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Kongo:
Verdens nest største
regnskog

Regnskogfakta: Visste du at verdens nest største regnskog ligger i Kongo?

Regnskogfakta: Visste du at Kongobassenget strekker seg inn i totalt ti afrikanske land?

FOTO: Thomas Marent

FN gransker politiaksjon

Slange med stor appetitt
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Politivold mot
urbefolkning

Skogseier i Indonesia

Lokale jordeiere på Papua Ny-Guinea skal
ha blitt angrepet av flere politifolk på oppdrag fra et av øyas mange hogstselskap.
Politifolkene skal ha gått til angrep med
viftereimer og kjepper mot flere landsbybeboere som åpenlyst har protestert mot
det de mener er ulovlig hogst i området.
– Vi er forferdet over politiets overtramp
mot urbefolkningen, og dette er åpenbart
brudd mot rettighetene til landets urfolk
og bør ikke aksepteres, sier Kenn Mondai
(bildet), leder for en av Regnskogfondets
samarbeidspartnere i Papua Ny-Guinea.
Landsbyene som ble angrepet er en
del av en større rettssak som pågår mot
hogstselskapet Gilford’s Limited som beskyldes for å ha ulovlig tilegnet seg større
landområder, og nasjonale politimyndigheter lover nå å etterforske påstandene
om politivolden videre.

Indonesiske myndigheter har etter et massivt press fra blant annet Regnskogfondets
samarbeidsorganisasjoner i Indonesia trukket tilbake en ny regulering som definerte
oljepalmeplantasjer som skog. Reguleringen som ble vedtatt i september ville legalisert
over 7 millioner hektar oljepalmeplantasjer på den indonesiske delen av øya Borneo. Hvis
reguleringen ikke hadde blitt trukket tilbake ville det trolig ført til en betydelig økning i antall
oljepalmeplantasjer i områder definert som skog i Indonesia. Den omstridte reguleringen
ble trukket tilbake mens Miljø- og Utviklingsminister Erik Solheim var på besøk i Indonesia.
Norge har tidligere lovet indonesiske myndigheter inntil 6 milliarder norske kroner hvis
landet klarer å bevare regnskog. Nå kan det se ut til at dette viktige arbeidet får fortsette.
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En domstol i Ecuador idømte i februar den amerikanske oljegiganten
Chevron en bot på 53 milliarder kroner for å ha sølt 60 milliarder
liter med giftig avløpsvann i Amazonas. Men allerede i mars ble
boten stanset i påvente av at saken skal opp for Høyesterett. Nå
har imidlertid en amerikansk domstol igjen gjort boten gyldig og
bestemt at den skal betales, ifølge britiske The Guardian. Dette
en svært god nyhet for saksøkerne.
Den juridiske striden mellom Chevron og lokale indianere
og fattige bønder har pågått i nesten to tiår, og rettssaken følges
nøye av den internasjonale oljeindustrien siden den kan skape
presedens i andre lignende saker.
Forurensingen som foregikk på 70- og 80-tallet i regnskogen
i Ecuador, regnes fortsatt for å være de verste skadene oljebransjen har påført natur og mennesker noe sted på kloden. Chevron
bestrider fortsatt dommen.
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Chevron dømt til milliardbot

To nye froskearter er blitt oppdaget i Australia.
Forskere fra James Cook University gjorde oppdagelsen i store steinsprekker ved Cape York i
Queensland. De to nye froskeartene, på latin
også kjent som Cophixalus pakayalangun og
Cophixalus kulakula, er bare 5 cm lange og har
tilpasset seg sine steinete omgivelser svært godt.
Froskene er nemlig ikke utstyrt med de typiske store froskelårene, men har i stedet lange
armer og store hender som hjelper dem med å
klatre mellom store kampesteiner. I stedet for å
hoppe som vanlige frosker, klatrer de og bevegelsesmønsteret deres ligner dermed en gekko.
Hvert år oppdages det en eller to nye froskearter i Australia.

Foto: Hege Karsti Ragnhildstveit

Det kan være farlig å duppe av midt i en oljepalmeplantasje. Det fikk en oppsynsmann fra Java i Indonesia nylig erfare. Mannen hadde feber
og følte seg litt dårlig, så han bestemte seg for å legge seg ned for å hvile litt. Da kollegene hans kom for å se til han en stund senere, var
mannen mystisk borte. I stedet fant de en svær pytonslange med en stor kul på magen. Pytonslanger settes normalt ut i oljepalmeplantasjer
for å holde rottebestanden nede, men denne gangen var det tydeligvis noe større på menyen…

Steinkule frosker

FOTO: CIDOB

FN vil nå etterforske hva som skjedde da over 500 politifolk stormet en fredelig
protestmarsj i Bolivia i slutten av september, melder nyhetsbyrået AFP. 78 personer ble skadd da politiet avfyrte tåregass mot demonstranter som kjemper mot
byggingen av en 300 km lang motorvei som vil gå tvers gjennom nasjonalparken
og indianerterritoriet TIPNIS.
Demonstrantene, som hovedsakelig består av indianere
og studenter, frykter at veibyggingen både vil få alvorlige
miljøkonsekvenser og true
urfolksgruppene som bor i
området.
Saken har skapt mye politisk strid i Bolivia, og flere
høytstående politikere har
trukket seg fra sine verv som en konsekvens av politiaksjonen.
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Regnskogfakta: Visste du at Kongobassenget er et hjem for over 50 millioner mennesker?
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Kongo som
veiviser?

Et uventet
møte i Kongo

B

VI ANBEFALER!

HVEM: Afrikakoordinator Kevin Sasia (29)
HVOR: Den demokratiske republikken Kongo HVORFOR: Delta
i en workshop arrangert av Regnskogfondets samarbeidsorganisasjon DGPA, som arbeider for å styrke pygméenes
rettigheter i Kongo.

