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Palmeoljen truer regnskogsøy

Regnskogfakta: Visste du at 50-80 prosent av verdens dyre- og plantearter finnes i regnskogen?

Regnskogfakta: Visste du at Indonesia er det landet i verden hvor regnskogen hugges raskest ned?

«Ta kontroll.
Ut av Repsol!»

FOTO: Gunnhild Pauline Baade

Det var budskapet da elevene fra Regnskoglinja ved Sund Folkehøgskole arrangerte
demonstrasjon utenfor Stortinget i april.
Ungdommene ba norske politikere om å
trekke oljefondets investeringer på 4,4 milliarder kroner ut av det omstridte oljeselskapet
Repsol. Selskapets virksomheter har de siste
årene forårsaket brudd på menneskerettighetene, miljøødeleggelser og alvorlige
helseskader hos lokalbefolkningen i flere
søramerikanske land, deriblant Peru.

Regnskogfondet +
Dyreparken = sant

FOTO: Audun Husby

Vant tilbake hjemmet sitt
Enxetindianerne i landsbyen Kelyenmagategma i Paraguay har hatt grunn til å smile den siste tiden. Nylig ble landsbyen tilkjent et
landområde på 87 kvadratkilometer, ved hjelp av Regnskogfondets partner Tierraviva. Prosessen har imidlertid gått sakte. Det var
allerede i 2005 at Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen dømte staten Paraguay til å anerkjenne indianernes territoriekrav.
I tillegg får Kelyenmagategma en halv million dollar som skal gå til utviklingsprogrammer i territoriet deres. Pengene kommer godt
med da det eksisterer et akutt behov for skole- og helsetilbud. Store deler av det nye landområdet er skogkledd, og landsbyens menn
drar inn i skogen for å jakte på tradisjonelt vis.

Orangutangen Julius (3) gir nytt håp til sine
fangede artsfrender i Indonesia, etter at «eieren» hans ble dømt til syv måneders fengsel
etter en rettssak i Nord-Sumatra. Avskoging
fra oljepalmeindustrien er hovedårsaken
til at mange orangutanger havner i privat
fangenskap. De utrydningstruede apene
har vært beskyttet under indonesisk lovverk
siden 1924, men få er straffedømt for å ha
oppbevart dem. Julius-dommen blir derfor
sett på som et ledd i den økte innsatsen mot
ulovlig handel med ville dyr i Indonesia.
Dyrevernorganisasjoner tror dommen kan
få en avskrekkende effekt på andre som vurderer å fange, drepe eller eie en orangutang.
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Ikke la regnskogen
seile sin egen sjø
Året båtsesong er i full gang. Skal du kjøpe
ny båt? Mange forhandlere lar deg velge
materiale til dekk, dørk og interiør.
- Unngå teak, mahogni, iroko og andre tresorter fra regnskogen, sier kampanjekoordinator Anja Lyngsmark i Regnskogfondet.
Det er heldigvis lett å være miljøbevisst
båtkjøper i dag. Nordiske tresorter og ulike
former for behandlet treverk er gode alternativer til regnskogtømmer, både estetisk
og kvalitetsmessig.

Skal du til Dyreparken i sommer? Da bør du
besøke Louie og orangutangfamilien hans.
Hver dag klokken 14 vil dyrepasseren fortelle
hvordan orangutangene lever, og hvorfor de
er en utrydningstruet art. Regnskogfondet og
Dyreparken har inngått et samarbeid, hvor
vi skal sørge for at tusenvis av nordmenn får
vite at palmeoljeindustrien er hovedårsaken
til at Louie får stadig færre artsfrender.
Det globale forbruket av palmeolje er
fordoblet de ti siste årene, og 85 prosent av
produksjonen foregår i Malaysia og Indonesia, hvor de ville orangutangene holder til.
Mens oljepalmeplantasjene vokser ødelegges skogen hvor orangutangene bor. Noen
hjemløse orangutanger forviller seg inn på
plantasjene, hvor de ofte blir drept eller borttransportert fordi de er i veien for arbeidet.

Urfolkrepresentanten Musungayi Shaumba (bildet) har vært en aktiv pådriver for
urfolksrettigheter i provinsen Kasaï Occidental i Kongo. Her blir han intervjuet i
forbindelse med en samling i Kinshasa i fjor høst, hvor urfolk fra hele Kongo fikk
anledning til å si sine meninger direkte til myndighetene. Regnskogfondets partner,
nettverksorganisasjonen Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones (DGPA),
sto bak initiativet.
Urfolkene leverte et felles brev til president Joseph Kabila, hvor de blant annet
krevde at urfolks rettigheter må anerkjennes. Kabila svarte ved å instruere miljø- og
planleggingsministeren til å respektere urfolks skog- og landrettigheter slik de er
spesifisert i loven. Presidenten har aldri tidligere foretatt seg noe lignende overfor
urfolk, og det viser at utviklingen går i riktig retning.

Rio-erklæringen fyller 20 år
«Grønn økonomi» står øverst på dagsordenen når verdens nasjoner samler seg til
miljøtoppmøtet «Rio +20» 20.-22. juni i Rio
de Janeiro. Det er da 20 år siden toppmøtet
der FN-landene vedtok Rio-erklæringen og
Agenda 21 for en bærekraftig utvikling, og
tre viktige miljøkonvensjoner ble undertegnet: Klimakonvensjonen (UNFCCC),
Konvensjonen om bevaring og bærekraftig
bruk av biologisk mangfold (CBD) og Forørkningskonvensjonen (CCD). REDD og
regnskogsspørsmål kommer til å bli tatt
opp av flere ulike aktører som del av disse
brede temaene, blant annet Norge med sitt
klima- og skoginitiativ.

