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Blir skogen reddet
her?

regnskogfakta: Visste du at seks prosent av jordas befolkning kan kalle seg urfolk?

Nei til palmeolje i
Vest-Papua

Palmeoljesuksess uten sidestykke

Peruanske myndigheter ga i april tillatelse til en utvidelse av gassvirksomheten i en
sektor av den sørøstlige peruanske regnskogen som går under navnet «blokk 88».
Nå vurderer Regnskogfondets partner, Aidesep, å gå rettens vei for å stanse planene.
Utvidelsen overlapper urfolksterritoriene Kugapakori-Nahua og Nanti, og saken er
særlig spesiell fordi det bor isolerte indianere i disse territoriene. Det er Camisea, en
sammenslutning av flere olje- og gasselskaper, som står bak prosjektet.

Takket være engasjementet til både forbrukere og ildsjeler i matvarebransjen er palmeolje nå borte fra hundrevis av norske matvarer. Palmeoljekampanjen rundet nylig
ett år, og i løpet av den tiden er forbruket redusert med over 10 000 tonn.
– Dette har gått over all forventning. Gjennom vår kampanje har norske forbrukere
sagt tydelig i fra at de ønsker mat uten palmeolje, og de er blitt hørt. Så tusen takk til
alle som har støttet oss, sier Dag Hareide, daglig leder i Regnskogfondet.
Produsenter som Mills og Stabburet sa tidlig nei til palmeolje, og flere har fulgt
etter. Siste i rekken er kjeksprodusenten Sætre som sier de vil redusere bruken av
palmeolje innen 2014, noe kampanjegeneralene Anja Lyngsmark i Regnskogfondet
og Eidi Ann Hansen i Grønn hverdag gleder seg over på bildet.

«Bare prøv deg!»
Biolog og fotograf Phil Torres måtte gni seg i øynene da han fant det han først trodde
var en kjempeedderkopp i regnskogen i Peru. «Edderkoppen» var nemlig ikke annet
enn rusk og insektsrester. Alt laget av en edderkopp som har langt større oppfinnsomhet enn kropp. Med sine fem millimeter er genus Cyclosa ingen fryktinngytende
skapning. Derfor har den driftige lille karen laget en falsk versjon, med alle åtte bein
intakt, som skal holde veps på avstand, skriver Science World Report. Men luringen
gir seg ikke med det; hvis en fiende nærmer seg, setter den nettet i bevegelse slik at
«edderkoppen» skal se livaktig ut.

Brasil skal telle
trær i Amazonas
Brasilianske myndigheter har tatt på
seg en formidabel oppgave når den nå
går i gang med en «vareopptelling» i
Amazonas. Undersøkelsen vil trolig ta
fire år og skal gi en detaljert oversikt over
tresorter, jordsmonn og biomangfold i
verdens største regnskog, melder BBC.
Myndighetene tror en detaljert oversikt
over Amazonas vil gjøre skogbevaring
mer effektivt. Den siste lignende undersøkelsen ble gjennomført på 1970-tallet.

Takket for de siste
20 årene
Her overrekker daglig leder Rahmat Hidayat
i Regnskogfondets indonesiske partnerorganisasjon WARSI en kariktarurtegning
av Lars Løvold til hovedpersonen selv. Det
skjedde i Jakarta i desember i forbindelse
med et nettverksseminar hvor ti av Regnskogfondets indonesiske partnerorganisasjoner
var til stede.
Avtroppende leder Lars Løvold og påtroppende leder Dag Hareide var på plass, både
for å presentere Regnskogfondets Indonesiastrategi og for å styrke partnersamarbeidet.
Karikaturtegningen ble overrakt for å takke
Løvold for 20 års støtte til urfolket Orang
Rimba, som har slåss for rettighetene sine
på Sumatra. Tegningen viser Løvold stående
sammen med Orang Rimbaene i skogen som
ble en nasjonalpark etter samarbeid mellom
Regnskogfondet og WARSI.

Papirgigant ut av
regnskogen

Skinnet kan bedra
En ugle som lever på en øy utenfor Bali ble nylig gjenstand for verdens oppmerksomhet da forskere konkluderte med at den er en nyoppdaget art. Hvordan skjedde
dette? Ved at forskerne lyttet til den. I flere år har man antatt at uglen var en del av
trolluglearten (Otus magicus). Det viser seg imidlertid at den har en unik kallelyd
som har fått forskerne til å konkludere med at den faktisk er en helt ny art. Uglen
har fått navnet Otus jolandae, skriver Mongabay.com.
Foto: Philippe Verbelen

Papirgiganten Asia Pulp and Paper vil
trekke seg ut av Indonesias verneverdige
regnskoger. Avgjørelsen tas etter at over 100
internasjonale kunder, inkludert Disney og
Staples, har brutt kontrakten med APP på
grunn av selskapets rasering av regnskog.
Organisasjonen Rainforest Action Network,
som i flere år har oppfordret til boikott av
papirprodusenten, skriver i en pressemelding
at APP ikke vil bli sett på som et ansvarlig
selskap på markedet før løftene settes ut i
praksis.

Derfor er skog
viktig for klimaet

Foto: Phil Torres

Brasil har kuttet avskogingen med over 80
prosent siden 2005. Det kom fram under
FNs klimatoppmøte i Doha. Med dette
har de redusert sine utslipp av CO2 tilsvarende mer enn samtlige norske utslipp
de siste 10 årene. På de aller fleste andre
områder i verden har klimagassutslipp
økt. Dermed er Brasils bidrag antagelig
det viktigste som har skjedd i arbeidet
med å redusere oppvarmingen av kloden
siden begynnelsen av dette århundret.

Vil dra gassgigant for retten

Foto: Grønn Hverdag

Regnskogfondets partnerorganisasjon
Paradisea oppnådde nylig en viktig
delseier i arbeidet med å forhindre
oppstykking av de rike skogsområdene
i den indonesiske provinsen Vest-Papua.
Organisasjonen jobber for å etablere
grønne korridorer mellom allerede eksisterende verneområder. Dette gjøres i tett
samarbeid med de lokale klanene som
eier skogen, og ikke alltid er enige om
hvor grensene dem imellom skal trekkes.
Etter Paradiseas dialogmøter har nå alle
klanene i ett av innsatsområdene blitt
enige om hvor grensene skal gå, men
minst like oppløftende er det nye oppropet deres om at palmeoljeplantasjer ikke
får etablere seg i området. Oppropet vil
bli brukt av Paradisea for å sikre at lokale
myndigheters areal- og utviklingsplaner
tar hensyn til dette.

regnskogfakta: Visste du at veier truer Amazonas? Nesten all avskoging skjer mindre enn fem mil fra en vei.
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regnskogfakta: Visste du at 80 prosent av verdens kjente insektsarter lever i de tropiske skogene?

