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Malariaparasitten påvirker
malariamyggens adferd og
sikrer dermed sin egen
overlevelse gjennom en
mer effektiv spredning. Den
infiserte malariamyggen
blir manipulert av parasit
ten slik at den stikker
gjentatte ganger, til tross
for at det øker risikoen for
at den selv blir drept. Den
blir forvandlet til insekt
verdenens Dracula.
Hunnene hos stikkmygg trenger proteintilskudd
i form av blod for utviklingen av eggene, derfor
er det bare hunnmyggen som stikker. De fleste
har nok merket at disse hunnene er svært pågående i sine bestrebelser på å sikre seg den
livsviktige bloddråpen. Det er svært risikabelt
for en mygg å stikke et menneske. Et raskt klask,
og så var den myggen borte. Derfor vil stikkmygg som har sikret seg tilstrekkelig blod normalt ikke fortsette å stikke. Men slik er det ikke
hos malariamygg som er infisert av malariaparasitten. Ofte manipulerer parasitter sine vertsorganismer på underlige måter, og forholdet
mellom malariamyggen og dens parasitt er ikke
noe unntak. Flere undersøkelser viser at parasitten manipulerer myggen til å stikke gjentatte
ganger. Den suger også opp mer blod i hvert
stikk. Dette øker parasittens muligheter for
spredning.
Helt siden oppdagere fra vår del av verden
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BLODSLUKER: Malariamyggen (slekten Anopheles) har
fylt opp mesteparten av bakkroppen med blod, som den
trenger til utviklingen av eggene. Malariaparasitten
overføres gjennom myggens spytt.

Dracula
Insektverdenens

begynte å trenge inn i tropeskogene har malaria vært et problem. Den fryktede sykdommen
er fra gammelt av kjent som «den hvite manns
byrde». Men i dypet av tropeskogene fantes
også et effektivt hjelpemiddel, nemlig kinin fra
barken til kinatreet, som vokser naturlig i tropisk Amerika. Det vitenskapelige navnet på
treet, Cinchona pubescens, viser til en hendelse
som skal ha skjedd på 1600-tallet. Kona til den
spanske visekongen i Peru, grevinnen av Chinchon, ble rammet av alvorlig malaria. Hun ble
reddet av en indianer som hentet bark fra treet,
og var ifølge denne historien den første europeer som ble kurert for malaria. Da Carl von
Linne skulle gi planten vitenskapelig navn på
1700-tallet, valgte han slektsnavnet Cinchona,
med en liten stavefeil, til minne om grevinnen
av Chinchon.

gang. En av de fem parasitt-artene som rammer mennesker, Plasmodium falciparum, kan
være dødelig. Den siste forsvarslinjen mot parasitten er artemisininer, kjemiske forbindelser
fra søtmalurt (Artemisia annua), en plante med
lange tradisjoner som malariamiddel i kinesisk
medisin. Malaria forårsaker i dag anslagsvis totre millioner dødsfall årlig. De fleste er mindreårige barn i Afrika.
Jakten på effektive malariamidler fortsetter,
og kanskje ligger redningen i tropeskogenes
mangfold. Det prestisjetunge forskningstidsskriftet Nature presenterte nylig undersøkelser
av et stort antall kjemiske komponenter fra
planter med tanke på utvikling av mer effektive
malariamidler. På den omfattende listen var det
mange virksomme stoffer. Dette gir håp om at
neste generasjon malariamidler igjen kan bringe oss på offensiven i den tilsynelatende endeløse kampen mot malaria.
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Fra oppdagelsen av kinatrebarkens virkning
på 1600-tallet var kinin det eneste effektive
midlet mot malaria i 300 år, først som pulver av
knust bark, seinere i ren framstilt form. Først i
1940-årene og utover ble chloroquin og deretter andre medikamenter tatt i bruk. Parasitten
er blitt motstandsdyktig overfor medikamentene, og sykdommen er farligere enn noen
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Oljefondet må trekke seg ut!
Når Oljefondets dresskledde finansforvaltere
investerer i et spansk oljeselskap som trenger
seg inn på områdene til ukontaktede peruanske indianere, påtar de seg et tungt ansvar.
Ytterpunktene i dagens verden frontkolliderer. Ukontaktede indianere er urfolk som lever
uten kontakt med det vi pleier å kalle den
moderne verden. Paradoksalt nok
vet antakelig finansforvalteren
nesten like lite om indianeren som
omvendt. Likevel kan hans investeringsbeslutning, som er begrunnet i forventet avkastning, utrydde
indianeren. Der ligger det tunge
ansvaret.
De ansatte i Statens pensjonsfond utland,
som er Oljefondets offisielle navn, er pålagt å
tjene penger på sine milliardinvesteringer.
Men ikke for enhver pris. Tobakk og visse typer våpen er utelukket. Likeledes investeringer som innebærer en uakseptabel risiko for
grove krenkelser av menneskerettighetene,
alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og «andre
særlig grove brudd på grunnleggende etiske
normer». Derfor er det opprettet et eget etisk
råd som skal vurdere om enkeltinvesteringene
strider mot Oljefondets etiske retningslinjer.
Det er vanskelig å tenke seg noe som strider
mer mot grunnleggende etiske normer enn å
sende oljearbeidere inn i leveområdene til indianere som ikke er motstandsdyktige overfor
smittsomme vestlige sykdommer og som

Tekst og foto: Arild Hagen
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dessuten på alle måter viser at de ikke vil ha
noe med vår verden å gjøre. Det stiller dem
overfor valget mellom å flykte, hvilket uvegerlig vil true deres matsikkerhet og bringe
dem i konflikt med omkringboende stammer,
eller bli værende og med all sannsynlighet dø
i løpet av kort tid av en for oss nokså uskyldig
sykdom, som for eksempel influensa eller meslinger. At dette innebærer en grov krenkelse av disse
indianernes menneskerettigheter,
sier seg selv. Oljevirksomhetens
omfattende miljøskader på hittil
intakt regnskog kommer i tillegg.
Slik sett står investeringen også i
sterk kontrast til regjeringens storstilte satsing for å bevare regnskogen.

