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Elskovsnøtten
fra Krydderøyene

I de store oppdagelsesreisenes tid var muskatnøtten
berømt for sine enestående egenskaper. Til og med
pesten, som alle fryktet, kunne kureres med dette
vidundermiddelet. Og ikke minst, den stimulerte
kjærlighetslivet bedre enn noe annet.
Det var ikke måte på hvilke egenskaper tidens
lærde tilla den eksotiske nøtten, som kom fra et
hemmelig sted langt i øst. Venetianske handelsmenn, som hadde monopol på krydderhandelen i
Europa fram til 1500-tallet, holdt det lille de visste om krydderplantens opprinnelse for seg selv.
Men etter hvert lekket det ut at mange av
dem vokste på eksotiske øyer i Molukkene, også
kjent som Krydderøyene. Heller ikke her var
muskattreet vanlig, det vokste kun i et begrenset område langt sør i dette indonesiske øyriket,
nemlig på Bandaøyene.
Frø, frukt, kappe og nøtt

Krydderlukten er framhevet dobbelt opp i muskattreets vitenskapelige navn - Myristica fragrans. Slektsnavnet Myristica kommer av myristikos, som betyr velluktende. Omtrent det
samme betyr artsnavnet fragrans.
Treet bærer ferskenlignende frukter gjennom
store deler av året, og det vi kaller muskatnøtt er
egentlig det store frøet i midten av fruktene.
Åpner vi en slik frukt, vil vi se at nøtten er omgitt
av en rød, flikete frøkappe, en muskatblomme.
Det kjennes på duften

Under høsting skilles frøkappen forsiktig fra
nøttene og de to delene tørkes hver for seg,
som to ulike krydder fra samme plante. Muskat
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nøtt og muskatblomme har lignende duft og
smak, men muskatblomme er litt mildere og
mer aromatisk.

I Arilds hage

L

INNHOLD

MUSKATBLOMME: Den røde frøkappen gir
krydderet vi kjenner som muskatblomme.

FRØ:
Muskatnøtten er
egentlig frøet
i en ferskenlignende frukt,
omgitt av en rød
frøkappe.

Da dette skjedde hadde krydderkappløpet allerede vart i mer enn hundre år. Portugiserne var
de første som etablerte seg i Molukkene og sikret seg området i 1511. Året etter nådde de fram
til de eksotiske Bandaøyene og var de første
europeere som oppholdt seg der en kort peri
ode. Dette var bare begynnelsen på en hel rekke
dramatiske sjøferder med kamp og blodige konflikter, sykdommer og forlis, lidelse og død.
Magellans reise

Snart fulgte Magellans berømte verdensom
seiling, med Krydderøyene som det viktigste
reisemålet. Fem skip og et mannskap på omkring 280 menn la ut på reisen i 1519. Selv om
mye gikk galt og bare ett skip vendte tilbake til
Spania, ble den tre år lange ferden finansiert
med god margin av krydderene som ble brakt
tilbake til Europa.

Arilds hage
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Lille julaften 1616 nærmet de engelske seil
skutene The Swan og The Defence seg den lille
øya Run, en av Bandaøyene. Krydderduften
som bredte seg utover havet fortalte mannskapet at de var framme ved målet. De skulle sikre
og forsvare den lille øya mot hollenderne, som
hadde etablert seg i området. Dette var begynnelsen på en dramatisk og blodig konflikt mellom de to nasjonene.

Uante verdier

Hvilke verdier krydder en gang representerte i
vår del av verden er i dag vanskelig å tenke seg.
Med livet som innsats deltok portugisere, spanjoler, hollendere og engelskmenn i et blodig
kappløp i ukjente farvann for å sikre disse
verdiene fra naturens skattkammer.
Tekst og foto: Arild Hagen

Med livet som innsats

Hollenderne beleiret øya og hindret livsnødvendige forsyninger til engelskmennene og
lokalbefolkningen. Den lille engelske kolonien
holdt ut i fem år før kaptein Nathaniel Courthope ble skutt og resten av engelskmennene
forlot øya.

Litteratur:
Den spennende historien om jakten på krydder,
med spesielt fokus på muskatnøtten, er skildret
på en glimrende måte i denne boken:
Milton, G. 1999. Nathaniel’s Nutmeg. Hodder
& Stoughton. London.

Bekaram (5) er sønn av overhodet i en
orang rimba-bosetning i provinsen Jambi på
Sumatra. Her leker han med tørrgummi fra
en av bosetningens gummitrær. 5-åringen
bruker gummien til å sikte på ting og skyte
mot lekekameratene - akkurat som norske
barn gjør med gummistrikker.
Foto: Geir Erichsrud
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Norges viktige milliardsatsing i Indonesia
Indonesia har lenge vært et sorgens kapittel
for verdens regnskogsforkjempere. Hensynsløs tømmerhogst, gjennomgripende korrupsjon og massive overinvesteringer i en papirog tømmerindustri med umettelige råvarebehov har gjort landet
til verdens verste regnskogsødelegger. Klimagassutslippene som
skogsraseringen medfører har
gjort Indonesia til verdens tredje
største klimaforurenser etter Kina
og USA. Det er dette landet Norge
i mai 2010 lovet inntil seks milliarder kroner
i belønning dersom de snur utviklingen.

Maktkamp om ressursene

Samtidig har avtalen med Norge blitt kraftig
angrepet i Indonesia de siste månedene. Plantasje- og tømmersektoren frykter for sine
inntekter og påstår at norske interesser vil hindre Indonesias planlagte økonomiske vekst. Det er et
effektivt skremselsargument fra
aktører med omfattende økonomisk og politisk makt. Disse aktørene bruker nå alle midler for å
motarbeide presidenten og det
nye klimateamet. Det kan true hele Indonesia-avtalen.

Naivt eller supert?