V
BOK: Chimera
FORFATTER: Gert Nygårdshaug
ANBEFALT AV: Anne Martinussen, leder
for Regnskogfondets Afrikaavdeling
Gert Nygårdshaugs nye bok heter Chimera og
er tilegnet blant annet Regnskogfondet. Den
er en spennende økothriller med handling
fra fjellområdet Virunga i den demokratiske
republikken Kongo. I boka blir den norske
zoologen, veterinæren og skarpskytteren
Karl Iver Lyngvin headhuntet til forskningsstasjonen CORAC, der et tyvetalls forskere
studerer konsekvensene av klimaendringene.
Underveis i arbeidet oppstår et forferdelig
virus, og det blir en kamp på liv og død.
Boka er en potent blanding av fiksjon
og fakta og beskriver et skremmescenario
20 år frem i tid, hvor livet slik vi kjenner
det er i ferd med å kollapse. Det handler
om biodiversitet, befolkningsvekst, klimaendringer og matmangel – men også om
hva enkeltindivider kan oppnå i den store
sammenhengen. Men alt er ikke bare svart.
Jeg likte boka godt og pløyde gjennom den
på kort tid. Spenninga ble opprettholdt til
siste side og det er forfriskende å se en spenningsroman med et såpass alvorlig tema!
Forfatteren har selv sagt at den viktigste
drivkraften bak boka har vært at folk skal få
øynene opp for nåtidas alvorlige klimasituasjon, og sette i gang tiltak som gjør slike
scenarier som beskrives i boka umulige. La
oss håpe han får rett.
anne@regnskog.n

i befant oss i Ifomi, en liten
landsby dypt inne i Kongos regnskog, og mørket hadde akkurat
senket seg. Det var midt i regntiden,
temperaturen var høy og luftfuktigheten enda høyere. En lang dag gikk mot
slutten, og vi satt i en stor sirkel og
snakket om dagens opplevelser.
I sirkelen satt også den franske regissøren Florent de la Tullaye, som vi
tilfeldigvis møtte dagen før. Det var
et overraskende møte – Ifomi ligger
langt utenfor allfarvei. Florent står bak
dokumentaren «Benda Bilili!», en sterk
skildring av en gruppe handikappede
gatemusikanter fra Kongo. Bandet Staff
Benda Bilili har gjort stor suksess verden over, og gjestet Norge i 2009 – et
besøk som blant annet er gjengitt i
dokumentaren. Nå var Florent altså
tilbake på kongolesisk jord, og hans nye
filmprosjekt hadde ført ham til Iforni.
Med kameraet over skulderen ble han
raskt en attraksjon i den lille landsbyen.
Spesielt en gruppe ungdommer la sin
elsk på ham og fotfulgte ham overalt.
Så satt vi her da, langt inne i skogen,

oss fra Regnskogfondet, folkene fra
organisasjonen DGPA og innbyggerne
i pygmélandsbyen. Vi forsøkte oss på
den lokale palmevinen mens praten
gikk løst. Etter en stund dukket Florents trofaste ungdomsgjeng opp. Med
seg hadde de et kobbel av trommer i
forskjellige størrelser, og det tok ikke
lang tid før vi var omgitt av fantastiske
rytmer og sang i mørket.
Vi merket etter en stund at noen
lokale kvinner fulgte med fra siden. Vi
inviterte dem med, og ikke før vi hadde
spurt dannet de en stor sirkel, klappet i hendene og sang med. Perfekt
synkronisert framførte de ulike danser
vi andre bare kan drømme om å få til.
En gammel mann fra landsbyen kom
bort til meg og forklarte hvordan musikk påvirker livet her. I det trommene
spiller opp til dans, legger alle fra seg
det de driver med og kommer for å
delta. Mens han fortalte tok musikken
og dansen slutt, og natten senket seg
igjen over Ifomi.
Hilsen Kevin Sasia, Afrika
koordinator i Regnskogfondet

LEDER Lars Løvold
Daglig leder i Regnskogfondet

Få land skaper så mange trøstesløse
assosiasjoner som Kongo: Krig, fattigdom, vanstyre, korrupsjon.
Her hjemme er dette sentralafrikanske landet
mest kjent for å holde to norske eventyrere
i fengsel. Regnskogfondet mener derimot
at Kongo, som er mer enn sju ganger så
stort som Norge og rommer verdens nest
største regnskog, har gode muligheter til å
bli en kilde til inspirasjon for andre fattige
land og et viktig eksempel globalt. Men det
forutsetter at Norge og andre rike land viser
dristighet og vilje til å satse.
Belønning for å bevare skog
Grunntanken bak de norske regnskogsmilliardene er å belønne fattige land for å bevare
skog. Landene må få en kompensasjon for
at de avstår fra inntektene fra tømmerhogst
og omgjøring av skog til plantasjer eller
beitemark. Og de menneskene som faktisk
beskytter og bevarer skogen må belønnes
for sin innsats. Det er nettopp på dette området at norsk og internasjonal støtte kan
få en avgjørende innvirkning på Kongos
utviklingsvei akkurat nå.

«
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Kongos veivalg
Etter flere tiår med diktatur etterfulgt av en
blodig krig, er kongolesiske myndigheter i
ferd med å stake ut veien fram mot utvikling
og gjenoppbygging. Enkelt sagt står de nå
overfor et viktig veivalg. Den tradisjonelle
tilnærmingen til utvikling tilsier rask utnyttelse av landets rike naturressurser for å få
de økonomiske hjulene i gang. I Kongos
tilfelle, med nesten total mangel på nasjonal
industri, betyr det å åpne dørene på vidt gap
for utenlandske tømmer-, gruve- og plantasjeselskaper. Erfaring viser at det vil gi en
økonomisk oppblomstring i noen få sektorer
men lite goder til befolkningen. Det vil skape
utallige konflikter på landsbygda og føre til
akselererende avskoging med tilhørende
store utslipp av klimagasser.
Bedre muligheter
Alternativet er en utviklingsmodell som
kombinerer det å ta vare på skogen med
en gradvis utvikling for flertallet av landets
innbyggere. De norske regnskogsmilliardene
og tilsvarende internasjonale bevilgninger
kan gjøre et slikt valg mulig og attraktivt.
40 av 70 millioner kongolesere bor i landets skoger. De er blant verdens fattigste og
har knapt hørt om offentlige velferdsgoder.
Dersom både lokalbefolkningen og lokale
myndigheter opplever at skogbevaring gir
utvikling vil det kunne skape begeistring
og oppslutning.
Eksempel for andre
Millionene fra det rike nord rekker langt i
et land som Kongo, og det vil kunne legge
grunnlaget for en virkelig bærekraftig utvikling, der lokalbefolkningen får det bedre
uten at naturressursene raseres. Men det
krever vilje til forpliktelse fra land som Norge.
Kongo vil kunne bli et eksempel for andre
fattige skogland – og faktisk fortjene sitt
offisielle navn: Den demokratiske republikken Kongo.

Grunntanken bak regnskogsmilliardene er
å belønne fattige land for å bevare skog
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kart mot hogst

tema

MED GPS I SKOGEN: Utstyrt med GPS går innbyggerne i Ikala ut i skogen for å registrere koordinatene for jaktområder,
elver, dyrket mark og hellige steder som tilhører landsbyen.

Kart mot hogst
– Vi er ikke her for å love dere en skole. Vi er
ikke her for å gi dere penger. Vi er her for å
hjelpe dere med å lage et kart. Kartet skal forhåpentligvis kunne bidra til å sikre at skogen
deres ikke forsvinner, sier Barthélemy Boika
Mahambi under et stort tre i landsbyen Ikala.

Den
Demokratiske
republikken
Kongo
Kinshasa

tekst og foto: Julie Forchhammer.