«Ytterpunktene i dagens
verden frontkolliderer»
Regnskogfondet har ventet i over tre år på at
Oljefondet skal trekke ut sine investeringer
fra det spanske oljeselskapet Repsol. Siden vi
klaget selskapet inn for Oljefondets etiske råd
i mai 2007, har staten økt sine investeringer i
Repsol fra 284 millioner til 2,8 milliarder norske kroner. Det opprører oss. Derfor har vi bestemt oss for å spørre det norske folk om de
er enige i at dette ikke er måten å sikre våre
framtidige pensjoner på. Hvis du er enig, bør
du støtte kampanjen «Flytt tusenlappen
min!».

Nytt fra Regnskogfondet
Amazonas trues fra alle kanter, og
oljeutvinning er et økende problem for
urbefokningen som bor i regnskogen. Dette
bildet er fra en inspeksjon gjennomført av
urfolksorganinsasjonen Feconaco i Peru.
Foto: FECONACO
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Vi gleder oss til å høre fra deg!

Lær mer om dvergsjimpansen på www.bonobo.org

Stabens anbefaling

Økt avskoging kan føre til nesten 50 prosents
økning i malariasmitte viser en ny studie fra
University of Wisconsin-Madison. Avskoging
fører nemlig til bedre levekår for myggen Anopheles darlingi, som er hovedbæreren av malaria
smitte i Amazonasregionen. Studien sammenlikner tilfeller av malariasmitte i 54 brasilianske
helsedistrikter på grensen til Peru med satellitt
overvåking av avskoging i Amazonas.
– Vi ser at avskoging er en økologisk faktor som
kan utløse en malariaepidemi. Det avskogede
landskapet, med åpne plasser og delvis solfylte
vannhull, er det perfekte landskap for denne
typen mygg, sier hovedforfatter bak rapporten
Sarah Olson.

The Mapmaker›s Wife: A True Tale Of Love,
Murder, And Survival In The Amazon
Forfatter: Robert Whitaker
En spennende biografi om Isabel Godin som i
1769 krysser Amazonas på egen hånd for å nå
frem til sin mann Jean Godin som hun ikke har
sett på 20 år. Parallelt med historien om det
strevsomme avstandsforholdet forteller Robert
Whitaker historien om franske vitenskapsmenn
som ankommer Amazonas i 1734. Teamet har
med seg den unge og ivrige Jean Godin, og har
som mål å kartlegge Amazonas og finne svaret
på datidens store spørsmål: Hvor lang er egentlig
en lengdegrad? Boken beskriver i detalj hvor
livsfarlig og ufattelig arbeidsomt det var å drive
med forskning et par-tre hundre år før Google
Earth. Et sant eventyr om kjærlighet, forskning –
og ikke minst om Amazonas.
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Malariaen øker når
regnskogen forsvinner

og

Etter mange års kamp skal alle yanomamiskolene
i Brasil nå få offisiell godkjenning. Helt siden
utdanningsprosjektet startet på midten av
90-tallet yanomami-indianerne forsøkt å få delstaten Roraima til å godkjenne skolene. Dette har
bare lyktes delvis på grunn av motstand blant
myndighetene i Roraima som er blant de mest
reaksjonære i Brasil. Til slutt valgte yanomamiene
å involvere statsadvokaten, og i august signerte
endelig utdanningsmyndighetene i Roraima en
avtale som sier at yanomamiskolene skal anerkjennes og motta støtte til drift fra delstaten.
Regnskogfondet har med midler fra Operasjon
Dagsverk vært en viktig støttespiller av utdanningsprosjektet siden 1997.

Hva slags saker liker du å lese?
Hva burde vi skrive mer om? …eller
mindre om? Hva synes du om utseendet på magasinet? Forsiden? Har du
andre innspill til oss? Stort eller smått,
send en e-post til redaktør
Anne Leifsdatter G
 rønlund på
annele@rainforest.no
eller ring 23 10 95 12.

bøker, filmer

TEKST: KAMILLA BERGGRAV

Gjennombrudd for
Yanomami-skoler

BONOBO: Menneskets nærmeste slekt
ning velger sex fremfor vold.

Vi vil bli bedre – og trenger din hjelp!
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landbruket. Der så jeg at lokalsamfunnenes
eneste mulighet til å delta i pengeøkonomien
var å overgi landrettighetene sine til utbygging som oljepalmeplantasjer. Jeg følte at jeg
var del av et system som skapte en klasse av
landløse barn. På denne tiden ble over 6500
km2 skog på hjemstedet mitt i Musa-Pongani
og Collingwood Bay nord i Papua Ny-Guinea
lagt ut for salg til hogstkonsesjoner. Jeg våknet opp en morgen i 1984, forlot jobben min,
og dro hjem for å slåss mot forslaget. Siden
den dagen har jeg kjempet for rettighetene til
sårbare, skogavhengige lokalsamfunn, både
hjemme og i resten av landet.
Adelbert samarbeider med nasjonale organisasjoner for å bevisstgjøre landeiere om deres rettigheter, og hjelper lokale grupper til å
organisere seg til å lage felles planer for ressursbruk og inntektsskapende prosjekter.
Han sier han føler seg som «en høne uten
hode» der han døgnet rundt jobber for å stoppe lektere i å tømme ulovlig hogstutstyr i Collingwood Bay.
– Hovedproblemet i Papu Ny-Guinea er at
noen mennesker tenker på land som en vare
som kan selges, uten å ta hensyn til de som er
avhengige av landet og skogen for å overleve.
Adelbert har flere ganger vært truet på livet.
– Ved en anledning forsøkte tømmerhoggerne å betale lokale kjeltringer for å henrette
meg. Heldigvis var også kjeltringene på mitt
lag. Jeg tror jeg nå er respektert som en problemskaper som jobber for en god sak, og mot
menneskerettighetsbrudd, i tett samarbeid
med politiet, sier han.