Et forsøk det står respekt av

Ufattelig naivt, vil noen tenke. Hva kan lille
Norge oppnå i et digert tropeland på den
andre siden av jordkloden, med femti gang
er Norges befolkning? Faktum er at stor
satsingen har satt i gang prosesser og tiltak
man inntil nylig knapt trodde var mulig.
President Yudhoyono har opprettet et klima
team som er direkte underlagt president
embetet og bemannet det med høyt respekterte toppfolk.
Sivilsamfunnet er blitt tatt med i utvikling
en av nasjonale skog- og klimaplaner på en
helt ny måte, og Regnskogfondets urfolks
partnere rapporterer at de nå blir lyttet til av
myndighetene på en måte de ikke tidligere
har opplevd. Det mobiliseres for å bevare den
gjenværende, karbonrike naturskogen.

Resultatet av den interne drakampen som nå
pågår i Indonesia vil avsløre om det er de nye
eller de gamle kreftene som sitter med makta.
Er det de gamle kreftene, er det liten grunn til
å satse store penger i Indonesia. Da bør Norge
trekke sin støtte.
Men uansett har Norge gjort et forsøk som
det står respekt av. Lykkes man med å utløse
en reell snuoperasjon i Indonesia, vil det være
et av de viktigste bidragene noensinne til å
bevare regnskog og redusere menneskeskapte
klimaendringer.

På side 10-11 kan du lese mer om skogavtalen
Norge har inngått med Indonesia.

Nytt fra Regnskogfondet
Grensen 9 B, 0159 Oslo
tlf: 23 10 95 00, faks: 23 10 95 01
www.regnskog.no
regnskog@regnskog.no
redaktør: Anne Leifsdatter Grønlund

1502-2951
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Vi gleder oss til å høre fra deg!

TEKST OG FOTO: NENI INDRIATI
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Historisk hogst-stans
på Filippinene
President Aquino har beordret full stans i hogst
av skog på Filippinenes over 7000 øyer. Landet
har vært hardt rammet av flom og jordskred og
myndighetene innrømmer nå at avskoging har
skylda. I følge BBC døde mer enn 70 filippinere i
flomkatastrofer i løpet av årets første måned.

I høst ble det kjent at DR Kongo vil la to britiske
oljeselskaper drive oljeboring i nasjonalparken
Virunga – hjemmet til halvparten av verdens
siste fjellgorillaer. Oljeboring kan føre til giftige
utslipp, forurensning og støy og utgjør en betydelig risiko mot miljøet og gorillaene. Norge har
protestert overfor de kongolesiske myndighetene. Men samtidig eier Norge 125 millioner av
det ene oljeselskapet, Soco International.
– Norske myndigheter gjøre hva de kan for å
unngå at dette skjer, sier daglig leger i Regnskogfondet Lars Løvold.

Bok: Glasslottet
Forfatter: Amitav Gosh

Oljefondet trekker seg
ut av tømmerselskap
Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) trekker seg ut av det malaysiske tømmerselskapet
Lingui Development Berhad. Lingui er et datterselskap av hogstgiganten Samling Global Ltd.
som Oljefondet trakk seg ut av i fjor. Oljefondets
begrunnelse er at Lingui bidrar til grove miljø
skader. Selskapet driver blant annet med omfattende ulovlig hogst og hogst i nasjonalparker.

Tømmerhogst og industrielle plantasjer er den
dag i dag de viktigste årsakene til den omfattende ødeleggelsen av regnskogen i SørøstAsia. Boka er en av mine favoritter fordi den
presenterer Sørøst-Asias historie på en spennende måte, gjennom dramatiske og vakre
skildringer av mennesker, maktkamp og poli-

g

I 1885 blir den foreldreløse guttungen Rajkumar
øyenvitne til at engelskmennene invaderer Burmas hovedstad og avsetter kongen. Glasslottet
strekker seg fra slutten av 1800-tallet og fram til
i dag og gjennom Rajkumars øyne skildrer forfatteren Burmas historiske utvikling, med tråder
til India og Malaysia, fram til dagens juntastyre
og hans møte med Aung San Suu Kyi. Rajkumar
blir etter hvert rik på tømmerhandel, og vi får
dramatiske skildringer av den tidlige tømmerhogsten i Burma, med bruk av elefanter og rovdrift på mennesker og dyr. Senere flytter Rajkumar til en gummiplantasje i Malaysia, og vi får
innsikt oppstarten av plantasjeindustrien.
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Håper på utvikling

Som far til tre barn, håper Manufundu at den
ødeleggende ressursutnyttelsen en dag vil ta
slutt og at den positive utviklingen med gode
institusjoner og mer demokratiske prosesser
som har skjedd i andre deler av landet siden
diktatoren Suhartos fall i 1998 også skal nå
Vest-Papua.

Stabens anbefaling
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Truet på livet

Korrupt byråkrati og ulovlig hogst gjør ikke
bare arbeidshverdagen vanskelig, men i mange
tilfeller direkte farlig. I juli 2009 ble en journalist og kollega av Septer som jobbet i FOKER
drept etter at han hadde skrevet en reportasje
om ulovlig hogst.
– Jeg har selv opplevd å motta truende
SMS-er der jeg blir bedt om å slutte å snakke
om bestemte saker. Vi merker det spesielt når
vi har å gjøre med illegal tømmerhogst, sier
han.

Oljefondet truer
gorillapark

entarer!
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Grov utnytting av Vest-Papuas naturressurser,
blant annet på grunn av dårlig regelverk og et
svakt rettsvesen, er et stort problem for lokalbefolkningen. Gjennom flere år har det ført til
miljøforurensing, fattigdom og forverret levestandard for urfolk.
– Folk ønsker å stoppe selskaper som driver
ødeleggende aktiviteter. Denne utviklingen er
ikke bærekraftig for de som bor der, sier han.
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Se byggevareundersøkelsen på www.regnskog.no

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 Grønlund på
annelg@rainforest.no
eller ring 23 10 95 12

I mange år har indianerlederne
Ruth Mestoquiari (Peru), Almir
Narayamoga Surui (Brasil) og
Sheyla Yakarepi Juruna (Brasil)
kjempet mot byggingen av gigantiske vannkraftverk. Latin-Amerika
ruster opp til storsatsing på vannkraft – langt inne i Amazonas.
Landsbyer, folkegrupper og titusener kvadratkilometer med
regnskog er truet. I kampen for å
beskytte sitt land og sine rettig
heter forlot de hjemmene sine i
regnskogen for å samle støtte i Europa. Mandag 21. februar snakket de for fullsatt sal på Litteraturhuset under et seminar i regi av Regnskogfondet, ForUM og FIVAS.
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IKKE BÆREKRAFTIG

Vi skal legge om – og trenger
din hjelp!

s

Skaper debatt

– Vi frykter at kommersielle selskaper skal
overta skogen, sier lederen i organisasjonsnettverket FOKER.