De fleste språk
snakkes i regnskogen

Etterlengtet møte

HVEM: Axel Borchgrevink, styreleder i Regnskogfondet
HVOR: Yanomami-territoriet, Brasil
HVORFOR: Til stede som gjest under yanomamienes
jubileumsfeiring

BOK: Kuskusen har fire fingre
FORFATTER: Tim Flannery
ANBEFALT AV: Kamilla Berggrav, programkoordinator Oceania
Da jeg startet i Regnskogfondet for noen år
siden var Ny-Guinea fortsatt en mer eller
mindre uoppdaget plett på kartet for meg.
En eksotisk øy i Stillehavet med intrikate
slektskapsrelasjoner og en enorm regnskog.
På min første reise til Papua Ny-Guinea
leste jeg «Kuskusen har fire fingre» og ble
bergtatt. Tim Flannery er en kjent australsk
zoolog, forfatter og oppdagelsesreisende,
og hans genuine fasinasjon for Ny-Guinea
smitter. Ny-Guinea er et av verdens minst
utforskede områder, og Flannery tar oss gjennom en utrolig reise til isolerte områder de
færreste av oss har mulighet til å oppleve
på egenhånd. På sin jakt etter uoppdagede
pattedyr finner han blant annet det som sannsynligvis er jordas største rotte, gir navn til
fire forskjellige arter av trekenguru og får den
ambivalente æren av å få en ringvollsorm
oppkalt etter seg.
Likevel er det hans møte med menneskene på verdens nest største øy som gjør
størst inntrykk. Han skriver gripende om
skjebnen til fjellfolk som har levd så og si
uten kontakt med omverdenen, men som
i stadig større grad konfronteres med den
moderne verden. Denne boka er full av fantastiske historier preget av humor, innsikt
og varme. Den vil fenge en hver leser med
interesse for fjerntliggende kulturer, og vil
sannsynligvis få de mest eventyrlystne til å
drømme om en reise til denne utrolige øya.

Som ny styreleder i Regnskogfondet
var jeg så heldig å bli invitert til feiringen av 20-års-jubileet for opprettelsen
av Yanomami-territoriet. Det var en
sjanse jeg ikke kunne la gå fra meg.
Da jeg begynte å studere antropologi
for 35 år siden, var den første boka jeg
leste om yanomamiene. Og da jeg noen
år senere var involvert i oppstarten av
Regnskogfondet, gikk den aller første
støtten vi overførte til yanomami-komiteens arbeid for opprettelse av et eget
territorium. Så jeg har vært opptatt av
dette folkets situasjon gjennom lang tid.
Ankomsten til Demini – landsbyen
til yanomamienes talsmann Davi – var
en spesiell opplevelse. Etter halvannen
time i småfly over endeløs skog dukker
plutselig det sirkelformete landsbyhuset opp. Ved ankomst blir vi malt i
ansiktene, før vi i samlet tropp geleides
inn og danser oss gjennom huset til
jubel fra de fjærprydete fastboende.
Jubelen gjelder nok ikke først og fremst
oss. Vi er så heldige å komme sammen
med en gruppe yanomamier fra Venezuela. Dette er slektninger som bor
mange ukers reise unna, og dette er
kanskje første gang gruppene treffes.

Nysgjerrigheten er stor, og dansen utvikler seg til en rituell samtale mellom
den eldste fra Venezuela og landsbyens
eldste, der de presenterer seg og sine.
Tyveårsfeiringen er en stor happening, med samling av yanomamier fra
mange landsbyer, representanter fra
andre indianergrupper, og fra brasilianske organisasjoner og myndigheter.
Gjennom hele uka går et tett møteprogram, med diskusjon om viktige temaer,
som inntrenging av gullgravere, farer
ved nasjonalparkstatus for en del av territoriet, helsetjenester, og valg til yanomamienes organisasjon Hutukara. Det
er fascinerende hvordan de fjærkledde
og malte indianerne bruker powerpoint,
følger dagsorden, og sørger for oversettelse mellom yanomami og portugisisk.
Kanskje er dette bildet det sterkeste
inntrykket fra besøket. Etter mange år
som farende bistandsantropolog har jeg
aldri sett noen gruppe leve så tradisjonelt – og samtidig ha så god kontroll
over kontakten med omverdenen! Det
gjør godt å vite at Regnskogfondet har
bidratt til denne suksessen.
Hilsen Axel

som bare dekker cirka 6 prosent av klodens
landareal, lever over 50 prosent av verdens
språk og 50 – 80 prosent av verdens planteog dyrearter. Her feires naturens og menneskehetens rikeste livsmangfold hver dag.
Dette er klodens hovedbibliotek.

LEDER Dag Hareide
Daglig leder i Regnskogfondet

Det forklarer mye om hvorfor et språk dør
annenhver uke.
Jeg halvløper etter tre indianere som smyger
seg innover i regnskogen. Vi er i Peru nær
grensen til Brasil. Innimellom stopper de og
sier noe mens de peker på et tre, en plante,
et insekt. En av dem oversetter til spansk for
at jeg skal forstå. Jeg forstår noe, men forstår
at det er mye mer jeg ikke forstår.
Regnskogen er vårt hovedbibliotek
Hvert ord har en historie. Vi kan følge et
norsk ord bakover til andre områder og andre
språk. Ordet “respekt” for eksempel kommer fra latin «re spectere» og betyr «se om
igjen». Vi kan følge ordene og lære om hva
mennesker tenkte, hvordan de levde med
naturen og hverandre. Noen språk er ufattelig
rike på særegne områder. Et kjent eksempel
er samer og snø. Inger Marie Gaup Eira viste
i sin doktorgrad fra i fjor at samene har over
300 uttrykk for snø. Her er det poesi og praksis som overgår selv smøringsspesialistene
til langrennseliten.
Vi regner med at det er nesten 7000 språk
i verden. Et klart flertall finnes rundt ekvator – i og nær regnskogene. I det området

«
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Språk er mennesker og kultur
UNESCO sier at halvparten av verdens
språk kan være borte innen år 2100. Siden
årtusenskiftet har antagelig ett språk dødd
hver annen uke. De fleste av disse levde i
regnskogen.
Noen tror vi kan bevare disse språkene i
en ordbok og en grammatikk. Men språk er
mennesker. Jeg ser og hører indianerne foran
meg på stien – håndbevegelser, ansiktsuttrykk, intensitet i stemmen. Hvordan kan jeg
formidle det jeg opplevde til dere? Språk er
først og fremst det talte ord. Språk er mennesker, kultur – et under som er innebygd
i homo sapiens.
Yanomamiene i Amazonas kjenner mer
enn 500 planter som de bruker til medisiner
og mat. Hver av disse plantene har blitt til et
ord og en kultur. Tenk bare hva kaffen (som
for øvrig kommer fra regnskogen) betyr i
norsk kultur.
Utdanning på urfolks eget språk
Å respektere språk er å la menneskene få
leve og utvikle sine språk. For språk forandrer seg. Vi må «se om igjen» for å forstå
dybdene i språkene til urfolk.
Regnskogsfondet har fått i gang utdanning i flere områder i regnskogene. Det skjer
på urfolks eget språk og eget kroppsspråk
med deres egne folk. Etterpå lærer flere å
snakke andre språk for å bli sterke nok til å
møte den moderne verden.
Kan vi få dere med på laget alle kulturinteresserte, språkinteresserte? Å bevare
regnskogen er en av verdens mest akutte
kulturoppgaver.