En fersk rapport viser at 60 urfolk ble drept i
Brasil i fjor. 16 ble forsøkt drept. Det viser en årlig
oppdatering fra organisasjonen Indigenous Missionary Council (Cimi). Dermed har ikke situasjonen bedret seg når det gjelder vold mot urfolk i
landet. Verst er det i staten Mato Grosso do Sul,
der 33 av drapene ble begått. Overgrepene begås
i stor grad av landeiernes sikkerhetsstyrker og av
politiet. Konfliktnivået er spesielt høyt i Amazonas’ grenseområder, som er under konstant press
fra jordbruk, soyaproduksjon og kvegdrift. Urfolk
som bor i områder med ettertraktede naturressurser er oftest involvert i konflikter? Ofre for?

rbeidere a

Gangai er en av frontfigurene for lokalfolk og
organisasjoner som jobber for å stanse ulovlige
hogstselskaper. Akkurat nå foregår kampen i
Collingwood Bay, der malaysiske tømmerselskaper står klare med lektere lastet med hogstmaskiner for å ta seg inn i de sårbare skogs
områdene i Oro-provinsen i nord.
Dette til tross for at domstolene allerede i
2002 forbød selskaper å ta seg til rette i
området.
– Retten erkjente at landet vårt hadde blitt
stjålet av myndighetene. Allikevel har de igjen
delt ut hogstkonsesjoner, på svært tvilsomme
måter, sier Gangai.
Takket være Gangai og andre aktivisters
utrettelige arbeid er hogstselskapene foreløpig
satt på vent.
Adelbert forteller hvordan han gikk fra å
være plantasjearbeider til å bli miljøaktivist.
– Jeg utdannet meg til plantasjeforvalter
etter gymnaset og sikret meg en karriere i

Hva synes du om
Nytt fra Regnskogfondet?

Visste du at menneskets nærmeste slektning i
dyreverdenen, dvergsjimpansjen, er en skikkelig
hippie-ape? I tillegg til at kostholdet stort
sett er vegetarisk er bonobo, som den også
heter, kjent for å ha mye og hemningsløs sex.
Dvergsjimpansen er det eneste kjente dyret
der biseksualitet er normen. De lever i åpne
forhold og har sex med andre av både sitt eget
og det motsatte kjønn livet ut. Samfunnene
er i all hovedsak svært fredelige – eventuelle
konflikter løses ofte med sex i stedet for vold.
Mens det ofte er mennene som dominerer i
apeflokker, lever dvergsjimpansene i likestilte
samfunn. Hvis noen tar ledelsen er det hunnene.
Bonoboene er ytrydningstruede og lever kun i
Den demokratiske republikken Kongo.
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«Jeg våknet opp en morgen i
1984, forlot jobben min, og dro
hjem for å slåss mot forslaget.»

En skikkelig hippie-ape

m

Den tidligere plantasjearbeideren Adelbert
Gangai (48) har gjennom 25 år kjempet en
innbitt kamp for å stanse ulovlig hogst i
Papua Ny-Guinea.

Volden mot urfolk i Brasil
fortsetter

ler
fa

Fra plantasjearbeider til
miljøaktivist

Nytt om regnskogen

ANBEFALT AV: JULIE FORCHHAMMER

FOTO: Privat

Har du lest en god regnskogsbok?
Send oss din anbefaling! annele@regnskog.no
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Oljefondet ut av hogstgigant
Statens Pensjonsfond Utland – Oljefondet – har solgt alle
sine aksjer i det m
 alaysiske tømmerhogstselskapet
Samling. Selskapet forårsaker store miljøødeleggelser
og bryter dermed Oljefondets etiske retningslinjer.

– Dette er en svært god nyhet og en stor seier for
Regnskogfondet, sier daglig leder Lars Løvold.
Beslutningen om å trekke Oljefondet ut av
Samling er tatt av finansminister Sigbjørn
Johnsen, etter anbefaling fra Oljefondets etiske
råd.
– Etikkrådet har vurdert Samling Global og
konkludert med at selskapet gjennom sin skogbruksvirksomhet i regnskogen på Sarawak og i
Guyana bidrar til ulovlig hogst og alvorlig miljøskade, sier Johnsen.
Det var Regnskogfondet som først gjorde
Etisk Råd oppmerksom på Samlings miljøødeleggende virksomhet i Malaysia.
– Raserer regnskog

– Vi har overlevert informasjon om konsekvensene av hogsten for regnskogen og urfolkene i
området der Samling opererer. Tømmerselskapet har i en årrekke gjort livet uutholdelig for
Malaysias urfolk gjennom å rasere regnskogen
uten å ta hensyn til de mange menneskene som
bor der og er avhengige av den, sier Løvold.
Samling er ett av seks selskaper som Regnskogfondet har oppfordret Oljefondet til å
trekke seg ut av, fordi deres aktivitet i regnskogen fører til omfattende miljøødeleggelser og
brudd på menneskerettigheter. Det er det første
av de seks selskapene fondet trekker seg ut av.

selskaper som forårsaker alvorlig miljøskade eller systematiske menneskerettighetsbrudd.
– Beslutningen om å trekke seg ut av Samling er en stor internasjonal nyhet. Dette er en
klar støtte til arbeidet som lokale aktivister og
internasjonale organisasjoner gjør for å stanse
ødeleggende virksomhet i regnskogen, sier
Løvold.
Oljefondet er en av få aktører internasjonalt
som offentliggjør sin begrunnelse for utsalg
når de ser at et selskap bryter de etiske retningslinjene, og nå har hele verden tilgang på
detaljert informasjon om hvorfor Samlings
virksomhet er uetisk.
Blant aktivister i Malaysia blir nyheten godt
mottatt, og saken har fått stor oppmerksomhet i landets aviser.
– Norge har tatt en modig beslutning og går
imot sterke industriinteresser. Forhåpentligvis
fører dette til at hogstselskaper og andre aktører forstår at investorer ikke aksepterer at industrien ødelegger regnskog og tar livsgrunnlaget fra urfolk, sier Jennifer Rubis i det malaysiske urfolksnettverket JOAS.
Flere selskaper i kø

