en god balanse mellom kulturell
påvirkning og tilgang på teknologi med vår
kunnskap og visjon om å leve i harmoni
med naturen, det er en utfordring. Vi lider
nå under en omfattende og rask kulturell
tilpasning. All verdens penger er ikke til
hjelp for urfolk, hvis ikke elvene, lufta og
skogene er rene og sunne.
av Solveig Firing Lunde

Sak: Urfolks rettigheter med fokus på retten
til land og beskyttelse av urfolk som lever
uten kontakt med storsamfunnet
Organisasjon: FENAMAD (Federación
Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes),
et regionalt medlem av den nasjonale
sammenslutningen av urfolksorganisasjoner
i peruansk Amazonas, AIDESEP
Hvor: Madre de Dios, Peru
Bakgrunn: Tilhører harakmbut-folket og
kommer fra landsbyen San José de Karene
i Madre de Dios, Peru. Er utdannet lærer
men har de siste årene jobbet i styret i
FENAMAD hvor han først satt tre år som
visepresident før han ble valgt til president
for organisasjonen i starten av 2013.

PERU

Madre de Dios
Lima

i arilds hage

Tjener karenfolket i Myanmar

Raja Brookes fuglevinge (Trogonoptera brookiana) er Malaysias nasjonalsommerfugl. Hannene samler seg på bestemte steder
langs elvebredden for å suge opp et viktig tilskudd av mineraler.

Da Naw Ei Ei Min fant ut hvor vanskelig folket hennes i Myanmar hadde hatt det,
bestemte hun seg for å begynne å jobbe for urfolks rettigheter.
TEKST OG FOTO: SIRI DAMMAN

– Jeg kunne ønske vi hadde en slik leder
som dere. Ikke bare bryr han seg om dere
nordmenn, men han engasjerer seg i situasjonen til oss andre også!
Det utbrøt Naw Ei Ei Min da hun fikk
høre kong Harald fortelle om sitt besøk hos
Yanomami-indianerne i Amazonas. Selv var
hun blant dem som fikk håndhilse på kongen
under Regnskogfondets 25-årsjubileum i
Oslo i september.
Oppdaget sannheten om folket sitt
Ei Ei tilhører urfolksgruppa karenfolket i
Myanmar, men vokste opp i by. Hun har bare
kjent til urfolks situasjon i det krigsherjede
landet det siste tiåret, for det var ikke før i
studietida hun kom over en power-pointpresentasjon om all uretten karenfolket
hadde opplevd de siste tiårene.
– Jeg spurte foreldrene mine om dette,
men sa at de ikke hadde ønsket å fortelle
sine barn om de lidelsene. De ville at barna
skulle få seg utdanning og ikke involvere
seg i politikk som kunne skape problemer
for dem, forteller Ei Ei.
Hun bestemte seg likevel for å arbeide for
minoritetenes sak, og hun har vært med på
å starte opp flere organisasjoner. I dag leder
hun organisasjonen POINT (Promotion of
Indigenous and Nature Together).
Rikt på teak
Karenfolkets kanskje viktigste område er
regnskogsområdet sør i landet, og tilværelsen
deres har dreid seg om jakt, fiske, jordbruk
og høsting av naturens ressurser.
Trevirket fra Myanmar er av stor verdi. Britene, de tidligere koloniherrene i Myanmar,
anla store teakplantasjer og tok ut tømmer, særlig teak, fra naturskogen. Etter at britene trakk
seg ut i 1948, og særlig under borgerkrigen
som fulgte, ble mye annerledes. Både myndighetene og de etniske hærene finansierte mye
av sin virksomhet ved hjelp av ulovlig hogst.
I konfliktområdene langs grensa til Thailand og Kina ble det hogd mye. Selv om
Myanmar i dag fremdeles har teakskoger
i de tørrere områdene, sliter landet med å
få tømmereksporten inn i lovlige rammer.