Kan vi få dere med på laget alle kulturinteresserte, språkinteresserte? Å bevare
regnskogen er en av verdens mest akutte
kulturoppgaver.

regnskog 1–2013 side 5

dragkampen om skogen
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RESIGNERT: Her innser Norges skogforhandler, Eirik Brun Sørlie (t.h.)
at han ikke blir enig med sin brasilianske kollega. Det er frustrerende for
begge to. De hadde håpet på betydelig større framgang i forhandlingene.

Skuffelsens
øyeblikk
I Qatar krangler byråkrater og ministre om hvordan
regnskogene skal reddes og hvem som tar regningen. I Peru har en indianergruppe bevart regnskog i
31 år – uten å kreve en krone.
Tekst og foto: Gaute Johansson Gaarder

D

et er 1. desember 2012, men
i møterom 4 i Qatar National Conference Center er det
ingen førjulsstemning. Forhandlingene om en internasjonal avtale for regnskogbevaring (REDD+) er fastlåst.
Delegatene innser at de for første gang siden
skogforhandlingene startet på Bali i 2007, trolig
blir nødt til å utsette viktige spørsmål til neste
klimatoppmøte i Warszawa.
– Ingen av oss hadde håpet på dette utfallet, og
jeg regner med at vi er like skuffede alle sammen,
sier Peter Graham, en av ordstyrerne for klimakonvensjonens vitenskapskomité, SBSTA, som
har hatt ansvaret for å lage utkast til en avtale
ministrene kan slutte seg til noen dager senere.
Nå må ministrene selv løse flokene som blant
annet dreier seg om hvordan redusert avskoging
skal måles. De må også angripe den største elefanten i rommet: Hvem som skal betale skoglandene
for å la skogen stå.
Delegatene takker for god møteledelse, før de
tusler ut til bussene som skal frakte dem tilbake
til hotellene sine. «Share the ride, cut the carbon»,
står det på bussene som går på tomgang utenfor
konferansesenteret.
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Mye oppleves som paradoksalt under FNs
klimatoppmøte i landet som slipper ut mest
CO2 per innbygger i hele verden. For eksempel
at regnskogene skal reddes i konferansesaler
og møterom. Hvordan innholdet i forkortelsen
REDD+ brytes opp i så mange nye forkortelser
at du skal være møteveteran før du skjønner hva
som egentlig diskuteres. Hvordan USA og Brasil
skal ha satt skogavtalen i fare ved at de kranglet
så busta føyk om hvorvidt ordet «the» skulle være
med i en bestemt setning i avtaleutkastet eller
ikke. Hvordan framgangen skjer med museskritt
når alle er enige om at verden må kutte drastisk
i utslippene sine før 2020 for å unngå en global
oppvarming på over to grader. Et mål man ikke
når uten å stanse regnskograsering.
Klokka tikker ubønnhørlig. Og i en sal dypt
inne i et av verdens største konferansesentre
blir dette med ett så tydelig. En kvinne fra øystaten Kiribati stiller seg bak mikrofonen og ser
utover forsamlingen før hun med skjelvende
stemme sier:
– Vårt folk kjemper for å overleve.
Kiribati er i ferd med å synke i et hav som
stiger. Kvinnen forteller om følelser av bitterhet
og urettferdighet. Det er jo ikke øystatens 103 000
innbyggere som bidrar til klimaforandringene.

tema

dragkampen om skogen

En mann fra Tuvalu tar ordet etter henne,
og budskapet hans er krystallklart:
– Enten forandrer dere levemåte eller så
synker vi. Vårt folk står i frontlinjen i klimakampen, og vi har ingen steder å flykte.
Nå sitter kvinnen fra Kiribati ved siden
av ham og gråter.
– Vi vil alltid forsvare vår mor
Det er drøyt tre uker tidligere. I den lille
landsbyen Dulce Gloria i østlig peruansk
Amazonas står Pedro Montelouisa Romaina
og snakker om en annen gruppe mennesker
som lever i frontlinjen. Han er sjef for en
vaktpost som overvåker en av noen få elver
som fører inn i Reserva Territorial Murunahua. Der bor de isolerte. Indianere som vet
at omverdenen eksisterer, men som ikke vil
ha noe med den å gjøre.
Ved hjelp av Regnskogfondet og Nordic
Choice Hotels ble vaktposten opprettet i

2009. Romaina og hans menn stanser og
snur alle som måtte ta seg oppover elven.
Sistemann var en italiensk eventyrer som
ble sendt hjem med fly for bare få dager
siden. Mer alvorlige trusler finnes i form av
oljeselskap, tømmerhuggere og infrastrukturprosjekter.
– Dessverre er det ingen kontrollsystemer
for beskyttelse av isolerte i Peru, men vi har
laget en manual for hvordan slike kontrollsystemer bør fungere, sier Romaina.
Det vesle samfunnet på 493 asheninkaindianere har en lang tradisjon både for å ta
vare på de isolerte og skogen som omringer
dem alle. Skogen er nemlig nøkkelen til
liv både for de isolerte og for Dulce Gloria.
Landsbysjef Alindo Ruiz Santos’ bestefar tok
seg opp bakken fra elven 8. oktober 1981 som
en av de aller første. Han ryddet en åkerlapp
og la med det grunnlaget for Dulce Gloria. I
dag står landsbyen som et levende bevis på at

tar vare på «mor»: Dulce Glorias landsbysjef Alindo Ruiz Santos kaller regnskogen for
mor. Han sier landsbyen alltid vil forsvare den. Til høyre står hans kone, Magdalena Pinedo
Mañaningo.

urfolk er skogens mest effektive beskyttere.
– For urfolk er skogen vår mor og vårt
marked. Uten skogen får vi ikke laget åkrer,
vi kan ikke holde dyr og vi får ikke materiale
til kanoene og husene våre. Derfor vil vi som
samfunn forsvare vår skog, slår den 27-årige
landsbysjefen fast.
Rundt ham løper noen barn med slitte,
vestlige t-skjorter. I motsetning til de isolerte
er ikke Dulce Gloria upåvirket av det moderne samfunnet. Det står til og med noen
lyktestolper langs den gressbelagte småflyrullebanen, men de lyser aldri. Ingen later til å
savne det. Det er sola, ikke elektrisitet, som
styrer døgnrytmen i Dulce Gloria. Dagen er
over ved solnedgang klokka sju. Noen bål
knitrer i nattemørket og babygråt kan høres
fra noen av hyttene i det mødrene legger dem
for natta. Deretter senker det seg en stillhet
som i gradvis brytes av den omkringliggende
skogen som nå våkner til liv.
Utålmodighet i Doha
I Doha summer det også av liv. Heldagskonferansen Forest Day er i full gang i det staselige Rennaissance Hotel. 700 eksperter,