Selv om Regnskogfondet er svært glade for at
Samling nå er utelukket fra Oljefondets portefølje, gjenstår det mye arbeid før alle Oljefondets investeringer i regnskogsrasering er stanset. Ved nyttårsskiftet hadde Oljefondet invesInternasjonal betydning
Oljefondet er en av verdens største offentlige tert 11 milliarder kroner investert i fem andre
investorer, og de etiske retningslinjene for fon- regnskogsverstinger. Oljeutvinning i Amazonas
det gjør det klart at det ikke skal investeres i med store negative miljøkonsekvenser, palmeoljeplantasjer i Asia og tømmerhogst i regnskog står dermed fortsatt på lista over virkUETISK: Oljefondet har konkludert
somhet som norske pensjonspenger finansierer.
med at hogstselskapet Samling Globals
Til tross for dokumentasjon fra Regnskogfonvirksomhet i regnskogen er uetisk og
ødeleggende for både natur og mennesker. det har Oljefondet økt sine investeringer i disse
6
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selskapene, i stedet for å trekke seg ut.
– For at Norges satsing på bevaring av regnskog skal være troverdig, er det viktig at Oljefondet selger seg ut av alle selskaper som bidrar
til å ødelegge regnskogen. Vi håper at beslutningen om å gå ut av Samling bare er et første
skritt på veien mot dette, sier Løvold.

GLAD: Klimaansvarlig Jennifer Rubis
fra urfolksnettverket Jaringan Orang
Asal Semalaysia (JOAS) i Malaysia
er svært fornøyd med oljefondets
beslutning.

Regnskogfondet retter i høst søkelyset mot en
annen av regnskogsverstingene Oljefondet investerer i. Norge har aksjer for 2,8 mrd kroner i
det spanske oljeselskapet Repsol, til tross for at
selskapets oljeutvinning i Amazonas truer livsgrunnlaget til isolerte urfolksgrupper og bidrar
til alvorlig forurensing.
TEKST: NILS HERMANN RANUM
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OLJEFONDET

OLJEUTVINNING I AMAZONAS

Rio Corrientes
Lokalbefolkningen langs elven Corrientes
er sterkt påvirket av nesten 40 år med
oljeutvinning.
Urfolksorganisasjonen Feconaco arbeider
med å styrke urfolksgruppene som bor
langs Corrientes› rettigheter og støtter dem
i forhandlinger med oljeselskapene. Kartlegger urbefolkningenes territorier og søker
staten om å få disse godkjent.
Feconaco har blant annet klart å tvinge
oljeselskapet Pluspetrol til å stoppe utslipp
av spillvann i Corrientes-elva og har framforhandlet viktige kompensasjonsavtaler
med staten og oljeselskapene.
I juli besøkte Regnskogfondets Maria
Guzman-Gallegos og Anne Leifsdatter
Grønlund sammen med Wendy Pineda
fra Feconaco åtte indianerlandsbyer langs
Corrientes-elva.

belo monte

Bundet til

oljeselskapet
BEKYMRET: Leder i indianerlandsbyen Copal er på vei til innsjøen som ble t otalt ødelagt etter et oljeutslipp i mai i år.

Tidligere kunne de leve godt av det jorda hadde å by
på. Nå er indianersamfunnene langs e
 lven Corrientes
avhengige av oljeselskapet P
 luspetrol.
Vi merker stanken før vi ser noe. Trærne lener
seg grønne og frodige ut over vannet, og alt ser
ut til å være i skjønneste orden. Det er nesa som
først oppdager at noe er galt. Det lukter feil.
Den 6. mai ble indianerlandsbyen Copal
rammet av et oljeutslipp. To måneder senere
står innsjøen Piuri igjen som et svart hull –
fisk har havnet på lista over ting som er blitt
vanskeligere å få tak i.
– Dette betyr en langsom død for folket
vårt. Det er denne innsjøen vi lever av. Hva
skal vi gjøre nå?

komster ligger gjemt under de tropiske regnskogene. I Peru startet oljeeventyret for alvor
på 1970-tallet, og i dag dekker oljefeltene

Når maten forsvinner

Stanken av råolje

KARTLEGGER: Innbyggerne i Santa
Isabel de Copal er samlet rundt kartet
de har fått laget over landområdene
sine. Slike kart er viktige for å kunne
forhandle med oljeselskapene.
8
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Ramon er leder i Copal. Han har tatt oss med
innover i forfedrenes territorier for å vise oss
resultatet av den verste av fire oljelekkasjer
landsbyen har opplevd de siste årene. Den sterke lukta av råolje svir seg fast i neseborene.
Noen av verdens største olje- og gassfore-

mer enn to tredjedeler av Perus regnskog. 90
prosent av feltene dekker områder der det bor
urfolk. Selv om indianerne har krav på å bli
spurt på forhånd, har de lite de skulle ha sagt
når det kommer til beslutningen om oljen skal
opp eller ikke.
Området rundt Corrientes er det området
som har forsynt Peru med mest olje, og nesten 40 år med oljeutvinning har satt sine spor.
Men det er ikke bare oljesøl som følger i kjølvannet av jakten på det sorte gullet. På vei
oppover langs elven kjører vi forbi den ene
landsbyen etter den andre, og alle har sine
oljehistorier å fortelle.

OLJEPENGER: Dette skiltet forteller
oss at bygningen er reist med penger
fra oljeselskapet Pluspetrol. Staten i
Peru overlater mange sosiale oppgaver
til oljeselskapene, noe som gir dem stor
makt overfor lokalbefolkningen.