FOTO: DGPA/Patrick Saïdi Hemedi

FOTO: Jostein Amlie/Regnskogfondet

Orangutang-dom
vekker oppsikt

Urfolk fikk en talerstol
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Regnskogfakta: Visste du at Yanomami-folket i Brasil benytter seg av over 500 regnskogsplanter i dagliglivet?

Jens, du må rydde opp!

Flyktningen
i skogen

HVEM: Programkoordinator Kevin Sasia
HVOR: Equateur-provinsen, Kongo
HVORFOR: Kartlegge levevilkårene til landsbyboere, spesielt med
tanke på trusselen fra industrielle hogstselskaper

CD: Notre Pere Rumba
ARTIST: Papa Wemba
ANBEFALT AV: Stefan Kistler, programkoordinator Sentral-Afrika
Kongolesisk musikk er en velkjent sjanger i
Afrika. Papa Wemba er landets, og kanskje
kontinentets, mest kjente musiker. På 70og 80-tallet preget Wemba og bandet hans,
Zaiko Langa Langa, den typiske kongolesiske
«rumba rocken» og de tok musikkmiljøet og
utestedene i Kinshasa med storm. Etter en
solokarriere på 90-tallet, stilnet tonene fra
Wemba i en periode, før han i 2010 ga ut
en ny skive som forente det gamle med det
nye. Rumba rocken utgjør hovedingrediensen, mens krydderet består av latin, R&B,
dance og pop.
CD-ens første låt illustrerer dette. Wemba
fremfører den sammen med gjestevokalisten
Nathalie Makoma, og låta handler selvfølgelig
om kjærlighet. I «Six Millions Ya Ba Soucis»
synger de to på en nesten melankolsk, men
nydelig, måte om de seks millioner problemer en kongolesisk kvinne møter i forholdet
til mannen sin. Låten inneholder alt en ekte
hymne skal ha, og den bør kunne varme
hjerter også i mer vestlige strøk.
Musikk er naturligvis en sentral del av livet
i Kongo. Wemba spilles døgnet rundt på radio
i Kinshasa, og langt ut i jungellandsbyer hvor
det knapt finnes radioer. Men kongoleserne
vet også å sette pris på andre tradisjonelle
og moderne artister fra land sør for Sahara.
Er du interessert i å høre Wemba og flere
afrikanske artister, finner du en spilleliste
på Regnskogfondets Facebook-side.
stefan@regnskog.no

Vi kom fram til den vennligsinnede
landsbyen Mpenzele (bildet) like før
solnedgang. Midt i hjertet av regnskogen, består den av noen få småhus,
en kirke og en medtatt skole. Vi ble
tatt varmt imot av landsbyboerne. Den
lokale pastoren tilbød oss senger, og
vi kjøpte antilopekjøtt som vi spiste
til middag.
Det hadde vært en lang, men helt
fantastisk dag. Vi hadde lagt bak oss
sju timer på motorsykkel, langs smale
og humpete gjørmeveier. Enorme trær
ruvet på begge sider. Mpenzele har så
langt vært utenfor hogstselskapenes
rekkevidde. Men den nylig anlagte
veien vi brukte for å nå landsbyen, vil
utvilsomt gi vann på mølla til selskaper
som ønsker å utnytte skogen.
Skumring hadde nå gått over til
stummende mørke, og roen senket
seg. Jeg satt og pratet med noen landsbyboere, da jeg hørte et voldsomt leven
om lag tjue meter unna. Jeg rakk så vidt
å rette lommelykten min mot lyden,
før lyset ble brutt av en enorm mann
ikledd leopardskinn, med et spyd i den
ene hånda og et skjold i den andre.
Jeg forsto ikke hva han sa, men jeg

så at han var full og svært misfornøyd
med mitt nærvær i landsbyen. Etter en
opphetet diskusjon med flere andre
landsbyboere, roet han seg til slutt ned
og forsvant. Pastoren forklarte at vedkommende var en «kiwatalist». Man vet
lite om kitawalistene, annet enn at de
etablerte seg som en antikolonialistisk
bevegelse for hundre år siden. Siden
da har de fremmet et religiøst budskap inspirert av Jehovas vitner. Opp
igjennom årenes løp har kitawalistene
i stadig større grad avvist alle former
for autoriteter, og de har blitt utsatt for
omfattende undertrykking. Dette har
tvunget medlemmene og familiene
deres ut i skogen, der de gjemmer seg
og ofte lever i dyp fattigdom.
Denne situasjonen har altså gjort
kitawalistene helt avhengige av skogen.
Og som pygmeene, blir levestandarden
deres kraftig redusert når de blir drevet vekk fra sine primærområder. Det
slo meg at skogen rundt meg faktisk
også kan ha en politisk funksjon; som
tilfluktssted for marginaliserte grupper.
Hilsen Kevin Sasia,
programkoordinator Sentral-Afrika.

LEDER Lars Løvold
Daglig leder i Regnskogfondet

G

Gjennom sine milliardinvesteringer i selskaper som aktivt ødelegger regnskogen
undergraver Oljefondet regjeringens ambisiøse regnskogssatsing.