M

ye er uavklart rundt hvem
som i framtiden kommer til å eie skogene i
Kongo. Hva har en liten
landsby å stille opp med
i et land der store tømmerselskaper er på vei
inn for full fart? Myndighetene skal dele
opp landet i ulike soner som verneområder,
jordbruk, hogst og gruvedrift. Disse sonene
overlapper ofte med lokalbefolkningens
tradisjonelle områder, noe som kan føre til
konflikter og at lokalbefolkningen presses ut.
At Ikala ligger midt i en tømmerkonsesjon
gjør ikke situasjonen lettere.
– Lokale kart kan bli et viktig hjelpemiddel
i kampen for at skogen ikke skal forsvinne
foran øynene på innbyggerne.
Barthélemy Boika Mahambi, eller Barth
(44), har nettopp reist den lange veien fra
Kinshasa til Ikala. Han er spesialist på
kartografi i nettverket Réseau Ressources Naturelles (RRN), Regnskogfondets
største samarbeidspartner i Kongo. De neste
dagene skal han og en håndfull kolleger
gjennomføre en workshop sammen med
Ikalas innbyggere. Målet er å lage kart over
området landsbyen tradisjonelt har rettigheter til – ved hjelp av lokal kunnskap og et
par kasser fulle av GPS’er.
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Viktig verktøy
Barth forteller at kartet skal brukes til to ting:
– For det første for å vise for hogstselskapet Compagnie des Bois (CB), som har
hogstkonsesjonen i området, hvor landsbyens grenser går.
Selskapet har ikke lov til å hogge på
områdene til Ikala eller andre landsbyer uten
deres samtykke, men dette blir sjelden res
pektert hvis landsbyene ikke kan bevise hvor
grensene går.
– For det andre skal kartet brukes overfor
Kongos myndigheter for å vise hva lokal
befolkningen bruker skogen til.
Myndighetene i Kongo jobber med å sette
en ny skoglov ut i live, og det er stor rift om
landets naturressurser.
– At det faktisk bor folk i skogen kommer ikke alltid så høyt opp på den politiske
dagsordenen når ressursene skal fordeles.
Slike kart kan hjelpe på det, forklarer Barth.
Plaststoler, tavle og GPS
Ikala ligger langs elven Lukenie i provinsen
Bandundu, dypt inne i Kongos regnskog.
For å komme dit må man kjøre småfly, båt
og motorsykkel langs smale stier fra hovedstaden Kinshasa. Landsbyens innbyggere er
fordelt på fire forskjellige klaner og husene
er spredd over et større område.
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Et stort tre ved siden av høvdingens hus
fungerer som møtelokale og alle deltakerne
på workshopen samles i skyggen under den
store trekronen. Folk kommer bærende på
egne plaststoler mens Barth og hans kolleger rigger til en tavle. I løpet av fire dager
skal landsbybeboerne lære å tegne kart, de
skal lære å håndtere en GPS – og de skal ut
i skogen for å bruke den.
Alle må med
Den første dagen velges rundt 50 personer
fra Ikala ut til å delta på workshopen.
– Er det kvinner med på alle gruppene?
roper Barth.
Klanene deles inn i egne grupper og det
skal være både kvinner og menn på hvert
team. Høvdingene fra nabolandsbyene er
også invitert. De setter seg bakerst og følger
med på diskusjonene under treet. Deres
landsbyer grenser opp til Ikala, så for at kartet
skal bli korrekt må også de være enige i hvor
linjene skal trekkes på papiret og tastes inn
på GPS-ene.
På kartet skal alle stier, elver og små drikkevannskilder med. Det skal også gravplasser,
dyrket mark og jaktområder. Hver klan har
sine egne rettigheter knyttet til skogen. Gruppene går hvert til sitt for å tegne sine aller
første skisser, før de samles inn og sammen-

tema

kart mot hogst

liknes. Det oppstår ofte uenighet underveis,
men det er viktig at alle blir enige om kartet
etter hvert som prosessen skrider frem.
– Skal innbyggerne ha noen sjanse overfor
hogstselskaper og myndigheter må de stå
samlet, sier Barth.

«

«Skogen har fått stå så godt som urørt.
Men om ti-tyve år kan den være ødelagt
av industriell hogst. Vi må forhindre det
nå mens vi kan.» Barthélemy Boika Mahambi

Deltakende kartlegging
Det er derfor Barth gjennomfører workshopen slik. Alle må være informert, alle må
samtykke. Metoden kalles deltakende kartlegging og brukes stadig mer i mange regnskogsland for å hjelpe lokalbefolkningen til
å beholde, eller endelig få formelt godkjent,
rettighetene til jorda si.
Når de er ferdige med å tegne, blir klanenes kart satt sammen til ett stort og hengt
opp på tavla. Lederne kommer opp hver for
seg og forteller hva de har tegnet inn.
Ut i skogen for å måle
Workshopen avsluttes med at gruppene går
ut i skogen og plotter inn GPS-koordinatene
for alt som er tegnet på kartet. For hver koordinat som skal legges inn stopper gruppen opp, trykker på GPS-en og skriver ned
detaljene for akkurat dette stedet. Om det er
en elv, en sti, en gravplass, en maniokåker
eller grensen til en nabolandsby.
Til slutt samles alle koordinatene og informasjonen inn og Barth og hans team reiser
tilbake til Kinshasa for å sette sammen et
kart basert på målingene. Når det er gjort
reiser de tilbake til Ikala og presenterer det
for innbyggerne. Feil på kartet blir da rettet
opp i plenum. Til slutt lages det helt ferdige
kartet som innbyggerne får.

– Denne prosessen kan til sammen ta
noen måneder, sier Barth
Kanskje ødelagt om 20 år
Barth har drevet med deltakende kartlegging siden 2006. Han har troen på at det
skal hjelpe lokalbefolkningen til å bevare
skogen sin.
– Her i Kongo blir lokalsamfunnene altfor
ofte overkjørt av hogstselskapene og glemt
av staten. Det er viktig at de får et alternativ
til det, sier han engasjert.
På grunn av de væpnede konfliktene som
herjet Kongo fram til år 2002 har skogen
fått stå så godt som urørt fram til nå. Sammenlignet med andre regnskogsområder
har avskogingen historisk sett vært lav. Men
behovet for utvikling etter krigens slutt har
ført til et enormt press på skogen.
– Om ti-tyve år kan den være ødelagt av
industriell hogst. Vi må forhindre det nå
mens vi kan, sier Barth
Stemmen hans er hes etter å ha ledet den
fire dager lange workshopen.
– Jeg elsker jobben min, men nå gleder
jeg meg til å komme tilbake til kone og barna
i Kinshasa. Det blir ikke så mye tid til å se
dem, nei, sier han. n

Regnskogfondets
kartleggingsarbeid
Ved hjelp av GPS og kartprogrammer
samarbeider Regnskogfondet med
lokale organisasjoner i Kongo for å kartlegge tradisjonelle rettigheter og bruk av
landområder før verneplaner, klimatiltak
og kommersielle initiativer iverksettes.
Slike kart er et viktig verktøy for å påvirke myndighetenes landfordelingsprogram og unngå at områdene til skogfolkene blir gitt bort til andre formål.