Med god hjelp av frivillige tømmerinspektører
sjekket Regnskogfondet i høst hvilke butikker
som selger produkter av tropisk tømmer. Og
resultatene er oppløftende! For første gang var
fire av fem butikker helt regnskogfrie og mange
av de store kjedene har bedret seg vesentlig fra i
fjor. Omtrent 50 kjøkken- og byggevareforhandlere ble undersøkt.

Til Europa for å stanse kraftverk
Foto: Anne Leifsdatter Grønlund

Som leder i FOKER har han de tre siste årene
jobbet med kampanjen «Redd folket og redd
skogen i Vest-Papua». Truslene mot regnskog
en i Vest-Papua er nært knyttet til urfolkenes
kulturelle og økonomiske overlevelse. Gjennom FOKER kjemper Septer for at urfolk skal
få styrket sine rettigheter i en tid med utvikling og endring i Vest-Papua.
Målet med kampanjen er at staten skal ta
hensyn til urfolks rettigheter – og inkludere
dem – når de planlegger utviklingen av region
ens naturressurser.

Tidligere har ikke diskusjoner rundt urfolksrettigheter vært synlige i den offentlige debatten om naturressursforvaltning. Men dette
prosjektet ser ut til å endre på det.
– Å bringe saken opp i søkelyset er viktig for
at alle delene av samfunnet skal få ta del i forvaltningen av skogen for framtidige generasjoner, sier Septer.

Hva synes du om
Nytt fra Regnskogfondet?

ale
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Fire av fem butikker
regnskogsfrie!

Søkelys på urfolk
Han mottar trusler på sms og har opplevd å
få kollegaer tatt av dage. Allikevel fortsetter
Septer Manufundu å kjempe for VestPapuas skoger og urfolk.

Nytt om regnskogen

tikk, kjærlighet, glede og sorg. Anbefales på
det sterkeste!
ANBEFALT AV: ANJA LILLEGRAVEN
Har du lest en god regnskogsbok?
Send oss din anbefaling! annelg@regnskog.no
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TØMMERHOGST I LOKALSAMFUNN

2003: Landsbyene rundt
nasjonalparken Bukit Duabelas
har tømmerhogst som en
viktig inntektskilde.

TØMMERHOGST I LOKALSAMFUNN
????????????

2010: Etter at organisasjonen
Warsi hjalp malayene til å finne
alternative inntektskilder har
mye bedret seg for orang rimbafolket som led under tømmer
hogsten.

2003: Som antropologistudent tilbringer jeg et halvt år
i landsbyer rundt Bukit Duabelas Nasjonalpark på
Sumatra. Det bekymrer meg at landsbyøkonomien
hviler tungt på ulovlig tømmerhogst i og utenfor parken.
2010: Jeg ankommer samme område, denne gangen
som ansatt i Regnskogfondet. Det er et sterkt møte,
store endringer har skjedd på syv år.

Bukit Duabelas – syv år etter
Februar 2003
Jeg har akkurat ankommet landsbyen Batusawar for å gjøre feltarbeid, som en del av hovedfaget jeg tar i sosialantropologi. Det er varmt,
klamt, og til tross for noen uker på språkkurs
forstår jeg lite av hva folk sier. Det er regntid og
vannet i elven har steget flere meter de siste
ukene. Noe av det første jeg legger merke til er
den jevne strømmen av tømmer som fløtes
forbi landsbyen. Flåter av mange hundre tømmerstokker som er bundet sammen trekkes av
båter nedover elven hver eneste dag.
Batusawar ligger langs en elv som avgrenser
en av de siste lommene med gjenværende
regnskog i provinsen Jambi. I midten ligger
høydedraget Bukit Duabelas. Inntil nylig var
dette området skånet for all tømmerhogsten
og plantasjedriften som mye av Jambis skoger
har måttet vike for de siste tiårene. De jeg bor
hos tilhører den etniske gruppen malay, som
tradisjonelt har livnært seg hovedsakelig av
jordbruk og gummitapping. Men i de seks
månedene jeg tilbringer der pågår tømmerhogsten for fullt.
6
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De indre delene av skogen i Bukit Duabelas er
tilholdssted for et annet folk, orang rimba. De
har tradisjonelt levd i små grupper i de en gang
så store skogene i Jambi. Men den storstilte avskogingen har hatt svært negative konsekvenser for dem. På slutten av 90-tallet var Bukit
Duabelas et av de få områdene orang rimba
fortsatt kunne leve i og av skogen. Andre steder
i Jambi lever de under svært kummerlige forhold, i de verste tilfellene som tiggere under
presenninger langs tømmerveiene.
Organisasjonen Warsi så denne utviklingen.
Med støtte fra Regnskogfondet tok de opp
kampen for å verne Bukit Duabelas som et
område der orang rimba kunne fortsette å ha
skogen sin i fred og tilpasse seg den moderne
verden i det tempoet de ønsket. I år 2000 lyktes de – og Bukit Duabelas ble erklært som
nasjonalpark.
Malayene i området rundt var imidlertid lite
interessert i å få en fredet nasjonalpark som
nabo. Hvor skulle de da skaffe inntekten sin
fra? Plutselig var de utestengt fra tømmeret –
og i flere tilfeller fra sine egne gummihager.
Dette førte til konflikter.