Regnskogfondet har to ganger skrevet brev til
statsminister Jens Stoltenberg med konkrete
forslag til hvordan man enkelt kan forhindre
at Oljefondet fortsetter å bruke betydelig
større midler på å ødelegge enn regjeringen
bruker på å bevare. Begge ganger er brevene
oversendt til Finansdepartementet, som ikke
ser noen grunn til å endre dagens praksis.
Denne lederartikkelen er derfor en direkte
appell til statsministeren: Jens, du må ta
grep og sørge for at Sigbjørn Johnsen ikke
undergraver din og Norges utrolig viktige
innsats for å bevare regnskogen!
Regnskogfondet har prøvd å nå fram
Som du vet har Regnskogfondet i en årrekke
vært dypt bekymret for enkelte av Oljefondets
investeringer. Helt siden 2006 har vi gjort
Oljefondets etiske råd oppmerksom på olje,
gruve- og hogstselskaper som «forårsaker
alvorlig miljøskade» i regnskogen, og således
bryter med fondets etiske retningslinjer. I mai
2007 klaget vi seks regnskogsverstinger inn
for Etikkrådet, og vel tre år senere trakk Oljefondet seg ut av ett av disse, det malaysiske
hogstselskapet Samling. Men etter fem års
behandlingstid foreligger det fortsatt ingen

«
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beslutning om for eksempel det spanske oljeselskapet Repsol, selskapet som gjennom
sin oljeleting i regnskogen i Peru risikerer å
utrydde noen av verdens siste urfolk som lever
helt uten kontakt med storsamfunnet. Og
mens klagen vår har vært under behandling
har Oljefondet 15-doblet sin investering i Repsol
fra 284 millioner til 4,4 milliarder kroner!
Retningslinjene virker ikke
Gang på gang har vi dokumentert at utviklingen går i gal retning og at forvaltningen av
de etiske retningslinjene må effektiviseres. I
2008 avslørte vi at Oljefondet hadde investert
4,8 milliarder kroner i de seks verstingselskapene vi hadde klaget inn året før, og vi fulgte
opp med å vise at investeringene hadde steget
til 8,7 milliarder i 2009 og 11,2 milliarder året
etter. Å la Norges Bank investere kun etter
fortjeneste mens noen få, hardt arbeidende
funksjonærer i Etikkrådets sekretariat skal
granske mer enn 8.000 selskaper, fungerer
ikke. Det skaper falsk trygghet i befolkningen.
Du har løsningen
Overfor storting, finansdepartement og regjering har vi bedt om at investeringene i de verste
risikobransjene gjennomgås, og at Norges
Bank pålegges å forhåndsvurdere framtidige
investeringer i disse høyrisikobransjene. Regnskogfondet og Naturvernforbundets ferske
rapport «Beauty and the beast» viser at Oljefondet nå har investert ufattelige 82 milliarder
kroner i de syv bransjene som er hovedårsaken
til at regnskogen raseres. Det ødelegger ikke
bare regnskogen og livsvilkårene for fattige
mennesker som er avhengige av den. Det
strider mot Norges forpliktelse til å redusere
presset på regnskogen, som vi påtok oss på
klimatoppmøtet i Mexico i 2010.
Jeg er overbevist om at verken du eller det norske folk ønsker at våre framtidige pensjoner
skal finansieres gjennom forbrytelser mot
mennesker og miljø i regnskogsland. Alt du
trenger å gjøre er å be Sigbjørn Johnsen
respektere norsk miljø- og klimapolitikk.

Gang på gang har vi dokumentert at utviklingen går i gal retning og at forvaltningen av
de etiske retningslinjene må effektiviseres.
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PALMEOLJE

Tropeparadis kan
stå for fall
tekst og foto: Gunnhild Pauline Baade
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PALMEOLJE

tema

usikker framtid: Disse barna går en usikker framtid i møte hvis familiene deres mister
alt de eier og har på grunn av palmeoljen.

– Hvis palmeoljen kommer, blir det krig
I et lite trehus sitter en gruppe menn og prater engasjert.
De har skrevet flere protestbrev til myndighetene, men ikke fått svar.
Neste skritt er demonstrasjon. Og hvis det ikke nytter: Krig.

V

i er villige til å ofre alt
for å ta vare på skogen
og levebrødet vårt. Vi
håper det vil gå fredelig
for seg, men hvis myndighetene ikke hører
på oss har vi ikke noe
annet valg enn å gjøre klar våre piler og buer,
sier 30 år gamle Heronimus Tatebburuk.
Mennene rundt ham nikker samstemt. Vi
møter dem i landsbyen Puro sør på øya Siberut, den største av Mentawai-øyene. Skogen
har vært hjemmet deres i flere generasjoner.
Og slik ønsker de at det fortsatt skal være.
Men hele deres tilværelse er nå truet. Truet
av det økende forbruket av palmeolje.
– Vi bor på en liten øy med begrensede
landområder. Kommer oljepalmeplantasjene
hit vil det ikke være noe land igjen til oss, fortsetter 30-åringen og får støtte fra de andre.

Og innbyggerne i Puro vet hva de snakker
om. Det er nå over 20 år siden de sist mistet
jorda si. Den gang til et tømmerselskap.
Flere hektar med landjord gikk tapt rett foran
øynene deres. Avfallet fra selskapet ble ført
rett ut i elva, og med forurensningen kom

Hele øygruppen vil rammes
Det var en ren tilfeldighet at landsbyen til

vil ofre alt: Urlik Tatubeket og Heronimus Tatebburuk er frustrerte over palmeoljens
mulige inntog på Mentawai-øyene. – Vi er villig til å gjøre alt for å bevare landet vårt.