LEDER: Naw Ei Ei Min leder
organisasjonen POINT i
Myanmar.

Rajaens fuglevinge
I tropeskogene i Sørøst-Asia lever noen svært vakre sommerfugler, så store at de i farten kan forveksles med fugler. Derfor har de fått navnet fuglevinger. Raja Brookes fuglevinge ble navngitt på
midten av 1800-tallet til ære for den første britiske rajaen i Sarawak på Nord-Borneo.
Med sine lange, smale vinger og et vingespenn på 15 til 17 cm er
denne utsøkte skjønnheten en helt spesiell opplevelse i tropeskogen. Det er oftest hannene man ser, mens de mindre fargerike
hunnene holder seg mer skjult.
Våren 2014 kartla Wildlife Conservation
Society i Myanmar, med støtte fra Regnskogfondet, hvordan Karen-befolkningen
i åtte landsbyer i regnskogen i Tanintharyiregionen i sør brukte landsbyenes områder.
Dette området befinner seg i en «korridor» av
vernede områder og er et av de viktigste områdene for biologisk mangfold i Sørøst-Asia.
Kartleggingen viser at hver landsby har
klare regler for hvor jakt, fiske, svedjebrenning og hogst ikke er tillatt, og områder som
er satt av bruk og til framtidige bosetninger.
Ved å ha hogstfrie soner sørger de for at
skogen opprettholder sin evne til å holde
på regn og grunnvann.
Selv om karenfolket vokser og det er et
stadig press på de gjenværende skogressursene fra jordbruksinteresser og andre, er det
tydelig at de er villige og i stand til å ta vare på
sine skoger. Men de kan ikke gjøre det alene.
Lover og politikk må på plass som hindrer
at disse viktige skogene ikke ofres for å gi
plass for industri og naturressursutvinning.
Noe av dette er på vei. Skogloven er
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under revisjon, og Myanmar har fra 1.april
i år innført totalforbud på eksport av rundtømmer.
– De trenger vår hjelp
Naw Ei Ei Min er opptatt av at urfolk og
lokale organisasjoner involveres i arbeidet
for å bevare regnskogen.
– Vi har spurt myndighetene om de tror
det er mulig å bevare regnskogen uten engasjement fra lokalbefolkningen. Det svarer
de heldigvis nei på, sier hun.
Karenfolket i Tanintharyi har levd i en
krigssone i tiår, og området har vært kontrollert av væpnede grupper, inkludert Karen
National Union, Karen-hæren. Lokalbefolkningen ønsker at sentralmyndighetene gir
karenfolket kontroll over områdene sine og
lov til å bruke naturressursene. Regnskogfondet ønsker å bidra til lokal involvering i
forvaltning av disse viktige regnskogsområdene gjennom å støtte miljøorganisasjoner
i området i årene framover.

Samling på elvebredden
Hannene samler seg på spesielle steder ved elvebredden for å
suge opp mineralholdig vann mellom sandkornene. På denne
måten skaffer de seg et viktig tilskudd av mineraler, og når de
er opptatte med dette lar de seg ikke så lett forstyrre. På et slikt
samlingssted kan man oppleve sommerfuglen på nært hold, av
og til i store antall.
Mineraltilskuddet er viktig i den intensive perioden hvor hannene
søker opp nyklekte hunner, som enda ikke er paret. Når hann og
hunn holder sin fluktoppvisning høyt oppe i tropetaket, kan hunnen bedømme hannens utholdenhet og ferdigheter, og treffe sitt
valg. Under paringen overføres også mineraltilskudd fra hannen,
noe som kan bidra til økt overlevelse for avkommet. Det er intens
konkurranse blant hannene om å bringe sine egne gener videre.
Insekter som reisevaluta
Det var en av de store pionerene innen naturvitenskapen, Alfred
Russel Wallace, som i 1855 ga sommerfuglen navn til ære for Sir
James Brooke. Wallace tilbrakte hele åtte år i det sørøst-asiatiske
øyriket, den gang kjent som Malayarkipelet, dagens Malaysia og
Indonesia. Han finansierte oppholdet ved å sende insekter til en
agent i London. Inntektene fra salget kom uregelmessig og økonomien var en konstant utfordring for Wallace, som hele tiden
ville gjennomføre nye samlertokt i tropeskogen. Derfor var Wallace svært takknemlig for støtten han fikk fra Sir James Brooke,