1) Hele landsbyen samles for å lære å lage kart og hvordan de kan bruke det til å forsvare sine rettigheter. 2) Landsbyen deles opp i ulike
grupper for å tegne kart som viser hvilke områder de eier. 3) Utstyrt med GPS går deltakerne ut i skogen og registrerer koordinatene for
de ulike stedene de har tegnet av på kartet. 4) Alle GPS-koordinatene fra landsbyen samles inn og brukes til å utvikle et ferdig kart som
kan brukes til å forsvare regnskogen og landsbyens grenser.
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enighet: Det er viktig at
alle landsbyens klaner er
enige om kartet. Kun på
den måten kan de stå samlet mot trusler fra hogstselskaper og andre krefter.

CARTE COMMUNAUTAIRE DES DROITS
COUTUMIERS FONCIERS ET FORESTIERS
AU SITE DE IKALA/TERRITOIRE D'OSHWE

Mbok'ekaa

ETE, BOLONGO ELOLO, LOKOLI,
IBYA ILANGA,BOMPUNGE SERAPHIN,
BONGENDE MPANZA, ILANGA BOTAPE,
BOSENGE BONNE OHANCE,
IKATA KATE, BASAWAKA DAUDA,
BOKUA MPUTU, BOMPUNGE ELODIE,
MANIA JIMI, MBOKOY NECO,
BONGENDE, BOTULI CONSTANT,
NGOYOI NKOY ALEXI,
LOKASO BAKOLANGA, ITENI NKOAKONA,
NDOENYAMA BONTUMU,
BASAWAKA PANSE, MPO IKOKO,
MPUTU NESTOR, ILANGA PITSHOU,
BOSASA ARLETTE, IPITION TEDY,
BEWO BONTUNU CAIS,
BOPANDA BONTANA,
BONGENDE FILSTON,
AFIMINIE CHIMENE, BOMENE BOBOY,
BONGENDE CONSTAN, BOSOKO BONKOLI,
DIONGO MONGU, LOKUME THOMAS,
BONTUMU, INYENGA BEWO,
BOSAWALI NKAATEKA,
NKUMU BONKONI, BOMANGA NDOENYAMA,
BONGENDE BONTOMA,
EPOLO BONGANGA,
NGOSONGOA NKAMENYE,
ELOLO BOPEKE GUSTAVE,
ETUMOSANGO CLEMENT,
BOKWANGO EPHREM,
BEWO BONTUMU,BOSOKO KOFFI,
ETENI MABAKU, BONGENDE PARIE JANNE,
NGONYIKI MAYELE,BAPONO IYANO,
MBO NKOY PIERRE, BOTULI BOSENU,
LIATA BONGOLA, ETUMONSANGO NICOLE,
MPONGGO EKOKO, NGOSIMA DIDIER,
BAPONO IWUNGA, IBIA EYONGA,
BOBOY DJIBRIL, BOKINO IKONGO,
BOSOOKO ETUMONSANGO, NGONSIO,
BOMPUNGE BLAISE, BAPONO NKAWELO,
FATAKI LOUISON, LUAPE LOKOMA,
BONGBWETE,BONTOPI MBULA,
LOKASO, BATETU, DIONGOBE,
BONGENDE, MBO FAUSTAIN, MPONGA WIKLLY,
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BIOLOGISK MANGFOLD i kongo

få igjen: Det finnes bare 786 fjellgorillaer igjen i
verden. De fleste holder til i Virunga nasjonalpark
på grensen mellom Kongo, Uganda og Rwanda.

I gorillaens rike
Jeg er svett, møkkete og litt redd. Sitter på huk og har fått streng beskjed
av en mann med gevær om å vende ansiktet bort, men klarer det ikke.
Må kikke. Må se om den gigantiske gorillahannen går til angrep, eller om
han bare tøffer seg når han hamrer knyttnevene på brystkassa og strutter
med sine 200 kg og 180 cm.

av Anne Martinussen, biolog og leder for Regnskogfondets Afrikaavdeling

Jeg husker kontrakten jeg skrev under
på, om at jeg aksepterer at vaktene ikke vil
redde meg hvis det står mellom meg og en
gorilla. Jeg skjønner dem godt. Det er bare
786 fjellgorillaer igjen her i verden, og i
grunnen litt for mange mennesker.
Gorillaflokken jeg besøker holder til i
Virunga-fjellene, på grensen mellom Uganda
og Den demokratiske republikken Kongo.
Regnskogen i de to landene og i Rwanda
utgjør de siste leveområdene for den maje
stetiske apen.
Et av verdens mest artsrike områder
Fjellgorilla er en av Kongos rundt 450 arter
pattedyr. I tillegg finnes det 11 000 plantearter, 1150 fuglearter, over 300 arter reptiler,
og mer enn 200 ulike arter amfibier. Få er
klar over det, men regnskogen i Kongo
bassenget er verdens nest største, bare
Amazonas er større. 60 prosent av denne
regnskogen, over tre ganger Norges areal,
ligger i Kongo.
Store deler av skogen i Kongo er fortsatt
intakt, og huser dyrearter som nesten er
utryddet i andre deler av Afrika. Urskogen
inneholder også mange såkalte stedegne
arter; arter som kun finnes her. Kongo er
et land på størrelse med Vest-Europa, med
lite infrastruktur og utbygging. Landet har i
flere år vært herjet av krig, noe som har ført
til at skogen har fått stå mer eller mindre
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i fred. Nå er freden kommet – og med den
et sterkt press på skogen fra omverdenen.
Floden med det rare i
Kongofloden er verdens nest største elv i
vannmengde, og den absolutt dypeste. Store
deler av elva er fortsatt ikke utforsket, men
blant de 700 fiskeartene som er registrert
finner man den svære, kjøttetende Goliat
tigerfisken. Med sine 1,5 m og 50 kg er den
fryktet blant folk som lever langs elva. Fisken
angriper både mennesker og krokodiller,
har tenner like store som hvithaiens – og da

flygende ekorn eller en antilope. Bonoboene
lever i matriarkalske samfunn, som betyr at
det er hunnene som styrer. Det er sjelden
konflikter i flokken og de fleste uenigheter
løses med sex – både mellom samme kjønn,
mellom ulike kjønn, og i grupper . Hippie
apen kan bli 55 år gammel, og dessverre er
det i dag få av dem igjen i Kongos regnskog.