Avhengige av skogen
Her på Mentawai står skogen fortsatt frodig
og intakt. Innbyggerne lever av det de får fra
naturen. De jakter på aper og villsvin, eller
fisker i elva. De dyrker kakao og nellik som
så selges på markedet. De bruker trærne til
hus- og båtbygging, men sørger alltid for
at de ikke tar mer av naturen enn akkurat
hva de trenger. Til det er skogen for viktig.
– Vi står i fare for å miste alt. Det livet vi
kjenner i dag vil bli ødelagt av oljepalmeplantasjene, sier Heronimus.
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død fisk og forgiftede åkre. Fortsatt er ikke
jorda helt friskmeldt. Nå frykter lokalsamfunnet en reprise.
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Filippinene
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PALMEOLJE

Taiwan
Kina

ASIA

Vietnam

Taiwan
Filippinene

Thailand

Vietnam

Thailand

Indiske hav

Malaysia
Indonesia

Malaysia
Siberut

Indonesia

• Palmeoljeindustrien er hovedårsaken til at regnskogen ødelegges i
Indonesia og Malaysia.
frykter fattigdom: Lokalbefolkningen mener 15.000 familier står i fare for å miste alt de eier og har.
Heronimus fikk vite om plantasjeplanene.
På kontoret til distriktsmyndighetene kom
de over et kart som viser at store deler av
landjorda planlegges å gjøres om til oljepalmeplantasjer.
Øya Siberut strekker seg over 4000 km2.
Halvparten er i dag gjort om til en fredet
nasjonalpark, som gjør det ulovlig å bo eller
drive hogst i dette området. To oljepalmeselskaper er i dag blitt forespeilet lisens på 700
km2, som betyr at hvis planene godkjennes
av myndighetene vil lokalbefolkningen ha
minimalt med landjord igjen.
Det er altså ikke bare innbyggerne i Puro
som vil bli rammet. Kartet som ble funnet
omfatter ytterligere fem landsbyer. Og hvis
et selskap først får tillatelse til plantasjedrift,
kan det åpne dørene for flere.

– Nærmere 15.000 familier over hele
Mentawai risikerer å miste alt de eier og
har. Kanskje vil 900 få arbeid på plantasjene, men hva vil skje med resten? Vi har
ikke sult og fattigdom på Mentawai i dag,
men den virkeligheten vil bli snudd på hodet
dersom palmeoljen får gjøre sitt inntog her,
sier Urlik Tatubeket som er prest for den
protestantiske kirken i Puro.
Trenger nordmenns hjelp
Gjennom radio og aviser har de hørt skrekkhistorier fra plantasjene på Sumatra, hvor det
ofte er konflikter mellom lokalbefolkningen
og selskapene. Den en gang så frodige jorda
er borte, og det er blitt vanskelig å dyrke
både kakao og frukt. En utvikling folket på
Mentawai ikke ønsker.
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Mennene i det lille trehuset vet også årsaken til at oljepalmeplantasjene ekspanderer.
Indonesia trenger inntekter og skor seg på
etterspørselen av palmeolje til både mat og
kosmetikk. At det er Vestens behov som nå
står for ødeleggelsene av regnskogen provoserer innbyggerne på Mentawai.
– Vi håper nordmenn tenker over konsekvensene. At jo flere produkter av palmeolje
som lages og konsumeres, jo mer lider vi. Vi
håper derfor det er mulig å finne en erstatning for palmeolje, slik at folket her slipper
å lide i framtiden, sier Heronimus.

• Nærmere 85 prosent av palmeoljen
som brukes i norske matvarer kommer fra disse to landene.
• Mange industriselskaper bruker
vold og ulovlige metoder for å ta
skogen fra urfolk og andre lokalsamfunn.
• Regnskogfondet samarbeider med
YCM som jobber med styrking av
urfolks rettigheter, opplysningsarbeid og politisk påvirkning overfor
lokale myndigheter på Mentawai.
• Regnskogfondets palmeoljeguide
gir deg oversikten over hvilke norske matvarer som inneholder palmeolje: www.regnskog.no/bevisstforbruker/palmeoljeguide

tema

aktivisten

PALMEOLJE

«Våre brødre i skogen skal få leve slik de selv ønsker. Vi må beskytte dem
mot krefter som vil bruke deres område til hogst eller oljeboring.»

– Vi fikk en dyp respekt for folket på Siberut
Gry Falch-Olsen oppdaget øygruppen Mentawai i NRK-serien «Den store reisen». Nå
er hun klokkeklar: Dette samfunnet må ikke
ødelegges.
Sammen med mann og tre barn dro Gry i
2008 til landsbyen Buttui på øya Siberut i
NRKs regi, og fikk et møte med en kultur
som lever mange hundre år tilbake i tid.
To år senere dro hun tilbake, uten fjernsynskameraene, for å se om det samfunnet
hun opplevde den gang hadde vært ekte eller
om det bare var et spill for galleriet. Det ble
et gledelig gjensyn.

– Deres levesett er kanskje vel så avansert
som vårt. De lever av og med naturen på
en måte som jeg tror få andre ville klart i
dag, og vi fikk en dyp respekt for dem, sier
Falch-Olsen.
Den norske familien levde som de lokale, og sto opp ved morgengry for å jakte
eller fiske. De spiste sagobrød, som er laget
av margen på sagopalmen, og gjorde morgenstellet i elva. Om kveldene ble de gode
samtalene dyrket, godt hjulpet av en tolk, og
de fikk et klart inntrykk av at dette var livet
mentawaiene ønsket å leve.
– Enkelte hadde prøvd livet på fastlandet,

med vanlig jobb og alt hva det innebærer.
Men de kom raskt tilbake. De savnet roen
og livet i landsbyen, forteller hun.
For Gry er det ingen god tanke at Mentawai-øyene nå trues av palmeoljen.
– Jeg håper at jeg en dag kan få returnere
til familien vår, og se at de fortsatt lever det
livet de ønsker - i takt med naturen. Det
er klart at også innbyggerne her ønsker en
utvikling til det bedre, men det må være
en utvikling på deres premisser og i dag
gjør vi mer skade enn godt, avslutter Gry
Falch-Olsen. n