Under feltarbeidet opplevde jeg blant annet
at en arbeidsgruppe fra myndighetene som
var i ferd med å markere grensene rundt nasjonalparken ble truet av hissige malayer. Arbeidet stoppet og tømmerhogsten fortsatte
som før.
For Warsi var det en utfordrende tid. Hogsten
var skadelig for skogen og orang rimba, men
malay-landsbyene rundt nasjonalparken trengte inntektene. Warsi igangsatte derfor aktiviteter for å hjelpe malayene med å skape økonomiske alternativer til tømmerhogsten. Men de
kjempet mot sterke krefter. I landsbyer som
Sungai Ruan kunne ikke Warsi en gang vise seg
fordi innbyggerne la skylden på dem for at nasjonalparken ble opprettet.
Jeg ser ikke lyst på situasjonen når jeg reiser
hjem fra feltarbeidet i august 2003. Jeg tenker
at kampen om skogen i Bukit Duabelas er et
spill der vi ikke vi vil se noen vinnere, bare tapere. Orang rimba mister skogen og livsgrunnlaget sitt. Malayene på sin side vet at tømmeret
ikke vil vare mange årene, og jeg tenker at
mange av landsbyfolkene vil få det svært vanskelig når tømmerboomen er over.

August 2010
Hovedoppgaven om malayene rundt Bukit
Duabelas er levert for flere år siden, og jeg har
vært heldig å få jobb som prosjektkoordinator
i Regnskogfondet. Blant annet med å følge opp
Warsis prosjekter. Jeg har lært meg språket,
vent meg til klimaet – og for første gang på syv
år er jeg tilbake i Jambi. Denne gangen på jobb
for Regnskogfondet.
Jeg vet på forhånd at mye av den ulovlige
hogsten i Bukit Duabelas ble stoppet av myndighetene i 2006, men stusser likevel når jeg
ser i programmet Warsi har sendt meg at vi skal
besøke landsbyen Sungai Ruan. Det var jo der
Warsi ikke kunne nærme seg på grunn av konfliktene rundt nasjonalparken.
Det skal vise seg at mye er endret siden sist.
Blant annet har Warsi lært opp innbyggerne i
flere landsbyer til å bruke en annen type gummitrær, som gir langt høyere avkastning enn de
tradisjonelle. Slike tiltak minsker behovet for
de kortvarige tømmerinntektene.

De har også hjulpet malay-landsbyene til å gå
organiseres seg, slik at de kan tale sin sak overfor myndighetene. Under den endelige fastsettelsen av nasjonalparkens grenser sørget Warsi
for dialog mellom denne organisasjonen og
myndighetene. Det førte til at de endelige
grensene tok større hensyn til landsbyfolkenes
interesser enn det i utgangspunktet lå an til,
slik at de kunne fortsette sin tradisjonelle gummiproduksjon.

Jambi
Indonesisk provins på østkysten av det
sentrale Sumatra
Grenser i nord mot provinsen Riau, i vest
mot Vest-Sumatra, i sørvest mot Bengkulu
og i sørøst mot Sør-Sumatra
Areal: 53 436 km2

Sungai Ruan, som tidligere var fiendtlig innstilt til Warsi og nasjonalparken, er nettopp en
av landsbyene som har fått beholde gummi
hagene sine. Warsi har også hjulpet dem til å
unngå at deler av landsbyens territorie endte
som oljepalmeplantasje.
Det er godt å vite at Regnskogfondets innsats
nytter, og jeg ser langt lysere på situasjonen
når jeg reiser hjem fra Jambi denne gangen!
Tekst og foto: GEIR ERICHSRUD

Folketall: 3 088 618

Orang rimba
Jambis urbefolkning
Betyr «skogens folk»
Folketall: 2500 personer
Opprinnelig et nomadisk folk
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norge-indonesia

Norges milliardavtale
med Indonesia

Norge har lovet å betale
Indonesia opp til seks
milliarder kroner for å
redusere avskogingen.
Hva betyr dette — og er
det en god idé?

– Alt du trenger å vite

Hvorfor vil Norge betale for å redde skog
i Indonesia?
Når regnskogen raseres frigjøres det enorme
mengder klimagasser. Rundt 17 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra avskoging i
tropiske skoger. På grunn av den svært høye
avskogingen er Indonesia verdens tredje største
forurenser! De årlige utslippene fra Indonesias
avskoging utgjør rundt 50 ganger de totale
norske utslippene. Å redde regnskog i Indonesia
er altså et effektivt klimatiltak.
Er skogen bare viktig for klimaet?
Det er viktig å huske at regnskog er så mye mer
enn bare karbon. I Indonesia er rundt 60 millioner mennesker avhengig av skogen for å overleve. Skogen sørger for rent drikkevann, mat og
medisiner og er et skattkammer av biologisk
mangfold.
Hvorfor forsvinner skogen i Indonesia?
De største truslene mot regnskogen i Indonesia
er tømmerhogst, enorme plantasjer og gruvedrift. Årlig forsvinner rundt 20 000 kvadratkilometer skog. Det tilsvarer hele Sogn og Fjordane
fylke.
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Foto: Regnskogfondet

TRUET: Det er denne skogen Norge vil bruke
inntil seks milliarder kroner for å bevare.

Er seks milliarder kroner alt som skal til?
Nei, det er langt mer lønnsomt å ødelegge skogen enn å bevare den. Men Indonesia har forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp,
og da er de nødt til å ta tak i avskogingsproblemet. President Yudhoyono har lovet å redusere
landets utslipp med 26 prosent i forhold til hvor
høye utslippene antas å være dersom det ikke
gjennomføres tiltak innen 2020. Dersom de får
internasjonal hjelp, skal de redusere med hele
41 prosent. Norge bidrar med viktig økonomisk
støtte, men det vil ikke nytte uten politisk vilje
i Indonesia.

