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Norsk mat er full av helse- og miljøskadelig palmeolje

Taco truer
regnskogen

Regnskogfakta: Visste du at Paraguay er det eneste landet utenfor Amazonas der det bor isolerte indianere?

Si nei til palmeolje nå!

Ny rapport om
klima og skog i
Sør-Amerika

Med underskriftskampanjen «Ikke spis regnskogen – jeg vil ha mat uten palmeolje»
ønsker Regnskogfondet at norske matprodusenter skal kutte ut palmeolje fra flere varer.
Palmeoljeproduksjon er hovedårsaken til at regnskogen i Indonesia og Malaysia
ødelegges, og risikoen er stor for at du hver eneste dag spiser mat som inneholder
palmeolje. Den skadelige oljen brukes i en lang rekke norske matvarer. Kjeks, sjokoladepålegg, nudler, margarin, snacks og taco er blant verstingene.
Vi trenger din underskrift for å bli hørt av matvareprodusentene.
Skriv under på www.regnskog.no, og spre ordet til venner og familie.

Burma i endring
Det siste året har myndighetene i Burma
løsnet forsiktig på jerngrepet etter flere tiår
med diktatur. Flere politiske fanger har blitt
løslatt og fredsprisvinner Aung San Suu Kyis
parti får stille til valg i april. Norge svarer på
utviklingen med å slakke på restriksjoner mot
landet. Jonas Gahr Støre sa i januar til NRK at
Burma bør være interessant blant annet for
norske energibedrifter og at forbudet mot kjøp
av tømmer fra landet trolig snart kan oppheves.
– Den positive utviklingen i Burma er
svært gledelig! Samtidig er tømmerhogst
er i ferd med å ødelegge Burmas verdifulle
skoger og det er viktig norske importører
unngår å kjøpe teak fra Burma, sier Lars
Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

• Hvordan REDD påvirker urfolks rettigheter
til sine leveområder
• Hvorfor REDD må sikre bred deltakelse
og urfolks rett til samtykke
• Retningslinjer for hvordan man skal sikre
miljø og menneskerettigheter i en klimasammenheng

Kilde: American Journal of Primatology
via mongabay.com.

Kjøkkenbransjen rydder opp
Frivillige tømmerinspektører sjekket i høst butikker som selger byggevarer og kjøkkenbenker for regnskogtømmer. Kvik og Drømmekjøkkenet kom dårligst ut, men etter
at Regnskogfondet publiserte resultatene av undersøkelsen trakk de fort produktene
fra markedet.
– Dette viser at de årlige undersøkelsene nytter, sier kampanjeansvarlig i Regnskogfondet Anja Lyngsmark.
Salg av tresorter som wenge, afrikansk mahogni og iroko er bekymringsfullt fordi
trærne stammer fra skoger som danner livsgrunnlaget til flere hundre millioner
mennesker og dyr.

Quito, May–June 2011

Rights and REDD in
Amazonian Countries and
Paraguay
Systematization of regional workshop

Rainforest Foundation Norway
Centro de Planificación y Estudios Sociales

Ny kontrollpost skal
beskytte isolerte
indianere

1

Nye forbrukersider!

Regnskogfondet ønsker å gjøre det lett for
deg som forbruker å velge regnskogsvennlige produkter.
Derfor jobber vi nå for fullt med å lage nye
forbrukersider på nett. Der finner du oversikt
over hvilke treslag du bør unngå når du skal
handle hagemøbler, nytt kjøkken eller andre
byggevarer. Vår nye palmeoljeguide forteller deg hvilke produkter som inneholder
regnskogødeleggende og usunn palmeolje,
og hva som er alternativene.
I tillegg finnes masse bakgrunnsstoff og
fakta om hva som truer regnskogen.
Sjekk ut våre nye forbrukersider på
www.regnskog.no/bevisst-forbruker
nytt fra fra regnskogfondet 4–2011 side 2

FOTO: Hanne Brown

Urfolksorganisasjonen FENAMAD i Madre
de Dios, Peru, bygger en ny kontrollpost for
å beskytte frivillig isolerte indianere. Siden
i mai 2011 har små grupper av isolerte indianere med jevne mellomrom blitt sett på
en strand utenfor Manu nasjonalpark i elva
Alto Madre de Dios. For å forhindre farlige
kontaktsituasjoner mellom de sårbare indianerne og folk som ferdes på elva, vedtok
regionsmyndighetene i fjor en historisk lov
som forbyr båter å stanse ved den nevnte
stranda. Kontrollposten skal sørge for at
loven håndheves, og vil være betjent av indianere fra området. Arbeidet finansieres
av Regnskogfondet som fra før av støtter
fem større kontrollposter for beskyttelse
av isolerte indianere i det sørøstlige Peru.

Ape
gjenoppdaget
på Borneo
En større flokk av apearten Miller´s
Grizzled Langur ble nylig dokumentert av kameraer i såkalte kamerafeller i Weha-skogen på Øst-Kalimantan
i Indonesia. De sjeldne, gråsprengte
langurene har vært fryktet utryddet,
men de 4130 nye bildene gir nytt
håp for arten. Langurene trues av
avskoging.