Felles for alle er at de sakte men sikkert er
blitt avhengige av oljeselskapene. Etter at det
første oljeboret ble stukket i jorda på 70-tallet, har Corrientes blitt en av de mest forurensede elvene i Amazonas. Fisking er uaktuelt og bading er helseskadelig.
Når anleggsmaskiner og helikoptre i tillegg
har skremt bort mange av dyrene har det blitt
vanskeligere å skaffe mat, og behovet for en
inntekt har økt. Hos oljeselskapene kan de få
nytt fra regnskogfondet 3 /2010
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Hva vet du om...
?
olje i Amazonas
Er det olje i regnskogen?
Noen av verdens største olje- og gassforekomster ligger i tropiske regnskoger. Colombia,
Ecuador, Peru og Bolivia i Sør-Amerika og
Nigeria i Afrika har omfattende oljeutvinning i
sine regnskogsområder. I Amazonas startet
oljejakten i Peru og Ecuador i 1920, produksjonen startet på 70-tallet

Er det mye olje- og gassutvinning i
regnskogen?

ØDELAGT: Den 6. mai ble landsbyen Copal rammet av et oljeutslipp. Det er tvilsomt om innbyggerne vil kunne fiske i innsjøen
Piuri igjen.

betalte korttidsoppdrag som å rydde opp etter oljeutslipp, eller å rydde skog for å tilrettelegge for leting eller b
 oring.
– Dette fører igjen til at de som tar jobber
for selskapene bruker mindre tid på sine egne
grønnsakshager og på fiske og jakt, slik at behovet for en inntekt blir enda større, forklarer
Ramon.

I 2008 dekket totalt 64 oljefelt rundt 75
prosent av Perus regnskog. Over 85 prosent av
feltene er opprettet etter 2004. I motsetning
til langs Corrientes, befinner størstedelen av
den peruanske regnskogen seg på startstreken
til storstilt oljeproduksjon, noe som betyr
store omveltninger i årene som kommer.

Ond sirkel

VELGER BORT GODENE

Staten har liten kontroll over selskapenes
virksomhet i Amazonas, og på mange måter
overlater myndighetene ansvaret for befolkningen til oljeselskapene. Dermed går ofte
lokalbefolkningen til oljeselskapene for å
framforhandle sosiale goder, ikke til staten.
– På denne måten har oljeselskapene skapt
et paradoksalt avhengighetsforhold. Lokalbefolkningen ender opp med å føle at de står i en
slags takknemlighetsgjeld til de som er skyld i
at det ikke lenger er fisk i elven, sier Wendy
Pineda fra urfolksorganisasjonen Feconaco.
Feconaco representerer urfolksgruppene
langs Corrientes og arbeider blant annet med å
styrke deres rettigheter og støtter dem i forhandlinger eller konflikter med oljeselskapene.

– Det som er viktig er å gjøre lokalbefolkningene i disse områdene bevisste på alle de
negative konsekvensene oljeutvinning kan
føre til, slik at de kan ta beslutninger på et
ordentlig grunnlag, sier Wendy.
Tilbake i Copal er ikke Ramon i tvil om hva
han ville valgt, dersom valget sto mellom å gi
slipp på godene oljeselskapet har brakt med
seg, eller at oljeselskapene aldri hadde kommet.
– Det selskapene gir landsbyene i form av
strøm, vannpumper og bygningsmaterialer
kan koste mye. Men skadene de påfører skogen og oss er så veldig mye større. Det er det
vi som betaler for, sier Ramon.
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Det er størst aktivitet i de vestlige områdene
av Amazonas, og i 2008 var det 180 olje- og
gassfelt der. Til sammen tilsvarer dette et område to ganger så stort som Norge. I både
Ecuador og Peru dekker oljefelt nå mer enn to
tredjedeler av regnskogen i landene. Noen felt
er i planleggingsfasen, noen i letefasen, andre
har hatt utvinning i flere tiår. Minst 35 multinasjonale selskaper opererer i regionen. I Bolivia og Brasil er påvirkningene mindre, men
områdene som er åpnet for olje- og gassproduksjon vokser kraftig.

TEKST OG FOTO: ANNE LEIFSDATTER GRØNLUND
OG MARIA GUZMAN-GALLEGOS

Hva finnes der det planlegges oljevirksomhet?
Oljefeltene overlapper med de delene av Amazonas som har størst biologisk mangfold. De
aller fleste av de planlagte prosjektene dekker
også områder der det bor urfolk. 90 prosent av
Perus oljefelt dekker områder som urfolk har
formelle rettigheter til. Selv om urfolkene har
krav på å bli konsultert, har de ofte liten reell
påvirkning. En fjerdedel av feltene dekker
områder som er vernet – eller planlagt vernet
– for urfolk som lever i frivillig isolasjon uten
kontakt med omverdenen.

Hva slags miljøkonsekvenser har
oljeutvinning i regnskogen?
Oljeutvinning i Amazonas har ført til ekstreme
miljøskader. Brudd på rørledninger kan føre til
store oljelekkasjer, og giftig spillvann og avfall
tømmes ofte rett ut i elver og innsjøer. Dette
forurenser jordsmonn, elver og grunnvann i
store områder, og kan forårsake fiskedød og
ødelagt drikkevann. Dyr blir syke og dør eller
forlater de forurensede områdene. I tillegg fører
avskoging på grunn av veibygging og anleggsvirksomhet i sin tur til andre miljøskader.

Hva slags
konsekvenser har
oljeutvinning for
befolkningen i regnskogen?
I verste fall kan konsekvensene bli fatale.
Urfolkene som bor i områder forurenset av
Chevron-Texaco i Ecuador og Occidental i
Peru, har fått livsgrunnlaget sitt ødelagt.
Drikkevann og matjord er forurenset, fisken i
elvene dør og viltet blir borte. Mange blir
avhengige av å tigge mat fra oljeselskapene
for å overleve. I tillegg fører forurensningen
til kreft og andre lidelser. Unormalt mange
barn fødes med misdannelser. Anleggsveiene
som oljeselskapene bygger gjør det også
mulig for tømmerhoggere og gullgravere å
trenge lenger inn i regnskogen. Situasjonen
er spesielt alvorlig for urfolk som lever uten
kontakt med storsamfunnet, fordi olje
arbeidere og tømmerhoggere utsetter dem for
smittefare fra sykdommer de ikke er
motstandsdyktige mot, dersom det oppstår
kontakt.