Sjiraffens eneste slektning
Okapien, også kalt skogsjiraff, har sebraens ben, en lutrygget hest sin kropp og en
antilopes hode. I motsetning til en hest har
okapien ikke hover,
men klover. Den har
en 35 cm lang blågrå
Det er sjelden konflikter i flokken.
tunge som den bruDe fleste uenigheter løses med sex ker til å raspe skudd
og blader av trær
og busker – og til å
vaske seg i og rundt ørene og øynene med.
National Geographic lagde et TV-program
Det sky dyret, kalt Afrikas enhjørning, ble i
om den valgte de å kalle det Monsterfisken.
sin tid omtalt av flere oppdagelsesreisende,
og er fortsatt myteomspunnet. I dag teller
Make love – not war
bestanden antageligvis ikke mer enn rundt
Bonoboen, også kalt dvergsjimpanse, er
10–20 000 dyr.
stedegen for Kongos skoger. Sammen med
vanlig sjimpanse er den menneskets nærSkogens voktere
meste slektning, og vi deler 98 prosent av
Kongos regnskog er også hjem for mellom
genene våre med den. Dermed er bonoboen
300 000 og 3 millioner pygmeer. Det store
mer beslektet med mennesker enn med
spennet i tallet skyldes at det ikke finnes
gorillaer! Apen spiser mest frukt og blader,
folketellinger av Kongos urfolk, som diskrimen utvider gjerne dietten med et og annet

«
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BIOLOGISK MANGFOLD i kongo
FOTO: Johan Wilthagen

«Millioner av mennesker i Kongo er avhengig av regnskogen for å overleve.
Vi hjelper dem å forsvare sine rettigheter slik at de ikke mister livsgrunnlaget sitt.»

Forsvarer
regnskogen
med kart og GPS

SKOGSSJIRAFF: Okapien er sjiraffens eneste slektning og har sebraens ben, antilopens hode og en lutrygget hest sin kropp.

Reddet av et saftig blad
Gorillahannen ser rasende på meg – eller
er det mest hånlig? Etter å ha demonstrert
at han kan rive hodet av meg hvis han vil,
men at han egentlig ikke gidder, setter han
seg langsomt ned igjen. Han får øye på et
blad, strekker en svær, menneskelig hånd ut
etter det, og lukker øynene mot sola mens
han tygger det i seg. I en time sitter vi hos
flokken på 16 individer, og selv om vi ikke
får lov til å gå nærmere enn 3 meter, drister
flere av de små seg helt opp til oss før de
løper tilbake til moren. Jeg tar bilder til jeg
er tom for film, mett på inntrykk, og lykkelig
over å ha fått oppleve dette. n

Regnskogen
i Kongo

FOTO: Thomas Marent

mineres både på lokalt og nasjonalt plan.
Pygmeene er et jeger- og sankerfolk, som
lever av fisk, vilt, nøtter, bær, frukt, honning,
sommerfugllarver, termitter og vill-yams, en
søtpotet-lignende rotfrukt. Men ikke bare
pygmeene er avhengige av skogens ressurser
for å overleve. Det estimeres at 40 millioner
av Kongos 65 millioner innbyggere trenger
skogen for å klare seg.

• Kongobassenget utgjør
verdens nest største
regnskog
• 60 prosent ligger i Kongo
• Huser rundt 450 pattedyrarter, 11 000 plantearter,
1150 fuglearter, over 300
reptilarter og over enn
200 ulike amfibiearter
• 40 av Kongos 70 millioner innbyggere er
avhengige av skogen for
å overleve
TRUET: Denne gorillababyen vet trolig lite om hvor
utsatt hans egen art er. Det er finnes bare 786 fjell
gorillaer igjen her i verden, de aller fleste bor i Kongo.
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– Hva kjemper du for?
– Det er viktig at lokalsamfunn i Kongo
får hjelp i kampen mot hogstselskaper
og andre kommersielle krefter. Mange
landsbyer trues, og folk arresteres hvis
de protesterer. Ved å lage kart som beviser landsbyenes landerettigheter får de et
ekstremt viktig verktøy. Kartene brukes i
lobbyvirksomhet overfor myndigheter og
bedrifter. Mister folk skogen så mister de
alt! Husene, jaktområdene, de hellige stedene, frukten, grønnsakene og medisinene.
Det ønsker jeg å forhindre.
– Hva fikk deg til å engasjere deg?
– Stillinger innenfor IT og kartografi vokser ikke på trær. Jeg startet som sekretær
i organisasjonen og fikk en fot innenfor.
Etter en stund fikk jeg tilbud om å bli med
i kartografiteamet. Det var en stor dag
for meg.
– Hva har vært din største seier så langt?
– Jeg er vokst opp i Equateur og flyttet til
Kinshasa for 11 år siden. Vi holder kurs i
kartlegging i hele Kongo og reiser mye.
For meg var det veldig spesielt å dra tilbake
til Equateur og holde kurs der. Det var en
utrolig fin opplevelse å jobbe med pygmeene, som er urfolket i Kongo. De lever i
regnskogen og trenger virkelig hjelp til å
forsvare sine rettigheter. Kurset var i en
landsby som heter Nkwete, som ligger midt
i en hogstkonsesjon. Alle som bor der er
fullstendig avhengig av skogen for å overleve. Men det er som en tikkende bombe,
plutselig kan alt hugges ned. Jeg synes

det var lettere å ha en kartleggingsprosess
sammen med pygmeene, enn med mange
av de andre gruppene vi har jobbet med i
Kongo. De var utrolig lette å samarbeide
med. Kanskje er det fordi de har så stort
fokus på det kollektive, og ikke så mye
på det individuelle. I andre grupper har
det vært større uenighet og mer konflikt.
Mange har sterke fordommer mot pygmeene, det synes jeg er trist.
– Hva har vært den største utfordringen?
– Tja. Det er mange som ønsker å tjene
penger på regnskogen i Kongo. Tømmerhogst, plantasjer, gruvedrift. Det går ofte
på liv og helse løs. Man skyr ingen midler.
Mange jeg kjenner har fått føle dette på
kroppen. Det er nok den største utfordringen. Noen ganger kan det virke håpløst,
men vi gir ikke opp.
– Du er den eneste kvinnelige kartografen
på teamet ditt. Hvordan opplever du det?
– Hehe, venninnene mine spør meg ofte
hvordan jeg orker å jobbe i et så mannsdominert miljø. Vi er ti personer på teamet
mitt nå, og ni er menn. Jeg synes det går
greit, men det kan være vanskelig noen
ganger. Det er for eksempel mange oppgaver som automatisk legges til meg siden
jeg er kvinne, som å lage mat og rydde når
vi er på feltarbeid. Men jeg liker arbeidet
veldig godt og synes det er meningsfylt.
Noen må jo være den første, og jeg håper
det blir flere kvinner i bransjen etterhvert.
anjaly@regnskog.no
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Judith holder kurs for landsbyer som trenger hjelp til å forsvare
seg mot hogstselskaper og andre kommersielle krefter. Kart og
GPS er effektive verktøy for å bevise hvem som har rett til å eie
og bruke skogen.