I juni 2011 møttes urfolksledere og miljø- og
menneskerettighetsorganisasjoner fra seks
land i Sør-Amerika for å diskutere erfaringer
med klimatiltak under den internasjonale
satsningen REDD (Redusert utslipp fra avskoging og skogdegradering).
Rapporten oppsummerer diskusjonene
omkring tre hovedtemaer:
Illustrasjon: Design Container

Regnskogfondets søsterorganisasjon i
England, Rainforest Foundation UK, har
lansert et helt nytt virkemiddel i kampen
mot regnskogsødeleggelse. På nettstedet
MappingForRights.org finner du interaktive kart som viser nøyaktig plassering av
lokalsamfunn som lever i regnskogen, og
hvordan de bruker skogressursene. Kartene
inkluderer også verneområder og trusler
mot skogen, for eksempel hogstselskaper.
Det nyskapende nettstedet, som er bygger
på en unik database av digitale kart, er et resultat av mange års arbeid for å kartlegge eksistensen av skogens beboere i Kongo-bassenget.

FOTO: Eric Fell

Kartlegger rettigheter

Regnskogfakta: Visste du at Virunga nasjonalpark er den eldste i Afrika? Etablert 1925, verdensarvområde 1979.
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Regnskogfakta: Visste du at det er mindre enn 10 000 orangutanger igjen på Sumatra?

Ikke spis opp
regnskogen!

Det store
huset

HVEM: Prosjektkoordinator Audun Husby
HVOR: Paraguay HVORFOR: Besøke Regnskogfondets partnere
som jobber for urfolks rettigheter og skogbevaring

BOK: Den nye jungelboka.
Indianerliv i Sør- og Mellom-Amerika
FORFATTER: Trond Berget
ANBEFALT AV: Trond Berget,
programkoordinator i Regnskogfondet
Stemningen i Xingu i Brasil var spent. Åtte
tyvfiskere var tatt som gisler etter å ha fisket
ulovlig inne på indianernes territorium.
– Dere hvite tror at dere kan komme hit
etter at dere har ødelagt skogen inne hos
dere selv? Det kan ikke vi tillate!
Selv om gislene understreket at de hadde
blitt behandlet pent, ble indianerne framstilt
som upålitelige, usivilisert villdyr i brasiliansk presse.
Våre forestillinger om Sør- og MellomAmerika er ikke alltid forankret i realitetene.
I denne boka ønsker jeg som sosialantropolog
å nyansere slike bilder. Reisen til Xingu som
representant for Regnskogfondet i Norge, er
et av utallige møter jeg har hatt med urfolk
i Sør-og Mellom-Amerika.
Boka er skrevet i respekt for alle engasjerte
ildsjeler og sterke mennesker jeg har møtt på
mine reiser til Peru, Bolivia, Brasil, Nicaragua
og Cuba. Jeg har deltatt i hverdagen til mange
av dem, og formidler gjennom tekst og bilder hva folk er opptatt av, hva de gjør, hva de
tenker, hva de tror på, fester og kjemper for.
Jeg håper jeg har fått fram noe av det særegne for stedene jeg har besøkt, men også en
del av det allmennmenneskelige. For jeg er
sikker på at vi alle er preget av motsetningene
mellom livets gleder og problemer, mellom
fest og fortvilelse, mellom håp om en bedre
verden og usikkerhet knyttet til framtiden.
trond@regnskog.no

Å fly over Paraguay er å skue over store
grøntområder, men det er ikke skog
man ser ned på. Enorme soyaplantasjer og kvegrancher har erstattet den
opprinnelige regnskogen. Bare små
øyer av skog står igjen, der terrenget
er uegnet for de store og effektive landbruksmaskinene. Regnskogfondet støtter urfolkenes kamp for å bevare den
siste resten av skog i Paraguay.
Indianerne kaller det største gjenværende skogsområdet øst i landet for
Tekohá Guasú, som på språket guaraní
betyr «Det store huset». Skogen er hjem
for frivillig isolerte indianere som ønsker å leve slik deres forfedre gjorde
gjennom utallige generasjoner før dem.
Jungelen fungerer både som soverom,
kjøkken og medisinskap. Gjennom jakt
og samling av frukt og rotvekster har de
til livets opphold. Disse indianerne har
prøvd det «siviliserte» livet da skogen
forsvant til fordel for store plantasjer.
Men den vestlige livsstilen var en bitter erfaring.
Luciano Cáceres, leder for indianerne
mbya guaraní i fylket Itapua, forteller
at de ble møtt med arbeidsledighet,
rasisme og et byråkrati som de ikke
mestret. Ved tapet av jorda mistet de

muligheten til å dyrke matvarer, og de
mistet kontrollen over sine hellige steder. «Mange ønsket seg derfor tilbake
til skogen, og noen av indianere dro
tilbake til det store huset», sier Luciano.
Nå lever de i frivillig isolasjon fra omverdenen. Selv valgte Luciano å ikke
trekke seg tilbake i isolasjon, for å kunne
kjempe videre for indianernes rettigheter i det paraguayanske samfunnet.
Tekohá Guasú strekker seg over
80 000 hektar og har status som nasjonalpark, men likevel er store deler
av parken i privat eierskap. Lover som
skal beskytte skogen blir ikke respektert av storgodseiere, og myndighetene
griper ikke inn ved ulovlig hogst. Regnskogsfondets partnere har likevel fått
en større kontroll over nasjonalparken i
løpet av de siste årene. Drømmen er full
kontroll, men da må de private aktørene
kjøpes ut. «Vi må få tilbake jorda vår.
Uten jorda vil vi verken ha fred eller
frihet», sier Luciano Cáceres bestemt.
Som nyansatt i Regnskogfondet skal
det bli spennende å følge Luciano og
indianernes kamp for å bevare Tekohá
Guasú.
Hilsen Audun Husby,
Prosjektkoordinator i Regnskogfondet.

nordmenn til et bevisst, regnskogsvennlig
forbruk. Når du unngår produkter med mye
palmeolje, bidrar du til å redusere presset
på regnskogen. Når du etterspør alternativer
uten palmeolje, sender du et viktig signal
til matvareprodusentene om at de ikke kan
fortsette å overse forbindelsen mellom produktene de lager og ødeleggelsen av verdens
rikeste og viktigste naturtype. Tving dem til
enten å endre produktsammensetningen
eller begynne å stille krav til sine leverandører
om å skaffe dem palmeolje som de kan bevise
at ikke ødelegger regnskogen.