– Jeg blir gjerne
arbeidsledig
I Moronaua-reservatet, som er omkranset av
elver, bor det indianere som lever helt isolert
fra omverdenen. Vaktposten ved elvebredden
er Pedros arbeidsplass.
– Hva kjemper du for?
– Jeg kjemper for mine brødre som har
valgt å leve helt i pakt med naturen. Deres
rett til å velge selv er viktig for meg. Så
lenge de ønsker å leve isolert, vil jeg jobbe
for å beskytte deres rettighet og mulighet
til å leve i fred i regnskogen uten kontakt
med omverden.
– Hva fikk deg til å engasjere deg?
– Helt fra jeg var liten gutt, har jeg vært
drevet av en sterk rettferdighetssans. Jeg
har selv sett overgrep, og opplevd hvordan
indianere som kommer inn til tettstedene
og byene, blir dårlig behandlet og diskriminert. Ofte havner de nederst på enhver
rangstige. Kunnskapene og visdommen
deres kommer ikke til nytte. De mister
verdighet og stolthet. Dette gjorde sterkt
inntrykk på meg som liten og er nok bakgrunnen for mitt sterke engasjement.
– Hva er du mest stolt over?
– Jobben min! Og det at jeg har fått være
med på å bygge opp denne kontrollposten
fra bunnen av. Her langs elvebredden
utenfor Dulce Gloria har jeg arbeidsstedet
mitt og boplassen min. Takket være vår
innsats har vi stoppet både tømmerhoggere

nytt fra fra regnskogfondet 2–2012 side 12

og oljeselskaper som har vært på vei inn i
områdene der de isolerte bor.
– Hva er den største utfordringen?
– Myndighetene her i Peru har egentlig
gitt disse landområdene til de isolerte
Mashko-piroene. Men samtidig gir de oljekonsesjoner og hogsttillatelser til store
internasjonale selskaper. Dette er vanskelig
å forstå. Når store, pengesterke selskaper
tilbyr landsbyboerne kortsiktige penger og
goder, er det svært viktig at alle forstår de
lange konsekvensene. Skolering og forståelse blant indianerne står derfor høyt på
dagsordenen, og opplæring og samtaler
rundt disse temaene er veldig viktig.
– Hva er dine drømmer for framtida?
– Jeg tenker på mine egne barn og hvordan verden vil være når de vokser opp.
Mitt håp er at de skal få oppleve en verden
hvor stoltheten over å være indianer er
gjennomsyret i samfunnet, og hvor myndighetene faktisk sikrer like rettigheter for
alle. De som ønsker å leve isolert vil i min
drømmeframtid ha en lovfestet rett som
myndighetene følger opp på alle måter. Jeg
blir arbeidsledig, men det er helt i orden.
anne.kristin@regnskog.no
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NAVN: Pedro Montelouisa Romaina (42)
SAK: Beskyttelse av ukontaktede indianere
ORGANISASJON: ACONADYISH (nettverksorganisasjon for en rekke landsbyer i regionen Yokuali i Peru)
HVOR: Ducle Gloria, Ucayali-provinsen, Peru
BAKGRUNN: Har i fire år jobbet som leder
for kontrollposten i Dulce Gloria. Pedro har
tre døtre og en sønn

SØR-AMERIKA

Venezuela
Colombia
Equador
Brasil

Peru
Bolivia

FOTO: Robert Meyer

«Jeg regner med at
gitarene er å få kjøpt i
Danmark og Tyskland i
løpet av kort tid»
Øystein Husemoen

gitarmakeren: – Vi har bevist at gitarer ikke trenger regnskogtømmer for å låte bra, sier
Øystein Husemoen.

FOTO: Robert Meyer

miljøvennlig lyd: Med Regnskogfondets banner i bakgrunnen, rocket «Beat for beat»-gitarist Jørn Fodnestøl løs på en Norwegian
Wood Series-gitar.

0% regnskog vakte oppsikt
Verdens største musikkmesse tok godt i mot gitarer av norsk treverk. Det
er et lite, men viktig, skritt for å øke bevisstheten rundt regnskogsvern.
tekst: Kim Sivertsen
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ingen utstilling av musikkutstyr måler
seg med Frankfurt Musikmesse, som trekker
75 000 besøkende over fire dager. To svære
haller er fylt til randen av elektriske gitarer og
basser – mange av dem med regnskogtømmer i kropp, hals eller gripebrett.
I et av hjørnene i kjelleretasjen, omgitt av
kinesiske produsenter av strenger og småting, er det en norsk stand. Øystein Husemoen fra Lillehammer skiller seg ut med
gitarer av utelukkende norsk treverk. Han
kan fortelle om mange gode tilbakemeldinger
fra besøkende på messa.
– Interessen for gitarene er stor. Vi skiller
oss ut, både på utførelse og ved at vi bevisst
unngår å bruke truede treslag. Tilbakemeldingene jeg har fått er at dette er uunngåelig.
Gitarkjøpere ser positivt på at vi begynner
å ta slike hensyn. Det har vært en utbredt
oppfatning om at en del gitarer trenger regnskogtømmer for å låte bra. Jeg mener vi har
bevist at det ikke er tilfelle, sier Husemoen.
Tror på snarlig eksport
Lydnivået blir høyere ut over dagen, og det
kommer stadig nye gitarister innom standen. Kvaliteten på gitarene imponerer,
men også Regnskogfondets banner blir
lagt merke til. Det er bransjedager, og de
som er innom er i hovedsak forhandlere
på jakt etter nye produkter.
– Forhandlere selger jo det som blir tilbudt. At vi kan levere gitarer helt uten regnskogstømmer åpner opp et helt nytt perspektiv for mange kjøpere. Hittil har bekymring
rundt treverk i gitarbransjen gått mest på at
det ikke er nok av det, altså at de klassiske
treslagene ikke kan skaffes lenger. Når folk
får anledning til å handle regnskogfritt, vil