den første britiske rajaen i Sarawak. Rajaen viste stor gjestfrihet
overfor Wallace og stilte husrom til rådighet ved flere anledninger.
Verdens vakreste
Wallace samlet og beskrev et stort antall insektarter under sitt
langvarige opphold i Sørøst-Asia, deriblant flere arter av fuglevinger, som var favorittsommerfuglene framfor noen. I bokverket
«Malayarkipelet» skildret Wallace flere steder de sterke følelsene
da han greide å fange en av dem. Da han greide å fange en ny art,
den vakreste av dem alle, ble følelsene overveldende:
«Skjønnheten og briljansen er ubeskrivelig… da jeg tok den ut av
sommerfuglhåven og åpnet de nydelige vingene, slo hjertet voldsomt.
Blodet raste til hodet. Følelsen av at jeg kunne besvime var sterkere
enn jeg hadde opplevd selv i livstruende situasjoner tidligere».
Akkurat det eksemplaret Wallace fanget er bevart i samlingen
ved Naturhistorisk Museum i London, med Wallaces fingeravtrykk
på vingene fra det øyeblikket han tok skjønnheten ut av håven.
Den store, gylne sommerfuglen, som Wallace senere beskrev som
verdens vakreste. Den ble oppkalt etter kong Krøsus, kjent for sin
rikdom i gull – Ornithoptera croesus.

ARILD HAGEN
Gjennom flere tiår har forsknings
journalist og naturfotograf Arild Hagen
samlet bilder og historier om livets
myldrende og skjøre mangfold i regnskogen. Hagen har lang fartstid fra
NRK og står bak flere populære programmer og TV-produksjoner.

redd regnskogen!
Gi en julegave
som redder regnskog!

Besøk
nettbutikken
vår på
regnskog.no

Fred, kjærlighet og
resirkulering

Besøk nettbutikken vår på www.regnskog.no og kjøp alternative gaver til venner og kjente, samtidig som
du redder regnskog. Vi selger bøker, smykker, julekort, kalendere, gavebevis og mer. Velkommen innom!

Fredensborger er en ideell organisasjon
som samler inn brukte t-skjorter, lager
nytt design og selger dem videre som
t-skjortemerket FREDDY. Hvert år kaster vi nordmenn mer enn 150 000 tonn
klær i søpla, og alle har vi nok for mange
t- skjorter nederst i skuffen eller bakerst i
skapet.
Fredensborger gir t-skjortene nytt liv.
Overskuddet fra salget går til et årlig
valgt utviklingsprosjekt – og i år valgte
de Regnskogfondets skoleprosjekt i Indonesia. Ved å kjøpe en FREDDY-skjorte
kan man dermed bidra til å dempe den
økende avfallsmengden, samtidig som
man støtter en god sak.
Hittil i 2014 har Fredensborger vært til
stede på tolv festivaler, fra Træna i nord
til Fosnavåg Rock i vest, til Sehr Schønfestivalen i sør, med lyse sommernetter
og glade mennesker. Så langt er det solgt
180 t-skjorter, og på den måten har det
blitt samlet inn nær 35.000 kroner til et av
Regnskogfondets prosjekt «Jungelskoler».
Tusen takk, Fredensborger!