LEDER Lars Løvold
Daglig leder i Regnskogfondet

Bevisste forbrukere unngår hagemøbler
og parkett laget av regnskogstømmer.
De vil ikke at deres forbruk skal ødelegge regnskogen.

Men selv den mest bevisste forbruker har
kjøpt margarin, kjeks og taco uten tanke på
at matvarene bidrar til at regnskogen raseres.
Få har visst hvor skadelig produksjonen av
palmeolje er, at enorme oljepalmeplantasjer
er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner i rekordtempo i Indonesia og Malaysia.
Enda færre har visst at denne palmeoljen
finnes i utallige dagligvarer. Og de som har
forsøkt å hente informasjon fra produktets
ingrediensliste, har som regel forblitt like
kloke. For hvordan skal man kunne vite at
«vegetabilsk olje» eller «vegetabilsk fett» er
vanlige kodeord for palmeolje?
Norges første palmeoljeoversikt
Derfor har Regnskogfondet, i samarbeid med
Grønn Hverdag, lansert Norges første oversikt over matvarer som inneholder palmeolje.
Med Palmeoljeguiden og Regnskogfondets
nye forbrukernettsider ønsker vi å hjelpe

«
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Press produsentene til å ta ansvar
Rike lands etterspørsel etter tropetømmer,
palmeolje, cellulose, kjøtt og soya er en av de
største drivkreftene bak avskoging. Likevel er
det ikke selve trevirket, palmeoljen, soyaen
eller kjøttet som er problemet. Det er måten
det produseres på. Så lenge produksjonen
ødelegger regnskogen og ikke tar hensyn til
miljø eller lokalbefolkning må produktene
unngås.
Vi ønsker produkter vi kan kjøpe med
god samvittighet. Det er produsentenes ansvar å garantere at varene de selger oss ikke
ødelegger regnskogen. Men de gjør det ikke
hvis de ikke blir presset til det. Det presset
kan du som forbruker skape. Ved å kreve at
det oppgis om produktene inneholder palmeolje eller ved å etterspørre palmeoljefrie
alternativer, bidrar du til å endre bransjen.
Verdensmester i regnskogsfritt
Takket være Regnskogfondets fokus på tropisk trevirke gjennom en årrekke, finnes
det nesten ikke produkter laget av regnskogstømmer på det norske markedet. Det
er blitt verdens reneste, og det skal vi være
stolte av. Som forbruker kan du nå bidra til
at også dagligvarene vi kjøper kan spises
med god regnskogssamvittighet!

Vi ønsker produkter vi kan kjøpe med
god samvittighet. Det er produsentenes
ansvar å garantere at varene de selger
oss ikke ødelegger regnskogen

nytt fra fra regnskogfondet 3–2011 side 5

PALMEOLJE

tema

FOTO: Geir Erichsrud

palmeoljens virkelige ansikt: Digre oljepalmeplantasjer er en av
hovedårsakene til avskogingen i Indonesia og Malaysia.

Unngå palmeolje
med ny guide
Norsk mat er full av helse- og miljøskadelig palmeolje. Nå gir
Regnskogfondet deg oversikten som guider deg gjennom
palmeoljejungelen i norske dagligvarebutikker.

Det finnes alternativer
Palmeoljeguiden baserer seg på en omfattende spørreundersøkelse Regnskogfondet
og Grønn Hverdag har sendt til 19 av Norges
største matvareprodusenter. Det er produktene til de 16 som har svart som utgjør guiden.
For å gjøre guiden mer brukervennlig
er produktene delt inn i tre kategorier. Alt
som inneholder over 5 prosent palmeolje er
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M

argarin, snacks, taco,
nudler, sjokoladepålegg og kjeks. Disse
produktene peker seg
ut som verstinger etter
at Regnskogfondet, i
samarbeid med Grønn
Hverdag, har kartlagt innholdet av palmeolje i over 500 norske matvarer. I tillegg
inneholder også produkter som buljong,
sjokolade, bakervarer, frokostblandinger,
frossenmat, turmat, sauser og gryteretter
ofte den skadelige oljen.
– Dette er mat som daglig står på norske matbord. I dag skjules nesten alltid palmeoljen under navnet vegetabilsk fett eller
vegetabilsk olje. Dermed er det umulig for
forbrukerne å vite om maten inneholder
skadelig palmeolje eller solsikke-, oliven-,
raps- eller soyaolje, sier Regnskogfondets
kampanjekoordinator Anja Lyngsmark.
Resultatet av kartleggingen er en stor
palmeoljeguide som gir deg oversikt over
palmeoljeinnholdet i 499 norske matvarer.

skadelig helgekos: Det er vanskelig å finne snacks som ikke inneholder palmeolje.

versting: Nudler er sammen med
taco, margarin, sjokoladepålegg,
kjeks og snacks.

merket med rødt og bør unngås. Varer som
inneholder mellom 0,1 og 5 prosent palmeolje
er markert gule, mens de helt palmeoljefrie varene er blå. På denne måten kan forbrukerne
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bør merkes: Regnskogfondet ønsker merking av palmeolje på alle
matvarer. I dag gjøres dette sjelden.