aktivister og beslutningstakere diskuterer
hvordan bedre skogforvaltning kan redde
klimaet vårt. Foredrag holdes og visittkort
utveksles. Det er sjette gang Forest Day avholdes i tilknytning til FNs klimatoppmøte.
Det ryktes at konferansen var mer matnyttig
i sine første leveår, at den nå er blitt «for offisiell». Byråkrater og forskere preger årets
paneldebatter.
Igjen er det penger som diskuteres. Naoko
Ishii, administrerende direktør i Global Environment Facility (GEF), takker Norge for
å gi tre milliarder kroner årlig til regnskogbevarende tiltak – før hun sier at det trengs
mer penger og større politisk handlekraft før
vi får resultater som monner. Det snakkes
om 170 milliarder kroner årlig.
Hans Brattskar i Miljøverndepartementet er utålmodig. Han minner om togradersmålet og hvordan REDD+ spiller den
nevnte avgjørende klimarollen fram mot
2020. Brattskar appellerer innstendig om
at skogforhandlingene ikke kompliseres i
for stor grad.
– Ting er kompliserte nok som de er. Vi
må nå forfølge alle alternativer for finansiering, og vi må være pragmatiske. Det som
iverksettes av REDD+-tiltak før 2020 kan
ha en enorm betydning for framtiden til
planeten vår.
Hører prat om mange skogpenger
Det er ikke ofte landsbysjefen i Dulce Gloria
blir svar skyldig, men nå ser han spørrende
ut og rister lett på hodet. Vi vil vite om han
har hørt om den årlige konferansen hvor
verdens toppledere møtes for å diskutere
hvordan planetens regnskoger skal bevares.
Det er åpenbart langt fra Dulce til Doha.
Men setter du deg i et småfly og peiler ut
kursen vestover, vil det endeløse teppet av
skog etter en times tid brytes av byen Pucallpa, som er på størrelse med Bergen. Og
der, kan landsbysjefen fortelle, snakkes det
om penger. Mye penger.
– Man hører prat om alle disse pengene
som skal gå til skogbevaring. Men her ute
merker vi ikke noe til det, sier Alindo Ruiz
Santos.
Han gir ingen uttrykk for bitterhet. Den
type bitterhet man kan se i et menneske som
mener penger er viktig, og som ikke har fått
sin rettmessige del av kaka. Så er heller ikke
begrepet «penger» noe Santos bruker. Han
snakker i stedet om «fordeler», og landsbysjefen er krystallklar på at fordelene med en
skogbevaringsplan bør tilkomme de som
ikke hogger ned skogen.

tunga rett i munnen: Delegatene i FN-toppmøtets vitenskapskomité gjør et siste
forsøk på å oppnå enighet om et tekstforslag som ministrene kan slutte seg til når de ankommer Doha litt senere. De mislykkes.
– De som lager denne planen bør forstå
at vi alltid har forsvart skogen, og vi bør
anerkjennes for det. Vi er opptatt av at våre
barn vokser opp med skogen og at luften er
ren for alle. Vi vet også at dersom skogen
forsvinner blir det varmere.
«Historisk øyeblikk» og «vakre lokaler»
Det er 8. desember og jubelen står i taket i
Qatar National Conference Center. Det var
på hengende håret, men nå er det oppnådd
enighet om en videreføring av Kyotoprotokollen. Superlativer slenges i øst og vest.
Om et historisk øyeblikk. Om fantastiske
arrangører. Ja, og for ikke å glemme møterommet; «dette konferansesenteret er blant
verdens beste, og et vakkert arkitektonisk
landemerke», sier Abdulaziz Bin Ahmed AlMalki fra arrangementskomiteen til COP18s
offisielle nettside.
Naturvernforbundet kan styre sin begeistring både for lokaler og lovnader. De kaller
resultatet «magert» og klimaregelverket fram
mot 2020 «svært svakt». Regnskogpengene
ble ikke lagt på bordet denne gangen heller.
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Forhandlerne ble ikke enige om hvordan
klimagasseffekten av regnskogbevaring skal
måles, hvordan skoglandene skal svekke
drivkreftene bak avskogingen eller hvordan
menneskerettigheter skal sikres sammen
med skogen. Likevel gleder Regnskogfondet
seg over et resultat vi kaller et «lite framskritt», men som vi vet kan ha svært stor
betydning på sikt. Det skyldes de tre ordene
«non-carbon benefits», som nå er tatt inn i
forhandlingsteksten og dermed er noe forhandlerne må forholde seg til når de møtes
igjen i Warszawa i desember.
Inviterer FN-toppene til Dulce
Lite vet landsbysjef Alindo Ruiz Santos at tre
ord i et dokument kan få betydning for ham,
hans kone, familie, venner og ikke minst
«brødre og søstre i skogen» – de isolerte.
Men «non-carbon benefits» betyr i praksis
at REDD+-pakken ikke lenger bare dreier
seg om karbon, altså om å la trærne stå og
ingenting annet. Nå skal det også forhandles
om hvordan urfolks levesett og rettigheter
skal bevares sammen med trærne. f

aktivisten
tema

tematittel om skogen
dragkampen

Men du trenger ikke fortelle Santos at de
isolerte har rettigheter som bør bevares. For
det første er det ikke et spørsmål om bør,
men om må. For det andre har han visst
det hele livet.
– De isolerte er der ute, i deres hjem.
Vi som samfunn respekterer det. Vi kan
ikke tvinge dem til å komme ut. Vi har våre
vaner, de har sine vaner. Vi forsvarer deres

rett til å ha dem, og hvis Gud vil kommer
de også i fremtiden til å være der ute og
leve slik de ønsker. Vi skal uansett fortsette
å forsvare dem.
Det samme skal de gjøre med skogen
som livnærer dem alle. Santos ser lyst på
framtida, og håper Dulce Gloria skal bli et
hjem for flere enn de 47 familiene som bor
der i dag. Han håper de kan få muligheter

til utdanning utover vanlig skolegang, for
da kan de styre flere av sine egne saker. Så
håper han også noen av de som forhandler
om skogbevaringsplanen kommer på besøk
en dag.
– Kanskje de ikke tror på oss. Da er de
hjertelig velkomne hit for selv å se hvordan
vi forsvarer skogen i praksis. Vi vil ikke lure
noen, sier den unge landsbysjefen. n

«Kanskje de ikke tror på oss. Da er de hjertelig velkomne
hit for selv å se hvordan vi forsvarer skogen i praksis.
Vi vil ikke lure noen.» landsbysjef alindo ruiz santos
langt fra doha: Barna i Dulce Gloria vet
ingenting om hva som diskuteres i Qatar. De
lærer om skogbeskyttelse av foreldrene sine.

Til kamp mot
smykker som
smerter

Norge betaler Guyana for å beskytte regnskog. Denne trues av
gullgravere, mineralutvinning og hogstkonsesjoner. Sharon kjemper for at urfolksrettigheter blir respektert i lovverk og i praksis i
Guyana, slik at urfolk fortsatt skal kunne leve i og av skogen.