Solveig svarer | om frivillig arbeid i Regnskogfondet
Lær mer om Amazonas!
Den 14. og 15. oktober arrangerer Regnskogfondet et todagers seminar om
Amazonas. Dette enorme regnskogområdet
står overfor en rekke trusler. Seminaret
vil belyse dagens situasjon og framtidige
utviklingsalternativer. Miljø- og
utviklingsminister Erik Solheim vil åpne
seminaret, og forskere og urfolksledere
vil være blant bidragsyterne. Det blir også
åpne møter begge kveldene, med foredrag,
filmvisninger og kulturinnslag.
Send en e-post til hannek@regnskog.no
dersom du ønsker mer informasjon!!

Jeg har vært regnskogsvokter lenge. Nå har jeg lyst
til å bidra med mer enn penger og lurer derfor på
hva jeg kan gjøre for å redde regnskogen. Er det
mulig å jobbe frivillig for Regnskogfondet?
Hilsen trofast regnskogsvokter
Hei!
Det er veldig viktig for Regnskogfondet å ha mange
økonomiske bidragsytere som deg i Norge. Dere
gjør det mulig for oss å støtte gode prosjekter i
regnskogen.
Vi har ikke et fast opplegg for regnskogsvenner
som ønsker å jobbe frivillig for oss, men jeg har likevel et par tips til deg.

Regnskogfondet har i høst underskriftskampanjen «Flytt tusenlappen min!» Gjennom kampanjen
håper vi å få Oljefondet til å stanse investeringene
i det spanske oljeselskapet Repsol. Repsols virksomhet i den peruanske regnskogen truer nemlig eksistensen til noen av de ekstremt sårbare ukontaktede
urfolksgruppene i Amazonas. Sjekk siden
www.tusenlappen.no, skriv under og spre den til
ditt nettverk!
Mens jeg skriver dette holder vi også på med en
regnskogstømmerundersøkelse. Målet med undersøkelsen er å sjekke utvalget av regnskogstømmer
hos norske forhandlere av byggevare, gulv og kjøkkenbenker. I fjor fikk vi god hjelp av engasjerte

regnskogsvoktere som sjekket
forhandlere i sitt nærområde.
Ta kontakt med oss hvis du vil være
tømmerinspektør og bidra med å
sjekke noen butikker der du bor!
Hilsen Solveig

PS: Lurer du på hvordan du skal unngå å kjøpe produkter som ødelegger regnskogen? Spør
forbrukeransvarlig Solveig! (solveig@regnskog.no). Spørsmål og svar publiseres på www.regnskog.no

nytt fra regnskogfondet 3 /2010
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D R KONGO

Begge foto: Ingelin Ladsten

D R KONGO

SENTRALAFRIKANSK REP.

Nasjonalparker
Kahuzi-Biega
og Itombwemassivet

SUDAN

Regnskog

UGANDA
KONGO

D R KONGO

Goma
Mwenga

RWANDA

Støtter lokale sivilsamfunns- og grasrotsorganisasjoner i å utvikle lokale kart over
naturressursbruken og sine tradisjonelle
områder i skogen.

Bukavu

BURUNDI

Uvira

TANZANIA

Sprer informasjon om ur- og skogfolks
rettigheter.
Støtter ur- og skogfolk med juridisk
bistand gjennom lokale organisasjoner.
Bistår i påvirkningsarbeid og kontakt med
myndigheter og andre organisasjoner.

ANGOLA

BAMBUTI: Mbuti eller Bambuti er en av flere pygmégrupper som tradisjonelt har bebodd tropeskogene i Kongo-regionen. Teso
(på bildet) og hennes klan tilhører denne gruppen.

Dette gjør Regnskogfondet

NASJONALPARKER: Kahuzi-Biega og Itombwe-massivet ligger i det konfliktfylte
Øst-Kongo.

I skyggen av nasjonal parken
Kaneton og landsbyen hans mistet alt de hadde da
skogen ble fredet. Etter 40 år kan drømmen om en ny
start bli virkelighet.
– Vi fikk ikke adgang til parken og naturressursene vi alltid har brukt, noe som førte til
fattigdom og sult. Vi har mistet alt vi hadde –
hele vårt tradisjonelle levesett og vår identitet

FORDREVET: Med nesten hele lands
byen omkring seg forteller Kaneton
hvordan de ble rammet da nasjonalparken Kahuzi-Biega ble opprettet.
12
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ble borte med opprettelsen av nasjonalparken
Kahuzi-Biega, sier Kaneton, leder i den lille
pygmélandsbyen Katana i Den demokratiske
republikken Kongo.
Opprettelse av nasjonalparker fører ofte til
at menneskene som bor der kastes ut. I 1970
etablerte myndighetene nasjonalparken Kahuzi-Biega mellom Nord- og Sør-Kivu. De mange
pygméfamiliene som bodde i området ble kastet ut av skogen, og de færreste har funnet seg
nye områder der det er trygt å bo. Felles for
alle er at de ikke har fått noen kompensasjon
for at de måtte flytte.
– Vi mistet tilgangen til våre tradisjonelle
jaktområder og våre hellige steder. Urter og
planter vi bruker som medisin har også blitt mye
vanskeligere å få tak i. Barna våre får ikke lenger
kunnskap om medisinske planter, sier Kaneton.
Landsbylederen sitter utenfor en liten stråhytte. De andre har samlet seg rundt ham, og

nikker bekreftende. Teso, en eldre kvinne, illustrerer fortvilet situasjonen:
– Bambutikvinnen var en gang skogens dronning. Nå har vi ikke en gang adgang, sier hun.
– Hvis vi går inn i parken blir vi satt i fengsel,
sier en annen, Anicet.
Nytt håp