velge bort de matvarene med mest palmeolje.
– Bruk guiden til å finne ut hvilke av dine
favoritter som inneholder mest og minst
palmeolje. Texmex er en av matvarekategori-

tema

aktivisten

palmeolje

Miljøinformasjonsloven
• Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra
offentlige myndigheter og private
virksomheter om forhold som har
betydning for miljøet.
• Loven gir deg rett til informasjon om
alt fra produksjonsprosesser til innholdet i de produktene som brukes
og omsettes.
• Loven stanser ikke ved Norges
grenser. Importerte varer kan ha
vært belastende på miljøet der de
kommer fra. Hvis du lurer på dette
og selgeren ikke kan svare, har vedkommende plikt til å undersøke dette
nærmere for deg.
Kilde: www.regjeringen.no/
nb/dep/md/dok/lover_regler/
Rett-til-miljoinformasjon.html
Palmeoljeguiden
• En oversikt over palmeoljeinnholdet i
499 matvarer.
• Baserer seg på en omfattende spørre
undersøkelse Regnskogfondet og
Grønn Hverdag har gjort blant 19 av
Norges største matvareprodusenter.
• 16 av disse har svart, deres produkter
utgjør guiden.
• De tre aktørene som har svart mangelfullt på undersøkelsen er klaget
inn for miljøklagenemda.

ene vi har funnet mest palmeolje i. Heldigvis
finnes det alternativer. Hvis du fortsatt vil ha
taco på fredagskvelden, hjelper oversikten
deg med å finne både tacoskjell og tortillas
som er palmeoljefrie, sier Lyngsmark.
Fortsatt mangler det flere aktører og produkter, og Regnskogfondet vil fortsette å jobbe
for å gjøre oversikten stadig mer utfyllende.
Samtidig oppfordrer Lyngsmark forbrukerne
til å sjekke opp varer de er usikre på.
– Krev svar på hvilke matvarer som inneholder palmeolje, hvor mye, og hvor palmeoljen kommer fra. Vi forbrukere har rett til
å vite, sier Anja Lyngsmark.
EU tvinger fram merkekrav
Det er i dag ikke lovpålagt å oppgi bruk av
palmeolje i produktenes innholdsdeklarasjon. Dette gjør det altså vanskelig for forbrukerne å vite om matvarene de kjøper
inneholder den skadelige oljen eller ei. Alt
tyder imidlertid på at merking av palmeolje
i mat vil bli et lovkrav i EU og EØS-området,
men det vil ta noen år før påbudet trer i kraft.
– Vi håper at norske aktører kan komme
på banen allerede nå, og enten fjerne palmeolje fra sine produkter eller vise til at
de bruker en bærekraftig palmeolje. Det
globale forbruket av palmeolje må ned for

Palmeolje raserer regnskogen
Palmeolje er verdens billigste vegetabilske
olje og kan brukes til nærmest alt; matvarer,
kosmetikk, vaskemidler og biodrivstoff. Det
globale forbruket av palmeolje er fordoblet
det siste tiåret, noe som har fått alvorlige
konsekvenser for regnskogen.
Oljepalmeplantasjer etableres i rekordfart
og er i dag en av hovedårsakene til avskog
ingen i Indonesia og Malaysia. Nærmere 85
prosent av palmeoljen som brukes i norske
matvarer kommer fra disse to landene. I
tillegg ødelegger plantasjene livsgrunnlaget
til både urfolk og dyr som orangutangen.
Allikevel har det vært lite fokus på dette og
nesten umulig for forbrukerne å vite hvordan de skal unngå palmeolje. Formålet med
den nye palmeoljeguiden er å sette fokus på
palmeolje som miljø- og helseproblem, og
på sikt bidra til å redusere bruken.
Av de 499 produktene som er med i
oversikten inneholder hele 421 palmeolje.
Undersøkelsen viser også at så mye som
30 prosent av alle produktene inneholder så
store mengder palmeolje at de bør unngås
av forbrukerne. n
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Bransjen nekter å svare
Regnskogfondet og Grønn Hverdag klaget
før jul inn tre av Norges største matvareprodusenter for brudd på Miljøinformasjonsloven. Årsaken er at aktørene ikke vil
svare på spørsmål om bruk av palmeolje i
norske matvarer.
De tre produsentene er Nestlé, en internasjonal aktør som er kjent for sine kaffeog sjokoladedrikker, frokostblandinger og
barnemat, Maarud, som forsyner tusenvis
av nordmenn med potetgull hver helg og
General Mills, som blant annet gir nordmenn
taco gjennom merket Old El Paso.

velg smart: Taco inneholder mye
palmeolje. Men hvis du kjøper skjell
og tortillas fra de riktige produsentene,
kan du likevel nyte palmeoljefri taco.
Sjekk hvilke på www.regnskog.no

å redusere presset på verdens regnskoger,
sier Lyngsmark.

Naive matprodusenter
For å kartlegge forbruket av palmeolje i Norge
ba Regnskogfondet og Grønn Hverdag 19 aktører svare på hvilke produkter de fører som
inneholder palmeolje, hvor mye palmeolje
de forskjellige produktene inneholder, samt
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hvilke leverandører de kjøper palmeolje fra.
De tre innklagede aktørene har enten
unnlatt å svare eller svart mangelfullt. Organi
sasjonene mener dette er i strid med miljøinformasjonsloven, og ber Klagenemnda for
miljøinformasjon vurdere dette nærmere.
– At produsenter ikke vil oppgi hvor mye
palmeolje produktene deres inneholder eller
hvem de kjøper oljen fra, gjør det umulig
for forbrukerne å vurdere om produktet de
kjøper er bærekraftig, sier kampanjekoordinator Anja Lyngsmark.
Selv om det finnes plantasjer som ikke
ødelegger regnskog, er det alt for mange
som gjør det. Lyngsmark mener norske mat
vareprodusenter er naive.
– De bør kreve mer informasjon og stille
større krav til leverandørene. Ingen av de norske matvareprodusentene kan oppgi hvilke
plantasjer palmeoljen de bruker kommer
fra, sier hun.