– Hvilke utfordringer møter du i arbeidet?
– Jeg besøker mange landsbyer. De fleste jeg
besøker er ikke fornøyde med de grensene
de har fått av myndighetene. Veldig ofte
er områder som brukes av landsbyboerne
til jordbruk, jakt eller fiske utelatt. Noen
ganger også bosetninger. Det rotete arbeidet
med å avgrense urfolkslandsbyer har også
ført til konflikt urfolkslandsbyer i mellom.
Urfolksloven i Guyana slår fast at urfolksministeren skal ta den endelige beslutningen
om hvilke landsbyer som skal avgrenses,
utvides og hvor store de skal være. Beslutningene som tas virker veldig tilfeldige og er
ikke basert på landsbyboernes bruk av skogen og behovene deres. Flere landsbyer har
fått beskjed av ministeren om at områdene
de vil ha anerkjent er alt for store, uten at
de får vite hvorfor. Mineralutvinning, særlig
gullgraving, er den viktigste årsaken til at
skogen i Guyana ødelegges. Gullgraving gir
store hull i bakken hvor bare insekter som
sprer sykdommer som dengue og malaria
kan leve. Urfolksloven gir landsbyene en
viss mulighet til å bestemme over små og
mellomstore mineralutvinningsprosjekter,
men regjeringen bestemmer over store
prosjekter.

regnskogen og klima

• Fordi regnskogen binder opp store mengder karbon, står avskoging for om lag 15 prosent av verdens klimagassutslipp.
• Klimaprogrammet Reducing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation (REDD) tilbyr skogland penger for å
la skogen stå framfor å hugge den ned.
• REDD+ er en videreutvikling som går lengre enn tiltak mot
avskoging, og skal også belønne bevaring og fortetting av
eksisterende skog.
• Norske myndigheter har satt av opp til tre milliarder kroner
årlig til REDD-arbeid.

«Gullgraving gir store hull i bakken hvor bare insekter som sprer
sykdommer som dengue og malaria kan leve.»

Brasil

PERU

Bolivia
Dulce Gloria

– Hva kjemper du for?
– Jeg kjemper for at folket mitt ikke skal
bli fordrevet på grunn av hogst, gullgraving eller andre «landrøvere». Vi vil at
landsbyene skal anerkjennes og utvides
i tråd med rettighetene våre, og ikke slik

myndighetene gjør det nå, for det skaper
problemer. Urfolksloven må endres og
arbeidet med å avgrense urfolkslandsbyer
må gjennomføres slik at det ikke oppstår
forvirring og konflikter. Stadig flere får
tillatelser til hogst og gullgraving på våre
tradisjonelle landområder, også områder
som urfolkslandsbyer har gjort krav på.
Hvis man virkelig er opptatt av klima
gassutslipp og miljø, så bør man ikke tillate
så mye hogst og gullgraving. Gullgraving
ødelegger miljøet fullstendig og påfører
landsbyene sosiale problemer som narkotika, alkohol og utnyttelse av arbeidskraft.
Det virker ikke som om myndighetene
er i stand til å kontrollere alt dette. Hvis
pengene fra Norge kan bidra til at urfolkslandsbyer avgrenses og utvides på en transparent måte, så vil det være av stor verdi
for oss. Brukes de til det beste for miljøet
vil både urfolk, planter, dyr og økosystemet
få glede av dem. Det er en drøm jeg skulle
ønske kunne gå i oppfyllelse.
– Hva har du oppnådd?
– Vi har i flere år lært urfolk om rettigheter. Vi bidro også til at Grunnloven i
Guyana beskytter kulturen vår. En gang så
demonstrerte urfolksministeren og noen
støttespillere mot oss, men samtidig så
bruker skogbruksmyndighetene utdrag
fra våre dokumenter når de informerer om
klimaendringer rundt omkring i landet.
av Solveig Firing Lunde

NAVN: Sharon Atkinson
SAK: Urfolks rettigheter
ORGANISASJON: Amerindian Peoples
Assosiaction (APA), en medlemsbasert
urfolksorganisasjon som organiserer flere
urfolkslandsbyer.
HVOR: Guyana. Sharon kommer fra landsbyen Santa Rosa.
BAKGRUNN: President i APA

Georgetown

Venezuela
Colombia
Brasil

GUYANA

Foto: Axel Borchgrevink

fortjent fest: For 20 år siden vant yanomamiene fram i kampen for eget territorium. Det har
trygget deres tilværelse og gitt dem mulighet til utvikling basert på egen kultur og identitet.

Feirer 20 år på eget land
Det svarte fjellet bak landsbyen ser harmløst ut. Men Davi Kopenawa Yanomami gir
oss ikke lov til å gå opp: Det vil føre onde vinder over landsbyen. Slik symboliserer
det mineralrike berget truslene som lurer under den festkledde overflaten når
yanomaniene samles til en stolt feiring av 20 år i eget territorium.
Av Ellen Hofsvang

Foto: Ellen Hofsvang

det lille flyet rister, men håndterer turbulensen greit i det vi beveger oss ut mellom
de hvite skydottene. Høydemåleren på det
litt slitne instrumentpanelet viser 6000 fot;
et par kilometer under oss bølger et trekroneteppe i variasjoner av grønt så langt øyet
kan se – i alle retninger. Vi flyr over verdens

største regnskog, Amazonas. Gradvis endrer
landskapet seg. Runde fjellformasjoner og
kvasse, svarte klippevegger stikker opp av
det grønne teppet her helt nord i Amazonas,
nær grensen mellom Brasil og Venezuela.
Og plutselig dukker det opp et rundt lite
hull i det grønne teppet: Det er felleshuset

– shabonoen – i landsbyen Watoriki. Vi går
inn for landing hos yanomamiene.
En historisk markering
– Stopp, ikke lenger! Midt på stien som fører
fra den bitte lille gressdekte flystripa inn til
bosettingen blir vi brått stoppet. Vakten har

Yanomami i Venezuela
Yanomami i Brasil

VENEZUELA
Colombia
Ecuador

brasil

Peru
Bolivia1
Chile

Argentina
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Gode grunner til å feire
– Jeg hentet kassava tidlig i morges, sammen
med døtrene mine, forklarer Fatima, mens
hun rutinert rasper og moser den hvite rotfrukten til en tykk masse. Det hele stekes på
store takker over bålet til tykke lefser som
kan lagres lenge. Kassava er en hovedingrediens i kostholdet her, ved siden av kjøtt, fisk
og regnskogens mangfold av vegetarretter.
Fatima er Davis kone, og forteller hvordan
jentene og kvinnene bruker skogen, fisker
og dyrker små hager. De unge jentene lærer

pyntet til fest: Fjær, dun og ansiktsmaling gir fantastiske festantrekk.