Historien om naturreservater og nasjonalparker, særlig i Afrika, er ofte en voldelig historie
om utestengelse og tvangsflytting.
Etter å ha vært utestengt fra skogen i 40 år,
øyner beboerne i Katana nytt håp. De to siste
årene har Regnskogfondets samarbeidspartner
ERND, en lokal miljø- og utviklingsorganisasjon, jobbet med å fremme fordrevne skogfolks
sak i retten. Målet er å vinne en rettssak som
kan skape presedens, slik at urfolks og skogfolks rettigheter kan bli hevdet i tråd med internasjonal rett, der særlig retten til jord står
sentralt. Pygmeene og ERND krever innrømmelser og kompensasjon fra staten.
I dag er det økt forståelse for at man for å
lykkes med bevaring av naturen må ta hensyn
til lokalbefolkningen og dens interesser. Men

lytter man til folk som bor i vernede områder
får man fortsatt høre historier om tvangsflytting, ekskludering og ødelagte levekår.
Gorilla eller skogfolk?

Et annet sted i DR Kongo der natur- og skogvern har fordrevet lokalbefolkningen er i Itombwe-området i Sør-Kivu. Der jobber Regnskogfondet med å finne modeller for hvordan man
kan beskytte både biologisk og kulturelt mangfold – mennesker i tillegg til planter og dyr.
Itombwe-massivet er et av de mest artsrike
områdene i Afrika. Blant annet er det et av de
få stedene i verden det fortsatt finnes gorillaer.
Derfor har forsøkene på å verne området vært
mange. Omtrent hele området er imidlertid bebodd eller brukt av pygmeer og andre skogfolk.
I 2006 ble det opprettet et naturreservat der,
uten at det ble tatt hensyn til lokalbefolkningen.
I fjor startet Regnskogfondet et samarbeid
med naturvernorganisasjonene WWF og WCS
for å sikre naturvern på lokalbefolkningens
premisser. I samarbeid med lokale sivilsamfunn
og grasrotbevegelser håper Regnskogfondet å

kunne tilføre viktige elementer til naturvernorganisasjonenes tilnærminger.
Målet er at lokalbefolkningen skal kunne
fortsette sine tradisjonelle levemåter. De skal
kartlegge naturressursbruken sin, planlegge
forvaltningen og være med på å bestemme beslutningene som tas. Håpet er å forhindre den
samme tragedien som rammet skogfolkene i
nasjonalparken Kahuzi-Biega.
Viktig rettssak

Mens landsbyleder Kanetons sak utkjempes i
rettssalen, fortsetter Katanas innbyggere å bo
på et lite stykke land, som de ikke har formelle
rettigheter til. Området de bor på er heller ikke
nok til å dyrke mat til alle i landsbyen.
Allikevel er Kaneton optimistisk. Han tror de
vil seire i retten. Om bare én av rettssakene
ERND har satt i gang går i favør av de utestengte pygmeene, vil det ha stor betydning. Ikke
bare for andre grupper som er kastet ut fra Kahuzi-Biega, men for skogfolk over hele landet.
TESKT: STEFAN KISTLER OG

Pygmeer i DR Kongo
Pygmeene var de første innbyggerne i
Sentral-Afrikas skoger og er DR Kongos
urfolk. Betegnes som jeger- og sankerfolk.
Pygmeene er utsatt for omfattende diskriminering i alle landene de holder til i.
Ordet pygmé kommer fra et gammelt gresk
lengdemål (tilsvarer det norske alen) og er
en samlebetegnelse for flere ulike folkegrupper.
Det finnes ingen pålitelige folketellinger
som viser antall pygmeer. Myndighetene
i DR Kongo sier pygmeene utgjør mindre
enn 0,5 prosent av befolkningen
(ca 300 000 mennesker). Andre kilder anslår
at det bor 3-5 millioner urfolk i landet.
40 millioner av DR Kongos 65 millioner
innbyggere er direkte avhengige av ressurser fra skogen for å leve.

ANNE LEIFSDATTER GRØNLUND
nytt fra regnskogfondet 3 /2010
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Støtt Regnskogfondet

Bryllupsgave til Regnskogfondet
Hurra, i år har UKA i Ås valgt å
samle inn penger til Regnskogfondet! UKA er en månedslang
festival ved Universitetet for
Miljø og Biovitenskap (UMB).
I 2010 varer UKA fra 30. september til 25. oktober.
– 1300 studenter jobber frivillig for å lage Norges beste
studentuke. Vi skal ha auksjon,
fotoutstilling, casino, UKEgudstjeneste med kollektinnsamling
og mye mer. Pengene går til
kampen for kampen for å bevare noen av de siste regnskogs
områdene på Sumatra i Indonesia, forteller UKEhjelpsjef Miriam
Tesfaghiorghis.

Flytt tusenlappen min!
Støtt vår underskriftskampanje
FOTO: OILWATCH

Petter Stordalen og Gunnhild
Melhus ønsket seg gaver til Regnskogfondet under bryllupet i juni.
Stordalen har lenge vist et stort
engasjement for regnskogsbevaring gjennom Choice-kjeden. Til

sammen kom det inn bryllups
gaver for over 110.000 kroner.
– Regnskogsfondet gjør en fantastisk innsats for å bevare verdens
mest dyrebare områder. Deres
seriøse og utrettelige arbeid er noe

Studenter
redder regnskog

under med
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k
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m

BRYLLUP: Petter stordalen og Gunnhild Melhus giftet seg i
romantiske omgivelser i Marokko i juni.

som kommer hele menneskeheten
til gode, i dag og i fremtiden. Vi
ønsker som privatpersoner og
gjennom Choice å vise vår helhjertede støtte til Regnskogsfondets
innsats. Vi er dypt imponert over
den raushet som bryllupsgjestene
viste i anledning vår store dag, og
er trygge på at pengene blir vel
anvendt, sier Petter Stordalen til
Nytt fra Regnskogfondet.
Markedsansvarlig i Regnskogfondet Anne Kristin Ulleberg er
imponert over brudeparet.
– Vi setter veldig stor pris på det
store engasjementet både Gunnhild og Petter Stordalen viser i forhold til Regnskogfondet. Å få være
en del av bryllupsfeiringen på denne måten, er spesielt gledelig for
oss. Det viser et engasjement som
går langt over det vanlige.