Judith Mouba Bongongo (26)
Organisasjon: CEDEN (Cercle pour la
défense del’environnement):
Sivilsamfunnsorganisasjon
som styrker urfolks og
lokalbefolknings rettigheter
i skogbevaring.
Hvor: Kongo. Kommer fra pro
vinsen Equateur, men bor
nå i hovedstaden Kinshasa.
bakgrunn: Utdanning innenfor IT og
programmering. Jobber
nå som kartograf.

DR Kongo

hogst av truet regnskog

for at vi skal finne noe å kritisere dem for. Det
kan bli farlig for enkeltpersonene som slipper oss inn – ledelsen kan reagere negativt.
Sodefor har vært i trøbbel med lokalbefolkningen i Bandundu-provinsen tidligere.
I følge kongolesisk lov er selskapet pålagt å
få godkjenning fra lokalbefolkningen for å
kunne drive tømmerhogst inne på landsbyers område, noe som sjelden gjennomføres
i praksis.
I 2010 arrangerte en landsby en fredelig
demonstrasjon mot selskapet, noe som endte
med at 27 personer ble arrestert, mishandlet og holdt innesperret i containere i flere
dager. En av landsbybeboerne ble alvorlig syk
i fengselet og døde dagen etter løslatelsen.
Senere undersøkelser har vist at Sodefor
støttet politiet økonomisk og praktisk i forbindelse med arrestasjonene.
På hemmelig tokt
Samme ettermiddag drar vi til et annet hogstselskap, Industrie de Transformation de Bois
(ITB). Nok en gang møtes vi med skepsis og
avvisende vakter. Vi prøver å vise velvilje og
sier at vi bare ønsker å se på området eller å
snakke med noen som jobber på hogstområdet. Vi tilbyr også å legge bort kameraene,

Lyssky hogst i
Kongos regnskog

x

såkalt selektivt: Lastebil etter lastebil
kjører forbi oss. I følge hogstselskapene
selv tar de bare ett og ett tre, såkalt selektiv hogst. Det vi fikk se vitner om noe helt
annet.

Wenge, iroko og afrikansk mahogni selges overalt i Norge. Men hvor kommer
egentlig tømmeret fra? Regnskogfondet dro til Kongo i et forsøk på å spore
opp det afrikanske regnskogtømmeret.

«

men ingenting hjelper og vi blir igjen vist
bort fra et hogstområde.
Til tross for bomtur etter bomtur er vi
fast bestemte på å få sett et hogstområde på
nært hold. Etter å ha rådført oss med RRN
bestemmer vi oss for å dra til hogstområdene
etter stengetid. Det er nemlig ikke ulovlig å
kjøre inn i skogen på egenhånd.
– Vi kan dra dit på søndag morgen, foreslår Patrice Ebengo, kartograf i Regnskogfondets samarbeidsorganisasjon CEDEN.
– Da har de fleste arbeiderne fridag. De
eneste som er på jobb da er lastebilsjåførene
og de vil neppe reagere negativt på at vi kommer, mener han.
Trist syn
Grytidlig søndag morgen legger vi ut på
tømmerinspeksjon på hver vår motorsykkel,
bevæpnet med kamera. Denne gangen får
vi kjøre rett inn i hogstområdet. Synet som
møter oss der er alt annet enn hyggelig. Store
områder med snauhogst og gjørmete veier.
Utallige tømmerstokker på alle kanter. De
fleste tilhører truede tresorter. Vi får nok et
bevis på at selektiv og bærekraftig hogst er
en myte i Kongo, og vi er ikke lenger overrasket over at tømmerselskapene ikke har

linje med store deler av Kongos befolkning,
har skogen som sitt viktigste livsgrunnlag.
Stengte dører
Allerede første dagen bestemmer vi oss for
å dra med båt til det portugisiske hogstselskapet Sodefor. Hogstkonsesjonen vi skal
besøke ligger langs elven Lukenie, og vi
får følge av RRN, Regnskogfondets største
partnerorganisasjon i Kongo.
Sodefor er det største hogstselskapet i
Kongo med hele 16 konsesjoner. Vi er optimistiske og ser fram til å lære hvordan de
jobber. Hvilke tresorter er det de hugger,
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Ikke kjøp produkter
av regnskogtrær

hvordan forholder de seg til truede arter,
hvordan forholder de seg til lokalbefolkningen – og hvordan det egentlig ser ut på
en hogstcamp – er spørsmål som kverner
rundt i hodene våre. Det viser seg dessverre
raskt at de ikke vil ha besøk. Vi blir møtt ved
elvebredden og bedt om å forlate området.
– Nei, det passer ikke. Kom tilbake en
annen dag. Ikke ta bilder her!
Lyssky virksomhet
Våre lokale kolleger i RRN er ikke overrasket.
De forteller at tømmerhogst i Kongo svært
sjelden skjer uten konflikt. Sodefor er redde
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Her er noen av de afrikanske
tresortene som finnes på det norske
markedet. Alle er truede!
Wenge, Iroko, Sapelli, Sipo
Khaya, Afrormosia.
For mer informasjon om truede
tresorter, besøk Regnskogfondets
nettsider www.regnskog.no

xhit, men ikke lenger: Portugisiskeide
Sodefor er det største hogstselskapet i
Kongo. Vi ble møtt ved elvebredden, men
fikk ikke lov til å komme inn og se på
hogstområdet deres.

Synet som møter oss er alt annet enn hyggelig.
Store områder med snauhogst og gjørmete veier.
Utallige tømmerstokker på alle kanter. De fleste
tilhører truede tresorter.

I Den demokratiske republikken Kongo: Anja Lyngsmark, Julie Forchhammer og Stefan Kistler
etter flere dagers reise med fly, båt og
motorsykkel på humpete veier ankommer
Regnskogfondet provinsen Bandundu i hjertet av Kongo. I det regnskogrike området har
myndighetene delt ut mange hogstkonsesjoner, men det er hverken kongolesiske selskaper eller den kongolesiske befolkningen
som nyter godt av skogen.
Rundt 80 prosent av hogstkonsesjonene
i landet er nemlig gitt til europeiske selskaper, de fleste fra Belgia, Portugal og Sveits.
Hogstselskapene tar imidlertid i bruk skogsområder som tilhører flere hundre ulike
etniske grupper i Kongo. Grupper, som på lik

lyst til å ha oss på besøk. Vi ser på hverandre
og blir enige om å ta bilder kjapt og komme
oss ut så fort som mulig. Det gjør vondt å se
regnskogsødeleggelsene på nært hold. Vel
vitende om at slike trær kan ende opp som
norske kjøkkenbenker, gulv eller båtdekk.

i arilds hage

eksperten svarer skogbevaring i kongo
Anne Martinussen

• Leder for Regnskogfondets Afrikaavdeling
• Utdannet tropebotaniker med 12 års arbeidserfaring fra Afrika
• For kontakt med Anne Martinussen: anne@regnskog.no

opp ned: De største baobab-trærne, som denne kjempen, kan ha en stammediameter på mer enn ti meter.