de gjerne det, sier Husemoen.
Gitarmakeren fra Lillehammer fikk
mange kontakter i løpet av messa.
– Jeg regner med at gitarene er å få kjøpt i
Danmark og Tyskland i løpet av kort tid. Fra
Japan, Spania og Tyrkia er det også interesse.
Etablering tar tid
Men ting tar tid, også i gitarbransjen. Selv om
Husemoen har bygd gitarer i ti år, må han
nok regne med noen års deltakelse i Frankfurt for å bli et etablert navn i gitarkretser.
– Vi stiller nok her nede noen år framover,
det ser ut til å være nødvendig for å bli lagt
merke til som en seriøs aktør. På den måten
vil også budskapet om å la regnskogen vokse
ved å bygge gitarer av andre treslag, komme
bedre fram, sier Husemoen.
Han håper at kjente brukere vil løfte produktene og tankegangen bak.
– Får vi noen av de store gutta til å fronte
disse gitarene og omfavne slagordet «0% Rainforest», er det en god start, sier Husemoen.
Jørn Fodnestøl, kjent som gitaristen i
NRK-suksessen «Beat for beat», mener det
er unødvendig å bruke regnskogtømmer
for å få gode instrumenter. Han ble med
til Frankfurt for å vise fram gitarene. Fodnestøl har selv en Norwegian Wood Series
telecaster, som er hovedinstrumentet hans
på Beat for beat.
– Dette er fine treslag som virkelig klinger
godt. Det er ingenting som mangler på disse
gitarene, sier Fodnestøl.
Han drømmer om en Les Paul-gitar i norske treslag. Det er en gitartype som vanligvis
lages av mahogni og rosentre, men Fodnestøl er overbevist om at det går an å bygge
et troverdig eksemplar av osp eller lind. n
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– Husemoen er en pioner

Øystein Husemoens gitarer vekker
begeistring hos Regnskogfondet. Avdelingsleder for kampanje og policy,
Nils Hermann Ranum, kjenner ikke til
at noen tidligere har laget en gitarserie helt uten regnskogtømmer.
– Her har vi en norsk produsent som
er en internasjonal pioner. Det fortjener støtte fra Regnskogfondet, og alle
andre for den saks skyld, sier Ranum.
I etterkant av Frankfurt-messa fikk
Regnskogfondet besøk av musikkfotograf Robert Meyer og musiker Marc
Moravia, som begge var med Husemoen til Frankfurt. De er fulle av lovord om lillehamringens idé, og mener
det er helt riktig å starte i det små.
– Du kan aldri lansere en slik gitar
nedenfra og opp. Det må starte med
at noen av de store stjernene bruker
den, og da vil plutselig alle andre ha
en lignende, sier Moravia.
Så langt eier Mark Knopfler, Little
Steven og Jarle Bernhoft alle et eksemplar av Husemoens Norwegian
Wood-gitarer.

i arilds hage

Ny rapport om oljefondet:

Tre milliarder til skog
– 82 mrd. til skograsering

rød fare: Belgfrukten har åpnet seg og frigjort de fargerike ertene. De spres trolig hovedsakelig med fugler.

Norge har satt av tre milliarder årlig til regnskogbevaring, men investerer 27
ganger mer i regnskogødeleggende industri. KrF og Venstre reagerer kraftig.
tekst: Gaute Johansson Gaarder
redusert i 2011, økte investeringene i verstingbransjene med
over 13 prosent. Omfanget av
investeringene gjør oljefondet
til Norges klart viktigste årsak til
avskoging, og når norske myndigheter overser dette bryter
Norge sine forpliktelser fra FNs
klimatoppmøte i Cancun i 2010.

30. mars offentliggjorde Regnskogfondet
og Naturvernforbundet en rapport som viser
at oljefondet investerer hele 82 milliarder
kroner i syv bransjer som er ansvarlige for
massiv regnskogødeleggelse verden over.
«Som å bruke en lillefinger til å hjelpe,
mens man bruker en knyttneve til å slå»,
var mantraet fra daglig leder Lars Løvold
i Regnskogfondet, da rapporten «Beauty
and the Beast» fikk bred oppmerksomhet
i norske medier.
Rapporten kom med knusende konklusjoner: Til tross for at oljefondets verdi ble