Gå inn på
www.tusenlappen.no

Skriv under på brevet til
finansminister Sigbjørn Johnsen
Oppfordre venner og
kjente til å
skrive under.
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Foto: Juha Jussila

I juni åpnet han utstilling av indianske tepper på Galleri Labro i
Kongsberg. Salgsinntektene fra
utstillingen var øremerket Regnskogfondet og det totale salget
innbrakte kr. 27.600,-.
– Jeg har vært opptatt av å redde regnskogene lenge før Norge
for alvor engasjerte seg med stor
tyngde i denne viktige oppgaven,
forteller Ørbeck. Derfor valgte jeg
også å bli Regnskogvokter for mer
enn fire år siden og har trofast
fulgt med på Regnskogfondets

3

Det er dine penger det handler om. Er du enig i
at det finnes bedre ting å bruke dem på? Gå inn
på www.tusenlappen.no og signer kampanjen! I
oktober 2010 teller vi opp underskriftene og
sender brevet til finansminister Sigbjørn Johnsen, som passer på sparepengene våre for oss.

Jeg vil gi et fast månedlig bidrag til Regnskogfondet,

100 kr

200 kr

rasjon for meg. Det har vært en
glede for meg å kunne bidra til
Regnskogfondets arbeid gjennom
denne utstillingen, avslutter den
engasjerte regnskogvokteren.
Regnskogfondet setter stor pris på
engasjementet til den anerkjente
kunstneren.

Det var med sorg vi mottok meldingen om at Hans
Skuterud var gått bort. Han
har vært en svært engasjert
og aktiv støttespiller for
Regnskogfondet gjennom
mer enn 10 år. Vi takker for
minnegavene i forbindelse
med hans bortgang.

(sett kryss)

Annet beløp kr

(fyll inn)

Jeg ønsker ikke å motta varsel
i forkant av betalingen. (sett kryss)
Send meg Regnskogfondets
elektroniske nyhetsbrev. (sett kryss)

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense per trekkmåned høyt nok til å ta høyde for eventuelle økninger i
gavebeløpdu måtte ønske i fremtiden. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det til enhver tid avtalte gavebeløpet. E-post:

Fornavn:

Hans Skuterud
til minne

300 kr

Beløpsgrense per trekkmåned kr
(beløp må angis i følge Finansavtaleloven)
Hvis beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1000,- per trekkmåned

Jeg betaler via

arbeid.
Ørbecks hjerte har i mange år
banket for å redde regnskogen og
verne om befolkningen i disse utsatte områdene.
– Ikke minst har den fantastiske
boken til Anders Krogh, Med jaguarens kraft, vært en stor inspi-

år arbeidet for at
ut av Repsol, og
beskjed til andre
urfolk og natur

BLI REGNSKOGVOKTER!
Tidlig ute med
julegavene? Støtt
Regnskogfondet!
Kjøp gaver på
www.regnskog.no

REGNSKOGSKUNST: Ørbeck har malt et kraftfullt bilde
inspirert av en tur til regnskogen i Sør-Amerika i fjor. «Regnskogen hersker» er den beskrivende tittelen på bildet. Kunstneren Oddvin Ørbeck ble regnskogvokter i 2006.

Repsol har planer om oljeboring i en del av
Amazonas der det lever ukontaktede indianere.
For disse menneskene betyr oljeboring livsfare.
De vil risikere å dø av sykdommer som er vanlige for oss, men som de ikke har noen naturlig
beskyttelse mot. Kulturen og levemåten deres
vil aldri bli den samme igjen.
Regnskogfondet har i flere
Oljefondet skal trekke seg
samtidig sende en tydelig
selskaper om å respektere
verdier.

Kunstner og regnskogvokter
Siden han var ung
gutt har kunstneren
Oddvind Ørbeck
vært fascinert av
indianerne som
lever i regnskogene
i Sør-Amerika.

Som medeier i det norske
Oljefondet har du aksjer for
nesten tusen kroner i olje
selskapet Repsol.

den 15. hver måned OBS: kun avtalt beløp blir trukket.
Etternavn:

Adresse:

Ved å støtte Regnskogfondet samtykker
jeg i at Regnskogfondet kan oppbevare
informasjon jeg har oppgitt, og at jeg i
fremtiden kan komme til å motta materiell
fra organisasjonen.

Postnr./sted:

Bankkontonr. (11 siffer):

Telefon-/mobilnummer:

Dato:

Personnummer (11 siffer for mulig skattefritak):

Sted:

Underskrift av person over 18 år :

REGNSKOGFONDET
Grensen 9 B, 0159 OSLO
TLF.: 23 10 95 00
www.regnskog.no
org.nr. 985 828 806
Medlem av Innsamlingskontrollen

Regnskogfondets AvtaleGirokonto er:
1602 46 44018
KID fylles ut av Regnskogfondet

NNR fylles ut av Regnskogfondet

ANR fylles ut av Regnskogfondet
nytt fra regnskogfondet
NfRF
3-10 2 /2010
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Baksidebildet

Fargerike papegøyefugler, slik som disse rosenkakaduene, er attraktive på markedet.
De blir fanget og solgt til fugleparker, dyrehager og privatpersoner. Depresjon,
fjærplukking og aggresjon er vanlig atferd hos fugler som blir satt i fangenskap.
Det finnes over 300 arter med papegøyefugler. I forbindelse med FNs internasjonale naturmangfoldsår 2010 reiste biologene Camilla og Ruben A.
Pettersen jorda rundt langs ekvator for å fotografere sjeldne arter fra tropene.
foto: Ruben A. Pettersen
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