Klimapenger til Kongos skoger
I januar 2009 gikk startskuddet for Kongos arbeid med å lage en nasjonal strategi for skogbevaring.
Med støtte fra Regnskogfondet har sivilsamfunnet klart å skaffe seg en plass rundt forhandlingsbordet
og håpet er at internasjonale klimapenger skal skape utvikling, uten at regnskogen ødelegges.
av Anne Leifsdatter Grønlund
– etter tiår med diktatur etterfulgt av en
lang og ødeleggende krig stabler Den demokratiske republikken Kongo seg langsomt
på beina. De mange årene med uroligheter
har ført til at det meste av den kongolesiske
regnskogen har fått stå i fred, men nå som
landet skal bygge seg opp er regnskogen truet.
– Er folk klar over hvilke enorme skogressurser
som finnes i Kongo?
– Vårt inntrykk er at få tenker på Kongo som
et regnskogland. At landet huser verdens nest
største regnskog – og halvparten av det afrikanske kontinentets vannressurser er ikke kjent
for så mange. Det er lagret langt mer karbon
i primærskogen i Kongo enn for eksempel i
Amazonas. Avskoging her vil kunne utgjøre
en skikkelig klimabombe, som få er klar over.
– Er det ikke nødvendig å hente ut ressursene
som ligger i regnskogen for å skape utvikling
og sikre Kongos framtid?
– Nei. Flertallet av Kongos 70 millioner mennesker, blant annet Kongos urfolk, pygmeene, er fullstendig avhengige landets levende
skoger. Sånn det fungerer i dag er det de
store internasjonale selskapene som tjener
på hogst i storstilt skala, lite går til staten og
enda mindre til befolkningen.
– På hvilken måte kan skogbevaring bidra til
bærekraftig utvikling?
– Gjennom det internasjonale klima- og
skoginitiativet REDD er tanken at fattige
regnskogsland skal få økonomisk kompensasjon for å la skogen stå. REDD tilbyr
Kongo en alternativ utviklingsmodell der
lokalbefolkningen får det bedre uten at ressursgrunnlaget ødelegges.
– I løpet av knappe tre år har Kongo klart å
bli et eksempelland på REDD. Hvordan er
det mulig i et land beryktet for krig, vanstyre
og korrupsjon?

– Så langt er Kongo et foregangsland innen
planlegging av hvordan REDD kan gjøres,
fordi de helt fra start har inkludert sivilsamfunnet og miljøorganisasjoner i arbeidet.
Dette er helt nødvendig for at prosessen
skal være levedyktig, og deltakelsen til det
kongolesiske sivilsamfunnet har blitt trukket fram som positiv i internasjonale fora.
Samtidig er det ingen tvil om at prosessen
går svært fort. Det skal innrømmes at vi er
spente på å se om fortsettelsen blir like god
som oppstarten.
REDD
REDD er betegnelsen på en mekanisme
der industriland betaler utviklingsland
for å redusere klimagassutslippene fra
avskoging og skogødeleggelse. Står for
«Redused Emmissions from Deforestations and Forest Degradation», eller
«Reduserte klimgassutslipp fra avskoging og skogdegradering» på norsk.

– På hvilken måte har befolkningen deltatt?
– Sivilsamfunnet har spredd informasjon
og bygget opp kapasitet på grasrotnivå om
mulighetene og utfordringene knyttet til
REDD. De har utviklet et kritisk og konstruktivt samarbeid med sentrale aktører i REDD
både nasjonalt og internasjonalt, og er godt
rustet til å fortsette dette arbeidet i årene
som kommer. De har bidratt med erfaringer,
politisk analyse og teknisk kunnskap i den
nasjonale planen, og har reell innflytelse
på utviklingen av den. Regnskogfondets
partnere har også klart å sikre at sivilsamfunnet er representert i Kongos nasjonale
styringsgruppe for REDD. Dette er nøkkelen
til at REDD skal bli en suksess på lang sikt.
– Hvordan har Regnskogfondet bidratt?
– Regnskogfondet er den eneste organisa-
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sjonen som på en systematisk og forutsigbar
måte, helt fra starten, har gitt økonomisk og
teknisk støtte til det kongolesiske sivilsamfunnets REDD-arbeid. Dette har utgjort en
stor forskjell. Finansieringen fra Regnskogfondet har sørget for at urfolksrettigheter,
lokal deltakelse og biologisk mangfold ikke
glemmes i kappløpet for å redde skogen. Vi
vet av erfaring hvilke negative konsekvenser
det kan få når sivilsamfunnet ikke blir hørt
i utviklingssammenheng.
– Kongos urfolk blir sjelden anerkjent og
respektert, hverken av myndighetene eller
andre befolkningsgrupper. Kan REDD bidra
til å endre dette?
– Faktisk har REDD-prosessen fungert som
en døråpner for å få anerkjent urfolks rettigheter i Kongo. Vi ser store og positive endringer i hvordan disse spørsmålene omtales
i dag. Arbeidet med REDD har bidratt til en
helt ny dialog mellom sivilsamfunnet og
regjeringen som var så å si ikke-eksisterende
inntil for bare tre år siden. Regnskogfondet
har spilt en viktig rolle i denne prosessen.
– Om kun få uker går FNs årlige klimakonferanse av stabelen i Durban i Sør-Afrika. Hvilke
forventninger har du på vegne av Kongo?
– Miljøorganisasjoner og myndigheter over
hele kontinentet mobiliserer nå for at dette
skal bli Afrikas klimakonferanse. Håpet er
at man skal få flere konkrete forpliktelser
både økonomisk og politisk til å ta vare
på regnskogen i Kongobassenget. Det har
lenge vært fokusert mye på Sørøst-Asia og
Latin-Amerika, nå er det forhåpentligvis
Sentral-Afrikas tur. Det er nå vi kan redde
regnskogen i Afrika og bidra til at regnskoglandene i regionen får en grønn utvikling.
I samme slengen redder vi et av verdens
absolutt mest biodiversitetsrike områder, og
leveområder for både pygmeer og bantuer,
gorillaer og okapier.