av mødrene. Selv vokste Fatima opp i en
bosetting på den andre siden av Vindfjellet.
– Det var ikke så mange å leke med da
jeg var barn, forklarer hun nøkternt. Etter
de grusomme tiårene med underernæring
og sult, har 20 år med eget territorium skapt
langt bedre forhold for yanomamiene, ikke
minst for barna.
Mulighet til å gå på skole er et av de store
framskrittene. Regnskogfondet har gjennom
mange år støtte skole tilpasset kulturen,
utdanning av lærere og utvikling av læremateriell på yanomamis eget språk. Nå er det
brasilianske myndigheter som har overtatt
ansvaret for skolene, mens Regnskogfondet
støtter yanomamienes arbeid for å få myndighetene til å sørge for et skikkelig skoletilbud
til folk her dypt inne i regnskogen. Skolen
har ikke bare sørget for nødvendige basis-

kunnskaper i lesing, skriving, regning og
portugisisk. Den har vært et viktig grunnlag
for at yanomami har stablet på beina sin
egen organisasjon: Hutukara.
Sterke, men ikke trygge
– I dag har yanomiene sterke ledere, og en
solid organisasjon. Det lederskapet vi ser i
dag er de første som ble utdannet på skolene
som ble etablert for 15 år siden, sier Marcos
Wesley fra den Brasilianske organisasjonen
ISA. Han var lærer her da de første skoleprosjektene ble satt i gang, og ser viktigheten av
at unge yanomamier fortsatt lærer om både
egne tradisjoner og hvordan de forhandler
med samfunnet utenfor skogen.
For selv om det har overlevd i 20 år, er
ikke yanomai-territoriet og regnskogen her
trygget for framtiden. Den internasjonale

fatima: Kassava moses og stekes til noen slags store,
flate kaker – beiju – mens Fatima forteller om livet i
regnskogen og livet som Davis kone.
gullprisen har skutt i været, og på nytt gullet
under regnskogen interessant for illegale
gullgravere. Invasjonene øker, og det skjer
samtidig med at sterke krefter i Brasil ønsker
å endre gruveloven, og gjøre det lettere å
åpne for mineralutvinning på indianernes
territorier. For Davi og Hutukara er kampen
mot disse nye onde politiske vindene den
fremste oppgaven å ta fatt på. Men først
skal alt man har oppnådd til nå feires, med
en storslagen samling for 600 indianere og
noen få blekansikter. n

Les mer om yanomami, hva de har oppnådd
og truslene mot territoriet:
www.regnskog.no (søk: yanomami).

Hutukara – taler yanomamis sak
Under 20-årsmarkeringen for territoriet
arrangerte Hutukara sin sjuende generalforsamling, og Davi Kopenawa Yanomami
ble gjenvalgt som leder av organisasjonen.
Hutukara hadde invitert representanter for
myndighetene på områder som mineralutvinning, helse og utdanning til debatt.
Yanomamiene og andre indianergrupper
som deltok fikk dermed muligheten til å
konfrontere myndighetene direkte i viktige
spørsmål.
Som Joana, som satte representanten for
politimyndighetene krast på plass da han
ikke fulgte med og hørte på hva hun hadde
å si. Joana er fra Papiou, lenger sør i territoriet, der de nå opplever at den ulovlige

gullgravingen brer om seg:
– Vi merket det først på at vannet blir
skittent og forurenset. Etter hvert så vi dem.
Men vi holder oss unna, vi vet de kan drepe
oss, sier Joana. Hun forlanger at politi og
myndigheter skal slå ned på gullgraverne,
og hindre dem fra å bringe sykdom og forurensning til indianernes land.
Yanomamiene tar nye virkemidler i bruk
for å nå ut. Innlegg filmes for å publiseres
på Youtube så snart noen er ute av skogen
og får tilgang til internett. Du kan se video
om yanomamienes historie og 20-årsmarkeringen på http://www.youtube.com/user/
socioambiental
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1980-tallet: Hver femte døde
Den internasjonalt anerkjente indianske
lederen Davi Kopenawa Yanomami har ført
kampen for sitt folk siden midten av 1980-tallet. Da han selv vokste opp så framtiden
dyster ut; man fryktet at yanomami-kulturen
sto på randen av utryddelse. Fra 1970-tallet
av skjøt Brasils kolonisering av Amazonas
fart, og både militæret, anleggsvirksomhet
og misjonærer bragte med seg sykdom og
død i blant indianerne. Davi ble selv rammet
av katastrofen, begge foreldrene hans døde
i epidemien som herjet på 1960-tallet. Aller
mest dramatisk var den store invasjonen av
gullgravere på 1980-tallet. Anslagsvis hver
femte yanomami døde i løpet av et snaut tiår.
En stor andel av befolkningen ble rammet av
smitte fra ukjente sykdommer, forurensning
og matmangel.
Som ung mann sto Davi i første rekke i

Yanomami:

• Utgjør ca. 20 000 i Brasil,
anslagsvis like mange i Venezuela.
• Er den største folkegruppen som
fortsatt i stor grad lever tradisjonelt
i regnskogen, der de jakter, fisker,
henter medisiner og materialer.
• Regnskogfondet har siden 1991
støttet Yanomamienes arbeid for
å sikre territoriet, få utdanning og
helse tilpasset livet i regnskogen
og styrke deres organisasjon
Hutukara.
• Les mer på www.regnskog.no

kampen for anerkjennelse av yanomamienes
land. Det var en kamp først og fremst drevet
av indianerne selv og deres allierte i Brasil,
men med støtte også fra blant annet Regnskogfondet. Seieren ble formidabel: 40 000
gullgravere ble fjernet fra området, og i 1992
undertegnet daværende president i Brasil
et dekret som anerkjente et territorium for
yanomamiene på over 96 000 kvadratkilometer, et område på størrelse med Portugal.
Brasils nye grunnlov fra 1988 anerkjenner
urfolk og deres rett til land.
– Kampen mot dem som vil ødelegge
regnskogen må fortsette, understreker likevel Davi.
– De hvite er ute etter den verdifulle skogen og mineralene under jorda. Vi, fra ulike
indianergrupper må kjempe sammen. Vi må
også stå sammen med hvite som støtter vår
kamp og forstår at regnskogen må bestå,
sier han, før han går for å inspisere arbeidet
med lunsjforberedelsene. Med så mange
gjester er kosten supplert med både kjøtt og
kjeks fra verden utenfor regnskogen, men
til vanlig lever yanomamiene i hovedsak av
det skogen kan gi dem.

Foto: Axel Borchgrevink

mørk ansiktsmaling og brysk stemme. Inne
fra skogen høres høylytt roping og sang på et
ukjent språk. Vi slipper videre, og det sirkelformede huset vi har sett i miniatyrformat fra
flyet åpenbarer seg i imponerende størrelse.
Raskt kommer vertskapet med ansiktsmaling
og vi skjønner hvor sangen kommer fra idet
vi dras inn i velkomstdansen mellom noen
hundre indianere pyntet til fest.
– Det er svært viktig for oss, for alle yanomamier at vi nå kan feire 20 år i eget territorium. Det er en enorm seier og dette vil bli
en markering som vil gå inn i historien, sier
Davi Yanomami. Flere hundre yanomamier og
indianere fra andre deler av Amazonas kommer for å feire. Men også representanter for de
hvite; myndigheter og frivillige organisasjoner
i Brasil og noen få utenlandske støttespillere.

Davi Kopenawa Yanomami: I mange tiår har han kjempet yanomami
enes sak, og er nå en internasjonalt anerkjent talsperson for indianernes rettigheter og bevaring av regnskogen.