Finansministeren ikke bekymret
Finansminister Sigbjørn
Johnsen (Ap) tok kritikken
med fatning. Til TV2 sa Johnsen 30. mars at regjeringen
har stor oppmerksomhet mot
dette området, og at den har
mulighet til å utelukke selskaper som begår grov miljøskade.
– Etikkrådet går gjennom
dette, og i tillegg er Norges Bank
aktive sammen med andre eiere
for å ta tak i denne problemstillingen. Dette er et område
som viser hvor viktig det er at
vi har etiske retningslinjer, at vi
får anbefalinger fra etikkrådet
og at vi i ettertid kan agere, sa
Johnsen.
Policyrådgiver Vemund Olsen i Regnskogfondet er slett ikke uenig i at de etiske
retningslinjene er gode. Det er etterlevelsen
som er for dårlig.
– Både Etikkrådet og Norges bank må ta
en mye mer aktiv rolle i å forfølge selskaper
som ødelegger regnskog, for å sende et tydelig signal til verstingbransjene om at deres
adferd ikke er akseptabel for internasjonale
investorer som Norge, sier Olsen.
Regnskogfondet krever handling
«Beauty and the Beast» markerer en kurs-
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endring i Regnskogfondets tilnærming til
oljefondet, fra enkeltselskaper til bransjer.
Ved å vise til summen på 82 milliarder
kroner, som er langt høyere enn det noen
tidligere har antatt, er håpet at systemforandringer vil tvinge seg fram.
– Regnskogfondet vil fortsette å trekke
fram verstingselskaper når situasjonen tilsier
det, men vi ønsket nå å vise at regnskogødeleggelse er svært utbredt og systematisk i
en rekke bransjer som oljefondet investerer
tungt i, sier Olsen.
Regnskogfondet krever at regjeringen
gransker hvordan oljefondet bidrar til
regnskogødeleggelse, og hvilke tiltak som
må settes inn for å unngå dette i framtida.
Samtidig må etikkrådet gis en langt mer
uavhengig rolle enn det har i dag, slik at
Finansdepartementet ikke kan trenere og
overprøve rådets anbefalinger.
KrF: «Uholdbart»
Kravene er hørt på Stortinget, hvor Venstre og KrF begge foreslår økte ressurser
til oljefondets etikkarbeid. KrFs Hans Olav
Syversen kaller oljefondets økende investeringer i regnskogødeleggende bransjer
for «uholdbart».
Regnskogfondet har i fem år jobbet med å
påvirke stortingspartiene til å styrke forvaltningen av de etiske retningslinjene.
– Vi møter stadig større forståelse for dette
både fra regjeringspartiene og opposisjonen,
og prøver å få på plass tverrpolitisk enighet
om et bedre system, sier Olsen.
«Beauty and the Beast» skal brukes videre
i dette arbeidet, og ettersom rapporten er
på engelsk håper Regnskogfondet den også
kan føre til et internasjonalt press på norske
myndigheter.
Les hele rapporten på www.regnskog.no.

Paternostererten – vakker, men farlig!
Når belgfruktene på denne busken sprekker opp, kommer de svært fargerike ertene til syne.
I planteriket er bær og frukter med sterke farger ofte en invitasjon – «Kom og spis meg!»,
men i dette tilfellet er budskapet «Pass deg, jeg er giftig!».
de kontrastrike fargene i rødt og svart er typiske advarselsfarger
også hos mange giftige smådyr, som våre marihøner. Paternostererten (Abrus precatorius) er vidt utbredt i tropene. Med vakre,
rosa blomster er denne busken populær som prydplante, og
mange steder lages det smykker av de fargerike ertene. Først og
fremst i form av halskjeder, rosenkranser eller armbånd. Men det
er slett ikke ufarlig å stikke hull på disse ertene for å tre dem inn
på en tråd. Dødsfall har forekommet når folk har laget smykker
og stukket seg i fingeren.

Magi og medisin
Mange steder i tropene selges disse og andre store frø på gata som
trolldomsmidler mot blant annet sykdommer. I ayurvedisk medisin
er det lange tradisjoner med bruk av alle deler av planten, tilberedt
etter nøyaktige oppskrifter mot en rekke sykdommer og plager.
I vår del av verden brukes ikke planten verken i naturmedisin
eller skolemedisin. Eksperimentering eller selvbehandling med
de fargerike ertene, om man kommer over dem på reise, er svært
farlig. Ethvert forsøk på utprøving må frarådes på det sterkeste.

Giftmord og diamanter
Frøene inneholder det svært giftige stoffet abrin, som er dødelig i
svært små mengder når det kommer direkte inn i blodet. I India,
hvor planten er utbredt, har frøene blitt brukt både i tradisjonell
medisin og til giftmord. Her ble de også tidligere brukt som
vektenhet, til å veie opp verdifulle smykkesteiner. Den berømte
Kohinoor-diamanten, som i dag er en del av de britiske kronjuvelene, ble opprinnelig veid på denne måten.

Framtidig kreftmedisin?
Framtidig medisin basert på kjemiske forbindelser i ertene er
imidlertid en ganske annen sak, for planter med svært potent kjemi
er ofte blitt verdifulle medisiner. Et eksempel er opiumsvalmuen,
som gir farlig narkotika, men også det viktige smertestillende
legemidlet morfin. Paternostererten er i søkelyset med tanke på
framtidig medisinsk bruk, og det er blant annet påvist krefthemmende effekter. Kanskje kan de vakre frøene en gang gi opphav
til nye, verdifulle medisiner?

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!
Kampen for å redde regnskogen engasjerer mennesker i hele Norge. Vi har mange
støttespillere som på ulike måter redder regnskogen sammen med oss.
Her presenterer vi et lite knippe av våre regnskogsvenner. Tusen takk for støtten!

Støtt
Regnskogfondet!
Regnskogfondet redder regnskog med
støtte fra enkeltpersoner og bedrifter i
Norge. Sammen bevarer vi store regnskogsområder hvert år. Du kan gi din
støtte på flere måter:

Vaksiner redder
regnskog
Lege Gunnar Hasles gode idé har så langt
gitt 262 000 kroner til regnskogsbevaring.

Ønsker du å gi med mobil? Send regnskog
til 2160 og gi 200 kroner.
Du kan også gi et støttebidrag til vår
giverkonto 1602.58.32500.
Vil du redde regnskog hver måned?
Bli Regnskogvokter på www.regnskog.no!
FOTO: Thomas Marent

FOTO: Aase Magnhild Sørbø

kreativ lege: Gunnar Hasles pasienter er
viktige bidragsytere for Regnskogfondet.