Hva skal pengene gå til?
I første fase vil Norges penger gå til Indonesias
myndigheter for å ferdigstille landets klima- og
skogstrategi, opprette nødvendige institusjoner
og til kapasitetsbygging. Når rammeverket er
på plass skal en uavhengig institusjon måle utslippene fra avskogingen. Norge vil bare utbetale penger dersom det kan bevises at utslippene reduseres. Hvordan pengene skal brukes
er ennå ikke bestemt, så det er uklart om blant
annet lokale myndigheter og lokalsamfunn får
økonomiske fordeler.
Hvordan skal Indonesia klare å redusere
avskogingen?
Et av de viktigste tiltakene i avtalen er en toårig stans (moratorium) i utdeling av nye plantasje- og hogstkonsesjoner i naturskog og torvmyrer. Tiltaket er svært omstridt i Indonesia og
industrien frykter for inntektene sine. Andre
mener at papir- og tømmerproduksjonen kan
opprettholdes ved å bruke områder hvor skogen allerede er ødelagt.
Hvordan kan Norge vite om Indonesia
gjør det de lover?
En gang i året skal det gjøres en uavhengig
gjennomgang av resultatene av avtalen. Norge legger dette oppdraget ut på anbud. Gjennomgangen skal baseres på kriterier som
Norge og Indonesia er blitt enige om, og vurdere hvorvidt disse er oppnådd. Ut fra dette
vurderer Norge hvor mye penger som skal utbetales hvert år.
Er det fare for at pengene forsvinner
i korrupsjon?
Korrupsjon er et alvorlig problem i Indonesia –
ikke minst innenfor skogsektoren. Norge prøver
å beskytte seg mot korrupsjon ved å kreve at
den norske støtten skal styres av en internasjonalt anerkjent finansieringsinstitusjon i henhold til internasjonale standarder.
Hva er Regnskogfondets rolle?
Regnskogfondet var i 2007 med på å legge
fram forslaget om at regjeringen skal betale
regnskogsland for å la skogen stå. Etter at
Norge inngikk avtalen med Indonesia har
Regnskogfondet jobbet intensivt med å påvirke innholdet. Vi hjelper våre lokale partner-

organisasjoner til å involvere seg i utarbeidelsen og gjennomføringen av tiltakene.
Regnskogfondets viktigste anbefalinger:
• Rettighetene til urfolk og andre lokalsamfunn må sikres gjennom avtalen. Dette
er viktig for å unngå konflikter og forhindre
at folk fratas naturressurser de er avhengige av.
• Avtalen må ha som overordnet mål å redde
naturskog – ikke støtte opprettelsen av
plantasjer.
• Det toårige moratoriet må ikke bare omfatte
nye konsesjoner, men også føre til at
eksisterende konsesjoner som er utdelt i
strid med Indonesias eget lovverk, trekkes
tilbake.
• Indonesiske organisasjoner og lokalbefolkningen som berøres av avtalen må være
med på planleggingen og gjennomføringen
av tiltakene.
• Det må opprettes systemer for å overvåke
og rapportere på avtalens følger for biologisk mangfold, urfolk og andre lokalsamfunns rettigheter og levekår, sivilsamfunns deltakelse samt korrupsjon og
styresett.
Hva mener Regnskogfondet om avtalen?
Norges skogavtale med Indonesia er ambisiøs
og dersom samarbeidet er vellykket vil den føre
til at store regnskogsområder i Indonesia beskyttes. Det er mye som kan gå galt, men det er
modig og riktig at Norge forsøker å bidra til
dette. Det er desto viktigere å sørge for at
tiltakene gjennomføres på riktig måte.
Og hvordan ligger det an?
Flere avgjørende punkter er fremdeles ikke avklart når dette skrives. Dersom Indonesia ikke
viser vilje til å gjennomføre tiltakene skissert
over, mener Regnskogfondet at Norge må stoppe utbetalingene.
Regnskogfondet og lokale samarbeidspartnere
forsøker å legge press på norske og indonesiske
myndigheter for at anbefalingene skal følges.
Gjør de det, vil Norge bidra til å redde den fantastiske regnskogen i Indonesia!
Tekst: ANJA LILLEGRAVEN
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VEST-PAPUA

VEST-PAPUA

Papua under press
I Vest-Papua på øya
Ny-Guinea i Stillehavet
finnes en av verdens
største regnskoger. Her
har folk levd godt av skog
ene i mange generasjoner,
men det frodige paradiset
er under hardt press.
Og mens Norge forhandler med Indonesia om
regnskogsbevaring er det lite som tyder på at
presset på skogene i Vest-Papua er i ferd med å
avta. Skogavtalen fokuserer på helt andre områder – men hvordan står det til med Indonesias største skog?
Vest-Papua er den vestlige halvdelen av øya
Ny-Guinea. Her finner man alt fra tett regnskog,
tropiske isbreer, enorme gressletter, korallrev og
mangroveskoger. Den andre halvdelen består av
det selvstendige landet Papua Ny-Guinea.
Verdens tredje største

På grunn av lav befolkningstetthet og lite industri har Vest-Papua lenge vært skånet mot
hogsten som har ødelagt mye av regnskogen i
resten av Indonesia. Derfor har Ny-Guinea i dag
verdens tredje største gjenværende regnskog
etter Amazonas og Kongo-bassenget.

Fakta om Vest-Papua
Indonesisk del av øya Ny-Guinea
Halvannen gang så stort som Norge
75 prosent består av intakt, sammenhengende regnskog
2,2 millioner innbyggere, hvorav 1,4 er
papuanere/urfolk
Den opprinnelige befolkningen i Vest-Papua
er hovedsakelig melanesisk og skiller seg
klart fra «den indonesiske» både etnisk og
kulturelt
Regnskogfondet engasjert siden 2007
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Men mye er i ferd med å bli ødelagt. Dårlig
regelverk og et svakt rettsvesen har gjort at
store områder i løpet av kort tid er forvandlet
til vannkraftverk, hogstfelt og plantasjer. Et eksempel er verdens største gullgruve, the Grasberg Mine, som ligger i fjellene i Vest-Papua.
Politisk kontroversielt