Foto: Anne L. Grønlund

Foto: Vincent Rosenblatt

Foto: Axel Borchgrevink

shabono: De runde felleshusene ser ut som bittesmå hull
i den tette regnskogen.

i arilds hage

Neste stopp,
Myanmar?

Det som var et av verdens mest undertrykkende
regimer går i demokratisk retning. Regnskogfondet
er en av mange utenlandske organisasjoner som
nå vurderer virksomhet i Myanmar.
Av Gaute Johansson Gaarder

siden militærkuppet i 1962 har nyhetene
fra Myanmar, tidligere kjent som Burma,
vært preget av konflikter og menneskerettighetsbrudd. For bare få år siden ville det
vært utenkelig at Regnskogfondet skulle
vurdert å innlemme landet i porteføljen sin.
Men vinden har snudd. Militærjuntaen er
oppløst, politiske fanger er løslatt og regjeringen arbeider med en rekke demokratiske
reformer.

Myanmar er inne i den toppolitiske varmen igjen. Det gjenspeiles i antallet delegasjoner og internasjonale organisasjoner som
nå strømmer til landet. Regnskogfondet er
en av dem, og policyrådgiver Siri Damman
kom i februar hjem fra sin kartleggingstur
til det tidligere lukkede landet.
– Regnskogfondet er i en innledende fase
av en seks måneders utforskende periode.
Vi vurderer muligheter og kartlegger den

lysere framtid: Myanmar preges
av framtidsoptimisme etter flere tiår
med nød og undertrykkelse. Foruten
storslagen arkitektur består landet av
mye skog.

politiske situasjonen. Vi identifiserer de ulike
aktørene på statlig nivå, i sivilsamfunnet og
blant etniske grupper, sier Damman.
Store, uutforskede områder
Det anslås at skogen utgjør halvparten av
Myanmars areal. Fordi landet har vært utilgjengelig i mange år er det mange «hvite
flekker» på kartet. Dette gjør Myanmar særlig
spennende.
– I dag er det en liten sensasjon å finne
ukjente pattedyr. Men i de nordlige og sørlige delene av landet finnes det nær sagt
uutforskede områder der det ganske nylig
er blitt oppdaget nye arter, blant annet en så
langt ukjent primat, sier Damman.
Begeistringen til tross; et kaldt hode er
viktig når sivilsamfunnsorganisasjoner navigerer seg gjennom det som ennå er et usikkert politisk landskap. Dammans oppgave
er å vurdere hvordan Regnskogfondet kan
være til nytte i Myanmar. Hun snakker om
hvor viktig det er ikke å ta plassen til andre,
men snarere finne det hullet ingen så langt
fyller. I de ti skoglandene hvor Regnskogfondet opererer i dag, skjer det gjennom
lokale organisasjoner. Dette vil også være
oppskriften dersom Myanmar blir det ellevte
prosjektlandet.
– Det kan være organisasjoner som har
behov for ressurser som vi kan bidra med.
Kanskje kan vi da skape noen synergieffekter og bidra konstruktivt i prosesser på
lokalt nivå.

Foto: Siri Damman

Optimisme og åpenhet
Viktige beslutninger tas på løpende bånd i
Myanmar, og landets nye retning vil bli staket
ut i løpet av relativt kort tid. Ifølge Damman
snakkes det om «et vindu» på to-tre år.
– Et av spørsmålene er i hvor stor grad
landet kommer til å åpne opp for utenlandske selskaper som tar ut naturressurser, men
som samtidig gir en inntekt som kan investeres i vekst og utvikling. Det er en stor
mengde utenlandske aktører i Myanmar for
tiden, og alle har sine forslag.
Hun forteller at landet preges av den fremtidsoptimistiske stemningen som finnes i et
demokrati i emning. Dette til tross for at det
fremdeles er borgerkrigstilstander i nordlige
og vestlige regioner.
– Det er en forbausende åpenhet både i
regjeringen, sivilsamfunnet og de etniske
gruppene, og blant dem jeg har truffet ser
det ikke ut til å være redde for represalier
for å si sin mening.
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Sangsiskader (Cicadidae): Har sin hovedutbredelse i tropiske områder, og omfatter om lag 1300 arter.

melodiøs
pratmaker:
Denne vakre blå
sangsikaden er
en av mange som
bidrar i trope
skogens intense
sangkor.

Si det med sang!

I tropeskogene har mange forskjellige dyr utviklet svært avansert kommunikasjon med bruk av lyd.
Sangsikadene dominerer blant insektene, med et kor av lyder så intense at det kan bli plagsomt i
lengden. Men budskapet har et livsviktig formål: Finne en partner og bringe genene videre.
det mektige sangkoret i tropeskogene består av mange utøvere.
Her er sikader, sirisser, gresshopper, frosker, fugler og aper. Tusenvis av arter synger på forskjellige tider av døgnet, med forskjellige
rytmer og frekvenser. En intens «jam session» av lyder døgnet
rundt. Det dreier seg i stor grad om å skaffe seg en partner og
markere seg overfor rivaler. Ved hjelp av sang kan ofte direkte
kamp med rivaler unngås.
Sin egen kanal
Det gjelder å gjøre seg bemerket blant alle lydene. Noen er mestere
i å plassere sin spesielle lyd i et ledig øyeblikk, og på den måten
kan selv spinkle stemmer nå fram. Et stort spekter av frekvenser
utnyttes av de ulike utøverne. Mange har så å si sin egen kanal.
Når vi hører gresshopper som synger i norsk natur, så er det
et strykeorkester. De produserer lyd ved å stryke et bein eller en
vingekant over en kam med små riller eller tapper. Sangsikadene
produserer lyd på en helt annen måte, ved hjelp av en spent
membran (tymbal), som settes i svingninger. Det er hannene
som synger, og de har et par slike membraner, en på hver side av
bakkroppen. På innsiden av membranene er det et hulrom, som
fungerer som forsterkeranlegg.
Sang med klikkelyder
Membranene kan trekkes innover av noen muskler slik at de gir fra
seg et klikk. Når de slippes og retter seg ut igjen, kommer et nytt
klikk. Vi kjenner mekanismen fra metallokkene på syltetøyglass.
Når vi trykker på lokket eller slipper opp, kommer det et metallisk
klikk. Sangsikadene lager sine lyder på en lignende måte. Sam-

mentrekningen av musklene skjer ekstremt raskt og rekkene av
klikk høres som en kontinuerlig sang med et forbausende volum.
Det er bare hannene som kan produsere den kraftige lyden. Hunnene mangler de spesielle membranene og er stort sett stumme.
Dette har gitt opphav til et ganske tvilsomt ordtak: «Lykkelige er
sikadene, for deres kvinner er stumme».
Advarsel og kurtise
Med den kraftige sangen markerer hannene seg både overfor
rivaler og hunner som befinner seg i nærheten. Hannen varierer
sangen i ulike situasjoner og skifter ofte til en ny variant når den
kommer nær inn på en hunn. Signalet fra hunnen om at hun
er mottakelig for parring kan være et enkelt klikk med vingene
umiddelbart etter at hannen har avsluttet en sangstrofe. I kurtisen
dreier det seg ikke bare om volum, men også om hårfin timing.
I noen tilfeller kan man lokke hanner til å komme på handa
ved å knipse med fingrene på det helt riktige tidspunktet. Da har
man kommunisert med en sikade på dens eget sangspråk.