«Papir og palmeolje er de største truslene mot regnskogen på Sumatra!»

Kjemper
mot mektige
plantasjeeiere
Hvert år blir enorme regnskogsområder brent
og hugget for å etablere plantasjer. Indonesia
er det landet i verden hvor regnskogen ødelegges raskest. Radhimas jobber for at dette
skal endre seg.
– Hva kjemper du for?
– Mange selskaper bruker vold og ulovlige
metoder for å ta skogen fra urfolk og andre
lokalsamfunn. Min organisasjon jobber for
urfolks rettigheter og bevaring av regnskog
på Sumatra i Indonesia.
– Hva fikk deg til å engasjere deg?
– Jeg elsker naturen. På universitetet lærte
vi mye om flora og fauna, men lite om
lokalsamfunn og deres forhold til regnskogen. Orang rimba er et av urfolkene på
Sumatra. De blir fratatt retten til skogen
sin på ulovlig vis. Deres tradisjonelle kunnskap er i ferd med å forsvinne, og jeg synes
det er kjempeviktig å gjøre noe med dette.
Myndighetene må presses til å gjøre mer
for lokalbefolkningen i Indonesia.
– Hva er du mest stolt over?
– Orang rimba er en utsatt urfolksgruppe
som lever i en av de siste gjenværende skogene på Sumatra. Organisasjonen WARSI

har drevet svært effektiv lobbyvirksomhet.
I 2000 fikk vi gjennomslag for å opprette
nasjonalparken Bukit Duabelas, der orang
rimba har rett til å forvalte skogen. Dette
var første gang indonesiske myndigheter
vernet et område for å beskytte en urfolksgruppe.
– Hva har vært den største utfordringen?
– Indonesiske myndigheter gjør ikke nok for
lokalbefolkningen. Det gis ut konsesjoner
til papirproduksjon, oljepalmeplantasjer
og gruvedrift i regnskogsområder, som
ødelegger livet til menneskene som bor der.
De fleste selskapene kan gjøre som de vil.
De kommuniserer ikke med orang rimba
og andre urfolk. Det er også en utfordring
at mange urfolk mangler utdanning og ikke
kjenner til rettighetene sine. Det prøver
vi å gjøre noe med ved å tilby opplæring
og skolegang, så de kan forsvare seg selv.
anjaly@regnskog.no
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NAVN: Radhimas Firmansyah (28)
SAK: Forsvarer regnskogen mot papir- og
palmeoljeindustrien
ORGANISASJON: WARSI
HVOR: Jambi på Sumatra, Indonesia
BAKGRUNN: Har studert Forest Resources
Conservation ved Bogor Institute of Agriculture, Indonesia. Har de siste tre årene jobbet for organisasjonen WARSI. WARSI var
Regnskogsfondets første partner i Indonesia
(siden 1997).

Kina

Taiwan
Filippinene

Thailand

Vietnam
Malaysia

INDoNesIa

Kjemper mot tiden

Klokka tikker for kulturen til harakmbutfolket i Perus regnskog.
Luís har satt i gang en redningsaksjon.
tekst: Solveig Firing Lunde

det er i ferd med å mørkne. Lykter lyser
opp plassen mellom tilskuerne som har møtt
opp for å få med seg dansekonkurransen i den
peruanske regnskogsbyen Puerto Maldonado.
Ut på plassen kommer et tog av kroppsmalte
mennesker kledd i fjær og tradisjonelle drakter, med en liten gruppe eldre menn i spissen.
Etter at en av de yngre mennene i følget har
holdt en kraftfull tale om harakmbutfolkets
historie og kultur, begynner de eldre å synge,
mens de unge danser grasiøst inn på plassen.
Plutselig begynner en av de eldre mennene

å vakle, før han med støtte fra stokken sin
går ned på kne. En av de yngre i får tak i en
plaststol som han plasserer bak mannen så
han kan sette seg ned. Den gamle fortsetter å
synge og gruppa danser seg til en førsteplass
i konkurransen.
En liten kulturell vekkelse
Den unge mannen heter Luís Tayori (33)

og den gamle er Tayori, faren hans. Noen
uker etter konkurransen befinner vi oss i
landsbyen deres, Puerto Luz.
– Han elsker å kikke i denne, sier Luís og
nikker smilende mot faren som sitter og blar
i ei lefse av ei bok. Den er full av bilder tatt
av harakmbutfolket, tatt like etter at de ble
oppsøkt av misjonærer på førti- og femtitallet.
Indianerne fra regnskogen har lenge vært

nederst på den sosiale rangstigen i Peru, og
mange i Puerto Luz føler skam over å høre
til et urfolk. Dette prøver nå Luís å gjøre
noe med. Det siste året har han ved hjelp
av gamle bilder, et kompaktkamera og en
mp3-spiller med opptaksfunksjon samlet
sammen sanger, minner og kunnskap de
eldre har om kulturen og historien sin. Han
har begynt med sin egen far som, i likhet
med de andre eldre, har latt mye kunnskap
ligge langt bak i bevisstheten.

tre generasjoner: Med nevøen på fanget og faren som læremester, studerer Luís bilder
av tradisjonelle kroppsmalingsmønstre for at de ikke skal gå i glemmeboka.