Vest-Papua ble innlemmet i Indonesia i 1962,
etter å ha vært styrt av Nederland siden
1800-tallet. Overtakelsen var kontroversiell
blant papuanerne og siden den gang har det
eksistert en motstandsbevegelse som kjemper
for uavhengighet.
– Folk ønsker å stoppe selskaper som driver
med ødeleggende aktiviteter, men de blir fort
stemplet som separatister eller anklaget for å
være mot utvikling, sier Septer Manufundu, leder for Regnskogfondets samarbeidsorganisasjon FOKER.
Etter at Vest-Papua fikk status som autonom
provins i 2001 arbeides det blant annet med en
egen lov som skal sikre urfolks rettigheter. Men
fortsatt er det langt igjen.
I 2007 satte Regnskogfondet i gang flere
prosjekter i Vest-Papua for å kartlegge lokal
befolkningens bruk av regnskogen. Undersøkelser som Regnskogfondets samarbeidsorganisasjon FOKER har gjort viser at kommersielle investeringsprosjekter har store konsekvenser for
miljøet og for lokalbefolkningens levemåte.
Den opprinnelige balansen i lokalsamfunnene

endres og rettigheter knyttet til land og ressurser skaper konflikter.

Regnskogfondets Neni Indriati og Yngve
Kristiansen besøkte i februar en rekke
landsbyer i ulike dele av Vest-Papua for
å følge opp Regnskogfondets prosjekter
og evaluere situasjonen og utviklingen i
området.

Utvikling – for hvem?

Det er ikke bare kommersielle selskapers interesser som truer Vest-Papuas skoger og befolkning. Myndighetenes program for å øke mat og
energiproduksjonen (MIFEE) er et av dagens
store stridstemaer. Myndighetenes mål er å utvikle jordbruk og produksjon av biodrivstoff i
Merauke-området sør i provinsen.
Ifølge Rafael Hasen, som jobber i FOKER er
ikke befolkningen i Vest-Papua klar for et produksjonssamfunn.
– Lokalbefolkningen er ikke tradisjonelle
jordbruksfolk, men har basert seg på en kombinasjon av jakt, fiske og enkelt hagebruk. Når de
mister skogen og jaktområdene mister de også
en viktig del av det tradisjonelle livsgrunnlaget,
sier han.
Mange frykter prosjektet vil beslaglegge land
og skogsområder som lokalsamfunnene er avhengige av og at det vil øke innflyttingen fra
det øvrige Indonesia kraftig. Nå jobber FOKER
for at folk skal bli godt nok informert og få
gode nok kunnskaper om konsekvensene det vil
få hvis de gir avkall på land og rettigheter til
slike prosjekter.
Redsel for mindretall

Også myndighetenes oppfordring til innflytting
blir sett på som en trussel av lokalbefolkningen.

Selv om Suharto-regimets tøffe migrasjons
politikk med å flytte store folkemengder fra de
folkerike indonesiske øyene og ut til mindre befolkede områder nå er skrinlagt så fortsetter
innflyttingen til Vest-Papua i kjølvannet av
store investeringsprosjekter. Fra lokalbefolkning
ens side blir dette ofte sett på som en måte å ta
økonomisk og politisk kontroll på. Uansett
hvordan man tolker dette politisk er det et faktum at papuanerne snart er i mindretall. Det
gjør dem redde for å miste innflytelse.
Skogen for folket

Vest-Papua fortsetter å være en utfordring for
Indonesia. Verken myndigheter, sivilsamfunn
eller media har rettet tilstrekkelig oppmerksomhet mot regionens problemer og mangel på
bærekraftig styring.
Det er med dette i tankene at Regnskogfond
ets samarbeidspartnere i Manokwari, Jayapura
og Merauke jobber for å skape en utvikling som
kan bidra til at forvaltningen av skogen baserer
seg på rettighetene til lokalbefolkningen. For å
lykkes med det er vi avhengige av det rammeverket som etableres på nasjonalt nivå, blant
annet gjennom Norge-Indonesiaavtalen.
Det er avgjørende at Vest-Papua ikke glemmes når Norge nå er i ferd med å inngå et større samarbeid med Indonesia innenfor den norske regnskogsatsingen.

Les om skogavtalen mellom Norge og Indonesia
på side 8 og 9.
TEKST OG FOTO: NENI INDRIATI

USIKKERHET: For at denne gutten fra
landsbyen Inam i Manokwari-distriktet
skal gå en trygg framtid i møte må lokal
befolkningen inkluderes i forvaltningen
av Vest-Papuas naturressurser.
nytt fra regnskogfondet 1 /2011
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«Den Store Reisen»
Gjensynsgleden var stor da
Gry Falch-Olsen og familien
Alsos dro tilbake til mentawaiene.

Hva vet du om... ?
Indonesia

«Den dagen stammene ikke
lenger finner sitt livsgrunnlag
i skogene, er verden blitt et
fattigere sted å være.»

Foto: Privat

I 2007 besøkte vi menta
waiene i Indonesia gjennom TV-serien «Den store
reisen». I fjor dro vi tilbake.
Igjen fikk vi ta del i en
hverdag som er langt
fra vårt dagligliv.
Mentawiene lever i pakt med naturen og uten
jungelen forsvinner grunnlaget for kulturen
deres. Jungelen er selve livsnerven i bosettingen på øya. Det er her de jakter, sanker og dyrker mat, henter treverk til hus og båter og utøver sin religion.

SÅR NÅR DE HØSTER

Jaktopplevelsen var stor, selv om lyden av motorsager langt inne i jungelen minnet alle om at
jaktområdene stadig innskrenkes på grunn av
kommersiell utnytting av regnskogen til andre
formål. Apen, som ble truffet av en giftig pilspiss, ble fortært til middag - kanskje ikke med
like stor appetitt hos alle.
Grunnstammen i kostholdet er sago, et mel

Fakta
«Den Store Reisen» var en opplevelsesserie
på NRK høsten 2008. Tre familier reiste til
hver sin kant av kloden for å bo sammen
med urfolkssamfunn.

som utvinnes fra sagopalmen. Å lage melet er
en langsom og kontinuerlig prosess. Vekstforholdene i jungelen er gode, så trærne som felles
erstattes kjapt av nye. Hver gang mentawaiene
høster noe, sår de, i respekt for alt naturen gir
dem. Livssynet er preget av en helhetlig forståelse av gjensidighet. Man høster aldri mer enn
man har bruk for og man gir alltid noe tilbake.
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I fjor reiste familien Alsos tilbake til mentawaiene i Indonesia.
Mentawaiene er urfolk bosatt på Mentawai
øyene utenfor Sumatra i Indonesia. Deres
kultur har bevisst blitt brutt ned av indo
nesiske myndigheter og skogene deres
trues av tømmerselskaper.