Dr. Gunnar Hasle ved Reiseklinikken er ekspert i tropiske sykdommer, og som en del av
jobben vaksinerer han folk som skal reise til
tropiske strøk. Hasle og Reiseklinikken tilbyr
alle sine pasienter å støtte Regnskogfondet
via fakturaen for behandlingen.
– Naturvern er etter min mening den viktigste saken i vår tid. Turisme er et tveegget
sverd når det gjelder naturvern. Man slipper
ut store mengder CO2 når man reiser langt,
men om man velger riktige reisemål kan

man legge igjen penger i lokale naturvernprosjekter, og derved gjøre dem lønnsomme,
sier Hasle.
Han nevner safariturisme, som er så viktig
for land som Kenya og Tanzania at turismen i
seg selv er en god grunn til å bevare naturen.
– I og med at jeg tjener penger på at folk
reiser til fjerne strøk synes jeg det er riktig
å rette opp litt av dette ved å forsøke å samle
inn penger til naturvern, gjennom Reiseklinikkens naturvernfond, hvor halvparten går
til Regnskogfondet, og halvparten til WWF,
avslutter Hasle.

Har du spørsmål om vår givertjeneste?
Send en e-post til
regnskog@regnskog.no,
eller ring 23 10 95 00

FOTO: Erlend Schei

Kunstner Ragnhild Schei finner mange motiver i regnskogen. Hun
takker ved å gi skogen noe tilbake.
Ragnhild Schei har vært Regnskogvokter siden 2007. Hun er kunstner
med utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo, og jobber som psykolog
i Sarpsborg kommune.
Schei holdt nylig en separatutstilling i Galleri Midtstuen i Rakkestad. Der stilte hun ut malerier, skulpturer, tegninger og konseptkunst. Fem prosent av salgsinntektene ga hun til Regnskogfondet.
– Det var viktig for meg å sette fokus på en viktig sak, når jeg
hadde litt ekstra oppmerksomhet, forteller Schei.
– Som kunstner er det slående hvilke fantastiske motiver man
finner i regnskogen, og som psykolog opplever jeg at det å gledes
over og ta vare på naturen, er blant de tingene som gir mest mening
og livskvalitet. Spesielt dersom man deler den gleden med familie
og venner. Jeg har vært regnskogvokter i mange år, og håper fokuset
kan få flere til å bli det.
I tillegg til deler av salgsinntektene, fikk Schei muligheten til å
gi 5205 kroner som et ekstrabidrag.
– Det kjentes veldig godt!, smiler hun.

FOTO: Øyvind Berre

FOTO: Arve S. Martinsen

Regnskogvokteren

redd verden: Skoleelever kan kildesortere med inspirasjon fra regnskogen.

Gjør kildesortering til en lek
Et spill om regnskogen skal gjøre det gøy å
kildesortere i norske skoler.

naturglede: Som psykolog opplever Ragnhild Schei at naturglede
sammen med venner og familie er bra for folk. Her er hun sammen
med sin egen familie.
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Grønt Punkt Norge drifter returordningene for
plastemballasje, drikke- og emballasjekartonger. En av målgruppene deres er elever som
får skolemelk i lunsjen. Til høsten lanserer
Grønt Punkt spillet «Redd verden med Lorax»,
som skal motivere skoleelever til å kildesortere
drikkekartongene.
Lorax er en liten, hårete og bartebefengt
skapning som så dagens lys i «The Lorax», en
amerikansk barnebok fra 1971. I boka fram-

stilles han som trærnes høye beskytter, som
kjemper mot at skogen skal hogges ned av
de grådige industriselskapene. Lorax er gjort
aktuell gjennom barnefilmen «Lorax – skogens vokter», som ble vist på norske kinoer
denne våren.
For hver uke elevene kildesorterer, redder
de en plante eller et dyr fra regnskogen, som
de lærer mer om gjennom flotte og spennende
faktakort. Her holder Arve S. Martinsen fra
Grønt Punkt opp en skisse av spillet. Viktig
beskjed til alle lærere: Spillet kan bestilles fra
Grønt Punkt fra slutten av juni, så følg med!
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resultatet: Lisa og Helene, med boksen
som inneholder hele det innsamlede
beløpet: 490 blanke kroner.

Regnskogens
to venner
Lisa Berre (8) og Helene Berre (6) fra Oslo
har arrangert basar til inntekt for Regnskogfondet. I en hel uke koste de to jentene seg
med å lage gevinster og lodd. De brettet 103
lodd og klarte å selge 98 av dem til naboer,
venner og familie.
– Jorda er liten, men dyrelivet er stort!
Vi må redde regnskogen før det er for sent,
sier basarjentene.

returadresse
regnskogfondet
grensen 9b, 0159 oslo

på baksiden

Ainina kommer til verden

5. juni 2005 ble lille Ainina født i landsbyen Kuala Gandah i delstaten Pahang i Malaysia. Ainina er det åttende barnet til Manja og
Cui. Manja er fra urfolksgruppen jah hut, men har giftet seg med Cui som er chewong, og flyttet til hans landsby. I landsbyen føder de
fleste kvinner hjemme. Ainina er i dag seks år og har begynt på førskolen. Regnskogfondets Anja Lillegraven tilbrakte seks måneder
sammen med chewongene, som kun teller 400 mennesker, i forbindelse med et feltarbeid i 2005.
Foto: Anja Lillegraven
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