FOTO: Solveig Firing Lunde
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Følelsesladet forhold til fortiden
Basert på informasjonen fra de gamle har
Luís og nevøen hans laget en danseforestilling som fremføres av de unge i landsbyen.
De har laget fjærpryder og drakter til dansen
på gamlemåten og alle danserne maler kroppene sine på samme måte som forfedrene
gjorde. Det har ikke vært lett å få folk med,
men hardt arbeid gir resultater – de vant til
slutt den regionale dansekonkurransen i
Puerto Maldonado.

FOTO: Luís Tayori

Fram fra glemselen
Tayori stopper opp ved bildet av noen kroppsmalte menn og begynner å synge.
– Dette er sangen hans. Han var en kriger
og lever fortsatt, forteller Luís og peker på
en av mennene på bildet.
Sang er sentralt i harakmbutfolkets tradisjon, men flere av de eldre har sluttet å synge
av frykt for at familien skal bli flau. Nå oppfordrer Luís dem til å synge, fortelle, lage ting
og male kropper og ansikter på den måten de
selv lærte av sine egne foreldre. Han prøver å
samle så mange kroppsmalingsuttrykk som
mulig og koble dem til opphavspersonene.
Faren er nøkkelen til kunnskapen.
Luís finner fram et blankt ark, tegner opp
en enkel menneskekropp, gir pennen til
faren og legger mappa med arket på i fanget
hans. De gamle hendene streker skjelvende
og sakte opp minner om hvordan kropper ble
malt før. På et tidspunkt legger han fra seg
pennen og begynner å tegne med fingrene
på sønnens lår så han skal få enda bedre
forståelse av mønsteret.

gamle tradisjoner: På oppfordring fra sønnen har Tayori hentet fram gammel kunnskap
for å gjenopplive harakmbutfolkets tradisjoner.
– Når vi jobbet med forberedelsene til
konkurransen, så dukket flere av de gamle
i landsbyen opp. Noen av dem begynte å
gråte fordi de ble rørt av å tenke på gamle
dager, forteller Luís.
Ønsker seg en levende kulturarv
For Luís handler det ikke bare om dansen.
Han har en visjon om at harakmbutfolkets
kultur skal leve videre. Dette er bare mulig
hvis kunnskapen brukes. Målet er at den
oppvoksende generasjonen i Puerto Luz skal
kunne lære – og bli stolte av – tradisjonene,
og videreføre dem gjennom aktiv bruk. På
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den måten håper Luís å styrke selvfølelsen,
samholdet og levedyktigheten til folket sitt.
Det har blitt mørkere og Tayori begynner
å synge igjen.
– Pappa synger for at jeg skal lykkes med
dette arbeidet, forteller Luís.
Han forteller at faren lenge trodde han
kom til å dø uten at barna lærte alt det Luís
lærer nå.
– Det er en stor lettelse for ham å kunne
gi fra seg denne kunnskapen. Han har sagt at
han nå føler at han kan dø lykkelig, sier Luís. n

i arilds hage

Ny rapport:

Rettigheter er nøkkelen
til å redde regnskogen

I en ny rapport dokumenterer Regnskogfondet at det å anerkjenne urfolks
rettigheter er den beste måten å bevare regnskog på.
– verdens ledere har fått øynene opp for
betydningen av å bevare regnskog, ikke minst
i klimasammenheng. Denne rapporten viser
at de må anerkjenne rettighetene til menneskene som bor i verdens regnskoger for
å lykkes, sier daglig leder i Regnskogfondet
Lars Løvold.
Rettigheter virker
I over 20 år har han samarbeidet med indianere i Amazonas og urfolk i andre regnskoger
for å stoppe ødeleggelsene av landjordas
mest artsrike økosystem.
Utgangspunktet for rapporten er nettopp
Regnskogfondets erfaringer med å bevare
regnskog i nært samarbeid med de som
bor der.
I Brasil ser rapporten på erfaringene fra
indianerterritoriet Xingu.
– Anerkjennelse av indianernes rett til
å forvalte ressursene har vært avgjørende
for at Xingu i dag står som en barriere mot
avskoging, sier Løvold.

Regnskogfondets mangeårige støtte til
indiansk organisering og styrking av egen
kultur er også viktig for å forstå hvordan
indianerne har maktet å beskytte sine
områder til tross for massivt press fra
mektige tømmer- og jordbruksinteresser.
Konfliktløsing
– Samtidig har beboerne lagt vekt på å gå
i dialog med myndigheter og industri- og
landbruksinteresser i områdene rundt Xingu
for å løse konflikter, understreker han.
Xingu er et synlig bevis på det stadig flere
studier bekrefter, både fra Amazonas og andre
tropiske skoger: Skogen beskyttes best der
lokalbefolkningens landrettigheter og forvaltningsansvar anerkjennes, ikke der man
tvangsflytter folk for å opprette verneområder.
I Itombwe, i regnskogen i Den demokratiske republikken Kongo, er en langvarig
konflikt mellom verneplaner og lokalbefolkningens interesser i ferd med å løses.
Økt anerkjennelse av lokalbefolkningens

rettigheter og deres interesse av langsiktig
forvaltning av skogen står sentralt.
Konfliktløsning står også sentralt i et
eksempel fra verdens desidert viktigste
regnskogsøy, Ny-Guinea. Befolkningen
på Managalas-platået i Papua Ny-Guinea
har skrinlagt gamle feider og presentert en
felles forvaltningsplan for myndighetene
som innebærer å bevare skogen og si nei
hogstselskaper.
Lønnsomt, men ikke gratis
Verdens regnskoger er av global betydning
når det gjelder klima- og nedbørsforhold, og
i rapporten pekes det på hvordan det å bevare
skog vil spare verden for store kostnader.
– Problemet har alltid vært at det finnes
markeder og betalingsvilje for produkter
som ødelegger regnskogen, som tømmer
og mineraler, mens ingen har vært villig til
å betale for de tjenestene skogen leverer i
form av rent vann eller uerstattelig biologisk
mangfold, sier Løvold.
Derfor er de siste årenes debatt om hvordan vi kan belønne dem som bidrar til å
bevare naturens evne til fortsatt å levere disse
livsviktige tjenestene, så viktig.
– Betaling for skogbevaring av hensyn til
klimaet kan få enorm betydning for bevaring
av verdens regnskoger. Rapporten slår fast at
også for slike globale løsninger ligger nøkkelen
i å starte med lokale rettigheter, sier Løvold.
Rapporten publiseres i mars.
Følg med på www.regnskog.no