Opp ned-treet
Det mektige baobab-treet er noe helt for seg selv. Det ser ut som kjempetreet
står opp ned, med bare røttene og den nederste delen av stammen over bakken.
Greinene er uten blader i lange perioder og forsterker dette inntrykket.
den underlige formen har sin forklaring. Det mektige treet
vokser i områder med lange tørkeperioder. For å overleve, lagrer
det enorme mengder vann i stammen. Det er som en gigantisk,
levende vannkrukke. Mange planter i ørkenstrøk har den samme
tilpasningen. Flere av dem har en tilnærmet kuleform, slik vi
ofte ser hos kaktusplanter. Planter som lagrer vann og er tykke i
formen, kalles sukkulenter. Kjempen blant dem er baobab-treet,
verdens største sukkulente plante.
En god venn i nøden
Store baobab-trær kan ha en diameter på over 10 meter og en
høyde på 25-30 meter. Slike kjemper kan lagre mer enn 100 000
liter vann i stammen. Det er ikke rart at folk har benyttet trærne
som en vannkilde i ekstreme tørkeperioder, med hungersnød og
vannmangel. Det svampaktige vevet inne i stammen kan presses
sammen for å få ut vann. Etter at stammen er blitt fullstendig hult
ut, kanskje gjennom generasjoner, kan den brukes som husly.
Sunland Farm i Limpopo i Sør-Afrika har ett av de største kjente
baobab-trær på eiendommen. Treet, som har en omkrets på 47
meter, er hult ut og brukes som bar.
Snacks for både dyr og menneske
Baobab-treet kalles også apebrødtre. Det er de store fruktene som er
brødene, men det er litt av en utfordring å åpne dem. De er tilpasset
dyr som greier å åpne dem og samtidig sørger for frøspredning,

som aper og elefanter. Etter å ha passert en tarmkanal, med kraftig
kjemisk påvirkning, spirer også frøene bedre. Frøene er omgitt
av en tykk, seig masse, som er høyt verdsatt også av mennesker. I
tørket form, ofte dekket av et lag med sukker og rødfarget, brukes
den som snacks flere steder i Afrika. I Øst-Afrika lages det et søtt
og surt sukkertøy som kalles umbuyu.
Tusenårstreet
Det er naturlig å anta at de mektige trærne kan bli svært gamle.
Om dette hersker det likevel stor usikkerhet. Aldersdatering er
vanskelig fordi det ikke dannes årringer. Men trolig kan de bli
flere tusen år gamle. Noen mener de kan bli omkring 6000 år
gamle. I så fall er de blant de absolutt lengstlevende organismer
på planeten.
Den mest kjente arten av baobab-trær er nok den som vokser
i Afrika, men det finnes også en baobab-art i Australia, og seks
arter på den store øya Madagaskar utenfor sørøst-kysten av Afrika.

ARILD HAGEN
Gjennom flere tiår har forskningsjournalist 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!
Regnskogfondets julekort er en gave som bevarer regnskog. På baksiden står
det at kortet er et bevis på at 250 kr er gitt til regnskogbevaring. For beløpet
bevarer du 50 mål regnskog i ett helt år. Tre spennende kunstnere har hittil
stilt opp for Regnskogfondet: Finn Graff, Vebjørn Sand og Lise Myhre. Følg
med i nettbutikken vår, snart dukker nok et julegavebevis opp – signert
Fredrik Skavlan! Pris: 250 kr pr julegavebevis

“Isbroen symb
oliserer en balan
se
av rent vann og
luft,
som er avgjørend
e for menneskel
ig overlevelse.

Bli Regnskogvokter
– bevar regnskog
hver måned

Gaver som
redder regnskog
Kjøp årets julegaver på
www.regnskog.no! Her finner
du fargerike og vakre gavebevis,
spennende bøker og vår
flotte kalender
for 2012.

Den knytter samm
en to av verdens
dynamiske rense
systemer:
Is, som forsyner
oss med rent vann
, og trær,
spesielt de frodi
ge regnskogene,
som suger opp
CO2.
Disse stillferdige

kreftene er helt
nødvendige
for alt liv på vår
blågrønne plane
t.

Isbroen er et bilde

på den skjøre sårba
rheten
i dette dynamisk
e systemet.”

Vebjørn Sand

En gave som bevarer regnskog
Dette kortet er et bevis på at

250 kroner
er gitt til Regnskogfondets arbeid for å bevare regnskogen
og klodens miljø for framtidige generasjoner.
Hjertelig takk for din støtte!

En gave som bev
arer regnskog
Dette kortet er

er gitt til Regns

FOTO: Wolter Silvera

Flotte julegavebevis av kjente kunstnere

Regnskogvoktere er med på å bevare
regnskogene. Hos Plan heter det faddere, hos Kirkens Nødhjelp blir man
fastgiver. Hos Regnskogfondet blir du
Regnskogvokter!
Vil du bli Regnskogvokter? Du blir da
en viktig ressurs for verdens regnskoger.
Hva innebærer dette for deg?
• Du betaler et fast månedlig beløp
• Du får oppdatert informasjon om
regnskogene
• Du kan få skattefradrag for dine gaver
• Du er med og bevarer regnskogene for
framtidige generasjoner

et bevis på at

250 kroner

Gå inn på www.regnskog.no og bli
Regnskogvokter i dag!

kogfondets arbeid
for å bevare regns
og klodens miljø
kogen
for framtidige
generasjoner.
Hjertelig takk for
din støtte!

www.regnskog.no

www.regnskog.n
o
www.liveice.com

Vebjørn Sand:

Foto: Nils Lund

Regnskogsbøker

I nettbutikken finner du gode bøker i ulike
genre: Foto, dokumentar og skjønnlitteratur.
Pris: Sjekk www.regnskog.no
folkets favoritt: Gert Nygårdshaugs bok
Mengele Zoo er kåret til Norges beste bok
gjennom tidene. Få med deg hele trilogien!

Vakker regnskogskalender

Opplev mangfoldet i Borneos regnskog: I år
er det den svenske fotografen Mattias Klum
som bidrar med alle fotografiene til Regnskogfondets kalender for 2012! Hans bilder
er publisert blant annet i National Geographic, New York Times og Der Spiegel.
Pris: 300 kr
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vokter skogen: Dette er Carmelino
Vasquez Joselino. Han er en av våre Regnskogvoktere i Peru. Han vokter elva som
renner forbi indianerterritoriet, så ikke
uvedkommende skal hugge ned skogen
hans folk lever av. Bli med på laget!

returadresse
regnskogfondet
grensen 9b, 0159 oslo

på baksiden

Kunnskap om biologisk mangfold i praksis!

Under ledelse av to unge jenter legger barneflokken fra efefolket i Ituriskogen i DR Kongo, ut på sopptur.
De sanker sopp og tilbereder formiddagsmat – og de vet godt at kun 21 av de kanskje tusenvis soppartene kan sankes.
Blant efefolket har selv barna en imponerende kunnskap om artsmangfoldet de lever i.
Dette er kunnskap om biologisk mangfold i praksis!
Foto: Espen Wæhle
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