ARILD HAGEN
Gjennom flere tiår har forsknings
journalist og naturfotograf Arild Hagen
samlet bilder og historier om livets
myldrende og skjøre mangfold i regnregn
skogen. Hagen har lang fartstid fra
NRK og står bak flere populære propro
grammer og TV-produksjoner.
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redd regnskogen!
Synes du det høres urealistisk billig ut? Det er ikke fleip.
For oss teller virkelig hver eneste krone.
Regnskogfondet er avhengig av støtte fra
privatpersoner og bedrifter i Norge. Det er
bare sammen med våre støttespillere at vi kan
redde regnskogen. Med begrensede budsjetter til markedsføring, må vi kommunisere
enkelt og tydelig for å nå ut; ja, det nytter
å hjelpe!
Derfor har vi regnet på hvor mye det koster å redde regnskogen. Det er ikke så dyrt
som man skulle tro. 1 krone redder 200 m2
regnskog i ett år. Det går vi ut med når vi
forsøker å få flere folk til å bli med på å redde
regnskogen.
Forenklet påstand eller fakta?
Av og til får vi henvendelser fra folk som
gjerne vil vite mer om denne forenklede
påstanden. Kan det stemme? Vi har anslått
at gjennomsnittskostnaden er 5000 kr i året
for å beskytte 1 km2 (1 000 000 m2) regnskog.
Dette er imidlertid kun et gjennomsnitt. Det
koster oss for eksempel femdobbelt så mye å

bevare skog i Indonesia, som det gjør i Brasil.
I det indianske Xingu-territoriet (se kart)
har Regnskogfondet jobbet siden begynnelsen av 1990-tallet. Avskogingen rundt
territoriet er dramatisk, men skogen i det
indianske territoriet er like intakt. Xingu er
et territorium på nesten 27 000 km2 – omtrent som Hedmark fylke. 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:
• Du kan gi et støttebidrag til vår giverkonto 1602.58.32500.
• Vil du redde regnskog hver måned? Bli Regnskogvokter på www.regnskog.no!
• Har du spørsmål om vår givertjeneste? Send en e-post til regnskog@regnskog.no, eller
ring 23 10 95 00.

Rettigheter er heller ikke gratis
Men Xingu-området er ikke typisk, i den
forstand at det har vist seg ekstremt kostnadseffektivt å arbeide der. Regnskogfondet
arbeider også i mange andre regnskogsområder i Brasil, til dels mindre områder med
høyere kostnader. Vi har anslått en rimelig
gjennomsnittskostnad til 1000 kroner året for
å beskytte 1 km2. Et konservativt gjennomsnitt
for prosjektene i alle våre regnskogsland, er
5000 kr for å bevare 1 km2 i ett år – eller altså
én krone for 200 m2.
Mye av arbeidet Regnskogfondet gjør
for å beskytte regnskog og urfolks rettigheter, lar seg ikke lett «oversette» til km2/
m2 bevarte områder. Vi støtter blant annet
mange urfolksgrupper som ennå ikke har
fått anerkjent rettigheter til sine områder.
De bruker rettssaker, kampanjearbeid og
kartlegging for å prøve å få bevart skogen
de er avhengige av for å overleve. Når man
støtter Regnskogfondet, bidrar man også til
dette livsviktige arbeidet. n

Navn: Kristine Nordås Toska
Yrke: fundraiser i Røde Kors
Bosted: Toska i Radøy Kommune

Kristine Nordås Toska er en engasjert Regnskogvokter. Så engasjert at hun jobber frivillig
som tømmerinspektør for Regnskogfondet.
Her forteller hun om hvordan det er å være
tømmerinspektør.

0 100 km
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Kilde: Instituto Socioambiental, april 2006
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Innfødtes område
Rio Xingu hydrografisk basseng

Støtt Regnskogfondet!

bruker typisk 2,7 millioner kroner årlig på
å beskytte dette området i samarbeid med
lokale partnerorganisasjoner. 2,7 millioner
kroner delt på 27 000 km2 = 100 kroner året
per kvadratkilometer.

tydelig resultat: Hogstmaskinene
har måttet holde seg unna Xinguterritoriet i Brasil, noe dette kartet
illustrerer med all tydelighet.

Avskoget område
Opprinnelig vegetasjon

Foto: Privat

Slik redder vi 200 m2 regnskog
i ett år med bare én krone

Du kan redde regnskog med mobilen! Send kodeord REGNSKOG til 2160 og gi 200 kroner.

Før jeg skal inspisere butikker, kikker jeg
på nettsidene deres for å se om jeg finner
noe der. Så forsøker jeg å skaffe en avtale
med daglig leder, eller en annen person som
har oversikt over utvalget til den aktuelle
butikken. Får jeg ikke det, møter jeg bare
opp i butikken og hører om det er noen jeg
kan snakke med der. Når jeg har funnet en
talsperson i butikken, spør jeg om utvalget
og om de har tropisk tømmer til salgs. De
fleste butikkene jeg har vært hos tar meg også
med på en liten runde for å se på utvalget.
Som tømmerinspektør har jeg bare blitt
møtt av smilende mennesker, som tar imot
meg med åpne armer, og er mer enn villig
til å svare på spørsmål og vise meg rundt.
I tillegg har alle jeg har snakket med vært
veldig positiv til hele inspeksjonen, og de
syns det er bra at handel med tropisk tømmer blir tatt opp og satt fokus på.
Grunnen til at jeg er tømmerinspektør er
kort fortalt: Tropisk tømmer hører hjemme i
regnskogen, ikke i norske butikker og hjem!
Vi har mer enn god nok tilgang til andre tømmertyper som kan brukes til å lage møbler
og lignende uten at det skal måtte gå utover
menneskene og dyrene som lever der.
Jeg synes Regnskogfondet gjør en utrolig viktig jobb med å bevare regnskog over
hele verden. Jeg har selv vært i regnskogen
og møtt mennesker som lever både i og av
skogen, og veit hvor viktig det er å bevare den
slik den er og har vært i mange, mange år. Å
stille opp som frivillig og bruke et par timer
av tiden min, er for meg det minste jeg kan
gjøre i den viktige kampen for regnskogen. n

returadresse
regnskogfondet
grensen 9b, 0159 oslo

på baksiden

Bort med det onde, inn med det gode
Siberut, mai 2011: Til tross for at indonesiske myndigheter har ført en sterk assimileringspolitikk på Mentawai-øyene,
står mange tradisjoner fortsatt sterkt. På bildet ser vi sjamaner, eller sikerei, dypt konsentrert under et rituale for å innvie en skole
som er bygget av en av Regnskogfondets partnerorganisasjoner. Under ritualet jages onde ånder ut av bygningen,
samtidig som de åndene man ønsker å ha tilstede blir tilkalt.
Foto: geir erichsrud
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