Foto: Fredensborger

Tusen takk,
Jokke-fans!
Norges store rockepoet, Joachim «Jokke» Nielsen, ville fylt 50 år 8. september. Jokke ble hyllet
med ny samleboks, gratis konsert på Mekaniske Verksted i Oslo med jubileumspilsner produsert
av Schous mikrobryggeri og en utsolgt konsert på Rockefeller. Vi i Regnskogfondet satte stor pris
på at alt overskuddet fra salget av t-skjorter, gensere og øl under konserten gikk til bevaring av
verdens regnskoger. Tusen takk til Jokke & Valentinerne for det fantastiske engasjementet!

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.
Tusen takk for støtten!

Mari Sundet tar ofte
barna med på tur
langs Alnaelva i Svartdalen i Oslo.

REGNSKOGVOKTEREN

Ble vokter for å bidra
– Å være regnskogvokter er lite bidrag i den store utfordringen
verden har for å bevare regnskogene, sier Mari Sundet.
–Med jobb i møbelbransjen er jeg bevisst
på å unngå bruk av tropisk tømmer, sier
produktdesigner Mari Sundet.
Hun er en av våre regnskogvoktere og
jobber som prosjektleder i et firma som
leverer møbler til kontraktmarkedet.
På spørsmål om hvorfor hun er Regnskogvokter, forklarer hun at det er flere
grunner til det. En av dem er hogst av
truet tropisk tømmer.
– Vi foretrekker alltid de produsentene som kan dokumentere at de bruker
trevirke fra sertifisert bærekraftig skogforvaltning, sier hun.
Palmeoljekampanjen har også vært
med på å styrke Sundets engasjement
for regnskog.
– Vi må ivareta menneskerettighetene
til alle de millioner menneskene som
lever i regnskogen. Regnskogen er hele
jorda sin felles skog, og den er svært viktig for økosystemet og må vernes og forvaltes riktig slik at den ikke forsvinner.
På spørsmål om hva som er det viktigste med regnskogen, trekker Sundet
fram det biologiske mangfoldet:

– Over halvparten av verdens dyre- og
plantearter finnes der. Tropisk regnskog
er også livsviktig fordi den gir oss viktige
mat- og medisinplanter. Dessuten er
skogens evne til å lagre CO2 den mest
effektive måten å begrense klimautslipp
på. Så regnskogen er viktig for alle – nå
og i framtida – uansett hvor man bor.
Sundet bor i Oslo sammen med mannen Knut og barna Selma (4), Storm (7).
I tillegg har hun Baste (13), bonusbarn i
Hordaland. Hun forteller at barna hennes er mest opptatt av dyra i regnskogen.
– Barna liker umiddelbart alle dyr,
fugler og planter som er annerledes enn
de vi har i Norge, forteller hun.
Sundet og familien bruker også aktivt
den norske skogen rundt seg.
– Barna liker å være på skogstur og
vi bor i en frodig og fager li rett ved den
urbane urskogen Svartdalen. Etter at vi
ble regnskogvoktere har vi dessuten lært
at det til og med finnes en type regnskog
langs kysten i Norge. Den har vi lyst til å
lære mer om!

returadresse
regnskogfondet
Mariboes gate 8, 0183 Oslo

øyeblikket

Da kongen kom
Da Regnskogfondet arrangerte internasjonal konferanse i september fikk tolv urfolksledere hilse på kong Harald. På dette bildet ser
vi Hipólito Guainer fra Paraguay, Patrick Saidi Hemedi fra DR Kongo, Abdon Nababan fra Indonesia og Effrey Dademo fra Papua
Ny-Guinea. Andre som bidro på konferansen var forfatter Jostein Gaarder, skogforsker Frances Seymour, Ap-leder Jonas Gahr Støre,
miljøvernminister Tine Sundtoft, musiker Elle Márjá Eira og Sølvguttene.
Alle innlegg og innslag fra konferansen finner du på: https://www.youtube.com/user/regnskogfondet/videos
Foto: RUBEN SKARSVÅG
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