FOTO: Johan Wildhagen

rettigheter redder regnskog: Skal
regnskogen Kongo bevares må man sikre
rettighetene til millioner av skogfolk som
lever i og av skogen, blant dem regnskogens urfolk pygmeene. Bildet er fra Oriental-provinsen i DR Kongo.
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kneler (mantis religiosa): I typisk positur med de store fangbeina foldet opp under brystet.

Kneleren

Det ser ut som den sitter i bønn og meditasjon – helt urørlig med forlemmene trukket inn
til kroppen. Men bak den fromme stillingen skjuler det seg en dramatisk virkelighet: «De foldede
hender» skytes fram med eksplosiv fart og griper byttet, som fortæres levende.
mange har undret seg over knelernes spesielle utseende og
oppførsel. Når de venter på at et byttedyr skal komme innenfor
rekkevidde, sitter de urørlig med de store fangbeina foldet opp
under brystet. Det er dette som har gitt dem navn som praying
mantis på engelsk, bönsyrsa på svensk og knelere på norsk.
Knelerne finnes i størst mangfold i tropeskogene. Denne insektgruppen er ikke representert i norsk natur, men i sørlige
deler av Europa finnes det en knelerart. Den er blitt stående som
arketypen på knelere fra gammelt av og bærer det vitenskapelige
navnet Mantis religiosa. Ordet mantis kommer fra et gresk ord som
betyr profet («den som ser»). Inntrykket av et fromt dyr i bønn og
meditasjon går igjen, og noen steder er faktisk knelere hellige dyr.
Grasiøse og eksplosive
Knelere som forflytter seg til et nytt sted, beveger seg langsomt og
nølende. Innimellom svaier de gjerne litt med kroppen. Bevegelsene
får insektet til å minne om blader som beveges av vinden, noe
som gir dem en overbevisende kamuflasje. De ulike bevegelsene
til knelerne – både de grasiøse og de eksplosivt raske – har vakt
oppmerksomhet fra gammelt av. I Kina er knelerne et forbilde
for bevegelser i kampsport.
Mange knelere har også utsøkt kamuflasje i miljøet de lever i. I
den typiske «bønnestillingen», med forbeina foldet opp under brystet, kan knelerne vente tålmodig på det rette øyeblikket. Forbeina
slynges lynraskt ut og griper byttet, som straks fortæres levende.
Hodeløs paring
Hos knelerne er paringen en farlig affære for hannen. Det hender
at hunnen biter av hannens hode og begynner å fortære ham midt
under akten. Dette kan virke underlig, men når befruktningen
er sikret, har hunnen behov for proteintilskudd til utviklingen av
eggene. Hannen bidrar på denne måten dobbelt opp til at avkommet sikres. Dette er nettopp hva det dreier seg om i naturen – det
gjelder å bringe sine gener videre.
Eggene legges i en kokong av skum, som festes til vegetasjonen
og størkner slik at den blir hard.
Godt beskyttet på innsiden utvikles ungene. Som nyklekte
klatrer de livlig omkring. Men snart slår ungene seg til ro med
knelernes typiske livsstil – tålmodig venting og eksplosive angrep.

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!
Kjære Regnskogvokter
Som Regnskogvokter utgjør du
en forskjell. Det er lett å tenke
at «i den store sammenhengen
betyr ikke mitt bidrag noe». Men
sannheten er at Regnskogfondet
er helt avhengig av støtten fra
alle dere.
Helt siden Regnskogfondet
oppnådde sin første beskjedne
støtte til regnskogsprosjekter fra
norske myndigheter i 1991 har
det vært et krav at organisasjonen måtte
stille med en egenandel. Uten de månedlige
gavene fra Regnskogvokterne, ville det vært
umulig å utvikle Regnskogfondets virksomhet til det den er i dag. Vi ville rett og slett
ikke eksistert!
Vi har aldri hatt midler til tung markedsføring av Regnskogvokter-ordningen. Likevel

ser vi at antall Regnskogvoktere
øker år for år. I dag bygger hele
det langsiktige arbeidet vårt på det
norske folks vilje til å støtte oss.
Jeg har mange ganger fortalt
urfolk og andre som jobber for å
ta vare på regnskogen at enkeltpersoner velger å gi penger til
Regnskogfondet. Det gjør alltid
sterkt inntrykk på dem at folk i
Norge bryr seg om deres liv og
skjebne, og om skogen og mangfoldet.
Jeg er dypt takknemlig over det engasjementet giverne viser fordi det er så avgjørende for arbeidet vårt. Sammen bidrar vi
til å ta vare på regnskogen for framtidige
generasjoner.
Hilsen Lars Løvold, Daglig leder

Regnskogvoktere bevarer
regnskog hver måned

• Regnskogvoktere er privatpersoner
og bedrifter som støtter Regnskogfondet med et fast beløp hver
måned.
• 844 personer ble Regnskogvoktere
i 2011, og i dag har Regnskogfondet
over 4000 Regnskogvoktere.
• I 2011 bidro Regnskogvokterne med
4,5 millioner kroner til Regnskogfondets arbeid.