Navnet Indonesia kommer fra det latinske
Indus, som betyr «India», og det greske nesos
for «øy». Navnet er kjent fra 1700-tallet, lenge
før indoneserne fikk sin uavhengighet i 1945.

Hvor mange bor det i Indonesia?
Med sine 242 millioner innbyggere (2005) er
Indonesia verdens fjerde mest folkerike land
(etter Kina, India og USA). Indonesia er også
verdens største muslimske land. 87 prosent
tilhører islam, 8 prosent er protestanter og
2 prosent er katolikker. Indonesia har ingen
statsreligion.

Hvordan er den Indonesiske
kulturen?
Indonesia har rundt 300 etniske grupper, alle
med kulturelle særtrekk utviklet over lang
tid og påvirket av indiske, arabiske, kinesiske,
malaysiske og europeiske kilder. For eksempel inneholder tradisjonelle javanesiske og
balinesiske danser trekk fra hinduistisk kultur og mytologi. Bahasa Indonesia er det
offisielle språket men de fleste innbyggerne
har et lokalt språk som sitt førstespråk.

Hvordan er Indonesias vegetasjon?
Indonesia har et rikt planteliv. 70 prosent av
arealet er dekket av opprinnelig vegetasjon
og tropisk regnskog, hvorav snaue 20 prosent
er urskog. Den tropiske regnskogen er imidlertid truet av ukontrollert hogst av verdifulle treslag og oppretting av plantasjer. I
tørrere områder er det savannevegetasjon.
På Java er mesteparten av skogen ryddet og
områdene oppdyrket.

Hva slags klima har Indonesia?

Hvordan er det politiske systemet
i Indonesia?

Indonesia ligger på begge sider av ekvator og
størsteparten av landet har tropisk kystklima.
Temperaturene varierer lite gjennom året. I
lavlandet ligger årsmiddeltemperaturen omkring 25–27 °C og minker oppover i fjellene
til noe under 20 °C.

Indonesia er en republikk som ledes av en
president og en visepresident. Disse velges av
folkets rådgivende forsamling (Majelis Permusyawaratan Rakyat) og kan sitte i inntil to
femårsperioder. Indonesia har den største
økonomien i Sørøst-Asia og er en del av G20.

Tekst: NENI INDRIATI

Balsam for kropp og sjel

Vår gamle venn Tuca tok oss med i ny-umaen
han er i ferd med å bygge til familien. Det brukes to ulike tresorter fra skogen, en hard variant
til reisverket og en mer fleksibel variant til vegger og gulv. Gulvet settes inn med olje utvunnet fra palmer. Kvinnene har flettet taket av
palmeblader. Her snakkes det ikke om bankfinansiering og rentenivå, men hvor mange griser du må bruke for å bygge huset. 10 scheina
– villsvin- har gått med så langt.

Lofotfiske og apejakt

Arbeidsdelingen mellom kjønnene er klar. Barna er et felles ansvar, mens jakting, skogshogst,
båt- og husbygging er mennenes oppgaver.
Kvinnene står for matlaging, fisking og sanking
av frukt og urter. Akkurat som å ha med kvinner på Lofothavet, bringer det ulykke å ha med
kvinner på jakt. Dermed er det gutta som blir
med på apejakt. Jeg og de andre kvinnene følger jaktlagene gjennom jungeltelegrafen som

Den indonesiske republikk (Republik Indonesia)
består av 17 508 øyer i Sørøst-Asia mellom
Australia og det asiatiske fastlandet – hvor av
rundt 6 000 er bebodd. Indonesias hovedstad
er Jakarta. Landet deler landegrenser med
Papua Ny-Guinea, Øst-Timor og Malaysia.

Hvor kommer navnet Indonesia fra?

Gjensynet med mentawaiene
består av uthulede trestammer som slås på i
bestemte rytmer for å signalisere om de har
fått fangst.

Hvor ligger Indonesia?

For oss er det enkle og fysisk krevende livet i
jungelen balsam for kropp og sjel. Vi er privilegerte som igjen har fått del i dette, og vet at
den dagen stammene ikke lengre finner sitt
livsgrunnlag i skogene, er verden blitt et fattigere sted å være.
AV GRY FALCH-OLSEN FRA NRK-SERIEN
«DEN STORE REISEN»

Solveig svarer | om plantasjetømmer
Har hørt at plantasjer er en av de største årsakene til
avskoging i Indonesia. Men er det ok å kjøpe tømmer fra plantasjer som allerede er etablert? Eventuelt hvorfor ikke?
Hilsen Leif
Hei Leif,
Vi anbefaler å holde seg unna alt trevirke fra regnskogsland, inkludert plantasjetømmer. Flere steder
hogges regnskog for å gi plass til plantasjer med
trær som skal brukes i treprodukter eller i papirfabrikker. Plantasjene er en veldig dårlig erstatning
for den rike regnskogen som gir lokalbefolkningen
tilgang på mat, materialer til hus, rent vann og beskyttelse mot uvær. Det har vært flere alvorlige
konflikter mellom plantasjeselskap og lokalsamfunn. Plantasjene krever dessuten ofte utstrakt

bruk av sprøytemidler, som er skadelig for miljøet.
Vi kan ikke vite at alle plantasjer er dårlige. Det vi
derimot vet er at ingen av de merkeordningene
(f.eks FSC) som finnes er troverdige nok til at de kan
gi en garanti for at det produktet du kjøper ikke
kommer fra miljøskadelige plantasjer eller ødelagt
regnskog. Tømmermarkedet er fullt av ulovlig og
ikke bærekraftig tømmer og tømmerbransjen og
myndighetene i regnskogslandene er preget av korrupsjon. De færreste forhandlere i Norge kan dokumentere på en tilfredsstillende måte nøyaktig hvor
trevirket de selger kommer fra.
Vi har derfor konkludert med at det sikreste hvis
man ikke vil kjøpe produkter som har bidratt til å
ødelegge regnskogen, er å la være å kjøpe alt tømmer fra regnskogsland!
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
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Hva er UKA i Ås?

Hurra for UKA i Ås!
Studentuka i Ås har samlet inn hele 100.000 kroner til
Regnskogfondet. Tusen hjertelig takk! Pengene går til
kampen for å bevare regnskogen på Sumatra i Indonesia.

Studentfestival som varer i en
måned (oktober)
Arrangeres annethvert år av
studentene ved Universitetet
for Miljø og Biovitenskap i Ås
(UMB)
1300 frivillige studenter bidrar
til å skape UKA
Utallige arrangementer: Konserter, foredrag, solidaritets
aksjon med innsamling osv.

Tog gjennom Ås sentrum: UKA ble åpnet av ordføreren. Studentene
toget gjennom sentrum og feiret med konserter og taler. Innsamlingsbøsser og Regnskogfondets t-skjorter var med på moroa.

Kunstnerisk bøsseinnsamling:
– Vi lagde bøsser formet som store
tømmerstokker, små dyr og fargerike planter. Disse plasserte vi
rundt på festivalområdet, i matbutikker, bokhandler, Storsenteret
i Ski og flere andre steder, forteller
leder for UKAs innsamlingskomité
Miriam Tesfaghiorghis (21).

Folksomt på Familiedagen:
- Mellom 500 og 1000 mennesker
besøkte UKA på Familiedagen. Det
var en kjempeoverraskelse at det
kom så mange! Natursti, ansiktsmaling og levende dyr var noen
av tilbudene vi lokket med. Vi
samlet inn penger gjennom kafé-
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Næringslivet som Regnskogvoktere:

Makeup-Mekka og Hafslund tar miljøansvar!
Bedrifter av alle
størrelser og med
alle typer forretningsideer ønsker
å gjøre en innsats
for regnskogen.
Dette er viktig både
for de ansatte og
kundene.

Bedrifter kan støtte Regnskogfondets arbeid på forskjellige måter.
For mange små og mellomstore
bedrifter vil det være en god løsning å gi et fast månedlig beløp.
• Vi er Regnskogvoktere
fordi det
er viktig for oss
å være miljøbevisste. Vi ønsker å ta et sosialt
ansvar og det skal gjennomsyre
bedriften på mange områder i

tiden framover, forteller daglig
leder Hilde Jeridi i MakeupMekka.
Store bedrifter vil ofte inngå mer
omfattende avtaler. Hafslund
Strøm er en av dem.
• Våre ansatte er stolte av å være
med på å bevare regnskogen.
Det samme er kundene våre som
velger bevaring av regnskog som
miljøtiltak gjennom strømavtalen Grønt Valg. Det gir en god

følelse når man
vet man er med
på noe som virkelig har viktige
konsekvenser,
sier markedsføringsansvarlig Jostein Lindbo i
Hafslund Strøm.
Både privatpersoner og bedrifter
får fradrag for gaver til Regnskogfondet. Opptil kr. 12.000 kroner
årlig gir et skattefradrag på 28
prosent.

Lyst til å bli Regnskogvokter?
Foredrag om regnskogen i Indonesia: Geir Erichsrud fra Regnskog
fondet viste bilder og fortalte om prosjektet som UKA støtter.

• Støtt viktige prosjekter som bevarer regnskog for framtidige generasjoner
• Motta jevnlige oppdateringer om utviklingen i regnskogsområdene
• Bli en av våre viktigste støttespillere
• Få fradrag på skatten for inntil kr. 12.000 årlig.
Gå inn på www.regnskog.no og registrer deg som regnskogvokter i dag!
Gi et fast månedlig beløp direkte via din nettbank. Du har selv full kontroll og kan stoppe eller
øke beløpet akkurat når du ønsker det.
Alle nye regnskogvoktere får en hyggelig overraskelse i posten!

På jakt etter gave?
salg og parkeringsavgift, sier
Miriam.

I 2003 bodde Regnskogfondets Geir Erichsrud et halvt år på
Sumatra i Indonesia. Les om hans opplevelser fra feltstudiene
i sosialantropologi på side 6-7!
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Støtt Regnskogfondet

Regnskog-quiz: I hvilket land ødelegges regnskogen raskest?
Studentene fikk testet kunnskapene sine om regnskogen generelt
og Indonesia spesielt.

I Regnskogfondets nettbutikk
finner du gaver som redder
regnskog. Hva med en bok,
en kalender eller vårt nye
gavebevis med hjerteblomst på?

To flinke ildsjeler
David og August er 11 år gamle
og brenner for miljøet! De har
hatt basar og samlet inn 1000
kroner til Regnskogfondet.
Bra jobba gutter!

Loppemarked, bryllup,
basar, jubileum…
Vil du samle inn penger til regnskogen?
Ikke nøl med å ta kontakt med oss.
Telefon: 23 10 95 00. E-post: regnskog@regnskog.no

www.regnskog.no

Returadresse:
Nytt fra Regnskogfondet
B-Economique

Baksidebildet

Landsbyen Mokwam ligger midt i de regnskogskledde Arfak-fjellene i Vest-Papua,
den indonesisk-kontrollerte delen av øya Ny Guinea. I Vest-Papua finner vi Asia og
Oseanias største regnskogsområder. Få mennesker og lite industri gjør at området til
nå har vært forholdsvis skånet for den voldsomme hogsten i resten av Indonesia.
Men enkelte områder er ødelagt, og presset øker. I 2007 startet Regnskogfondet
flere prosjekter i regionen.

foto: Anja
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