Fem fra Facebook:
Hvorfor er du
Regnskogvokter?
Steinar Beurling:
Artsmangfold og O2-produksjon/CO2konsumering er vel mine to viktigste
grunner.

Vil du bli Regnskogvokter?

• Registrer deg på www.regnskog.no.
• Du kan også gi et engangsbeløp på
www.regnskog.no eller giverkonto
1602 58 32500.
• Ta gjerne kontakt med oss på mail
regnskog@regnskog.no eller
tlf. 23 10 95 00.

Synnøve Rydningen:
1. Det biologiske mangfoldet.
2. De uoppdagede medisinene.
3. Menneskene som lever i og av skogen.
4. Skogen produserer oksygen, samtidig
som den forbruker co2.
5. Faunaen – alle dyre- og insektsartene
som lever her.

REGNSKOGVOKTEREN
Ære å få være Regnskogvokter

Sara Jussila (24), studerer innovasjon
og forretningsutvikling.
Regnskogvokter siden 201o.
– Tusen takk for at du er Regnskogvokter!
– Jo, bare hyggelig! Jeg er godt fornøyd med å være
Regnskogvokter, men budskapet må ut til flere folk!
– Hvorfor er du Regnskogvokter?
– Jeg synes det er viktig å gi noe tilbake. Å beskytte regnskogen er
en viktig sak, både når det gjelder klima, dyr og menneskene som
bor i regnskogen.
– Er det en konkret sak som engasjerer deg?
– Palmeolje! Jeg reiste med buss i Malaysia fra Penang til Kuala
Lumpur. Det er en fem timers busstur gjennom endeløse oljepalmeplantasjer. Jeg forsøker å unngå palmeolje, men det er vanskelig
å finne informasjon om det.
– Hvordan følger du med på Regnskogfondets arbeid?
– Hovedsakelig gjennom Regnskogfondets side på Facebook og
regnskog.no. Jeg interesserer meg for saker om truede dyrearter,
for eksempel orangutanger på Borneo, og om de menneskene som
kjemper for å beskytte regnskogen.
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Sissel Aakre
Det er viktig å støtte det utrolig viktige,
men utfordrende arbeidet med å beskytte
og bevare verdens regnskoger. Folket
som bor i regnskogsområder bærer på
uvurderlig kunnskap, og jeg synes det er
viktig å jobbe for at deres kunnskap også
ligger til grunn når det gjelder bevaring
og utnyttelse.

Carl Ferdinand Knudsen
Fordi regnskogen er liv, artsmangfold,
natur, som vi er en del av. Med mindre
regnskog blir det mindre liv, artsmangfold, natur, mindre av oss.

FOTO: Thomas Marent

– Takk for at du har vært Regnskogvokter i nesten 20 år!
– Det er helt utrolig at det er så lenge… Det er en
ære å få være Regnskogvokter.
– Hvorfor ble du Regnskogvokter?
– Jeg jobbet som miljøjournalist i Vårt Land og fulgte miljøtoppmøtet i Rio i 1992. Jeg var i grenseområdene mellom Paraguay og
Brasil og hadde ferske, sterke inntrykk av indianernes lidelser som
følge av avskoging. I tillegg var jeg generelt miljøengasjert, som
mange andre på den tiden. Det var ikke vanskelig å slutte seg til
Regnskogfondets sak.
– Har du vært i regnskogen?
– Jeg har bare vært i utkanten av regnskogen, men jeg hørte lydene
om natten. Det er noe mystisk og magisk ved å høre lydene fra regnskogen om natten. Nærmest som å løfte seg inn i en fabelverden.
– Hvordan følger du med på Regnskogfondets arbeid?
– Jeg følger godt med på regnskogssaken. Jeg leser bladet Regnskog, og jeg følger med interesse med når Lars Løvold og andre
er intervjuet i media.
– Er det en konkret sak som engasjerer deg?
– Det er hele tanken om det umistelige som ikke må gå tapt som
engasjerer meg.

Budskapet må ut til flere folk!
FOTO: Privat

FOTO: Marion Haseie

Asle Finnseth (53), redaktør i magasinet Strek.
Regnskogvokter siden 1993.

Ingvild Auberg
Jeg er Regnskogvokter av 1 viktig grunn:
Jeg tror at det nytter! Dessuten ønsker
jeg å leve opp til min «vokter-status» i
hverdagen, og kjøper kun håndsåpe uten
palmeolje.

palmeoljetruet: Oljepalmeplantasjene fortrenger derfor tusenvis av planteog dyrearter. I dag eksisterer det kun mellom 40 000 og 50 000 orangutanger
på Borneo, mens det er mindre enn 10 000 igjen på Sumatra.
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Svarene er noe forkortet av plasshensyn.
Les alle svarene i sin helhet på Regnskog
fondets Facebook-side!

returadresse
regnskogfondet
grensen 9b, 0159 oslo

på baksiden

Tid for lek

Chewong er en av de minste urfolksgruppene i Malaysia, og teller bare rundt 400 individer.
De har sitt eget språk og sin egen kultur, og deres levevis er sterkt knyttet til skogen de lever i. I både Malaysia og Indonesia
er etablering av oljepalmeplantasjer en av de største årsakene til at regnskogen forsvinner. Regnskogfondets Anja Lillegraven
tilbragte seks måneder sammen med chewongene i forbindelse med et feltarbeid i 2005.
Foto: Anja Lillegraven
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