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Bli med til Lokuku, en landsby i Kongos dypeste skoger.

I KONGOS
INNERSTE

REGNSKOGFAKTA: Visste du at 80 prosent av verdens kjente insektarter lever i regnskogen?

Frosken du ikke vil kysse

Foto: Brian Gratwicke

I Sør-Amerikas jungel lever verdens aller mest giftige
skapning kan vi lese på bloggen Insektøkologene.
Der lever nemlig den lille, gule frosken med det
passende navnet Phyllobates terribilis. Den er ikke
en frosk du bør kysse i håp om å finne en prins.
Gjør du det, er du garantert død innen få minutter.
Vi snakker om en av de aller kraftigste nervegiftene
vi kjenner – batrachotoxin.
En gjennomsnittlig frosk av denne arten inneholder
omtrent et milligram av giften. Det er nok til å ta livet
av ti voksne mennesker. Og det finnes ingen motgift.
Så effektiv er giften at indianerne stryker pilene
sine forsiktig over ryggen på frosken og får en pilspiss
giftig nok til å drepe alt den måtte treffe.
Legemiddelindustrien har også fått øynene opp
for denne knallgule skapningen som setter Paracet
og Ibux i skammekroken. Men hva skjer når du får
frosken inn i et laboratorium? Den er ikke lenger
giftig! Frosken er nemlig bare supergiftig når den
får spise smågiftige biller i regnskogen.

Kunsten å telle trær

Foto: Forest Heroes

143 forskere påtok seg en komplisert oppgave, nemlig
å telle antall typer trær i verdens tropiske skoger. Nå
viser deres ferdige studie at det er mellom 40 og 53 000
ulike tresorter i tropisk skog, hvorav mange av dem er
svært sjeldne.
Dette er i øvre sjikt av tidligere anslag, og det som
var mest overraskende for forskerne, er at mangfoldet
av trær er like stort i Asia som i Latin-Amerika. Både
Asia og Latin-Amerika er hjem for mellom 19 000 og
25 000 typer trær. Afrika, derimot, har bare mellom
4500 og 6000. Og de tempererte skogene i Europa kan
bare skryte av 124.
Dette er et av de første forsøkene som er gjort på å
lage en global database over tropiske treslag, og studien,
som er gjennomført av blant andre det internasjonale
skogforskningsinstituttet Cifor, samlet forskere fra hele
verden.

Palmeoljeversting stanser avskoging

Foto: Thomas Marent

Indonesias nest største palmeoljeselskap, Astra Agro Lestari, innførte i
juni et hogstforbud med umiddelbar virkning etter massivt internasjonalt
press fra Regnskogfondet og allierte organisasjoner.
I midten av mai lanserte Regnskogfondet, organisasjonene Forest
Heroes og SumOfUs og to av Regnskogfondets indonesiske partnere, en
internasjonal kampanje for å få Astra til å stanse de massive ødeleggelsene
av Indonesias regnskog som selskapet er ansvarlig for. Kampanjen rettet
seg mot både den kjente luksushotellkjeden Mandarin Hotels, som har
samme eier som Astra Agro Lestari, og det norske Oljefondet som investerer
over 4 milliarder kroner i selskaper tilknyttet Astra.
Det kontroversielle selskapet har lenge kjempet aktivt mot tiltak
for å redusere avskogingen i Indonesia, blant annet gjennom bransje
organisasjonen til indonesiske palmeoljeselskaper, der Astra har vært
ledende. Under én måned etter kampanjestart snudde Astra.
– Det er fantastisk at Astra har lyttet til internasjonalt press og nå stanser
ødeleggelsen av regnskogen. Dette er et særdeles viktig skritt videre i
arbeidet for redde regnskogen i Indonesia, sier Lars Løvold, daglig leder
i Regnskogfondet.

REGNSKOGFAKTA: Utslippene av klimagasser fra brenning av regnskog tilsvarer utslippene fra alle verdens biler.

REGNSKOGQUIZ!

Foto: Irene 2005

SKOGENS DYR
4. På hvilket regnskogkontinent lever
arapapegøyene?
5. I Papua Ny-Guinea lever verdens største
dagsommerfugl. Hvor mange centimeter
tror du de største hunnene kan oppnå i
vingespenn?
6. I animasjonsfilmen Madagaskar fra 2005
rømmer fire dyr fra Central Park Zoo i
USA. Hvilke dyr er de?

HARDE FAKTA
13. I hvilket av Sørøst-Asias regnskogland
forsvinner regnskogen aller raskest?
14. Det er registrert 380 000 plantearter på
jorda. Hvor mange av disse er i fare for
å forsvinne? Hver tredje, hver femte eller
hver tiende?
15. Hvor mye av verdens regnskoger har blitt
borte siden andre verdenskrig?
FARGER I REGNSKOGEN
7. Hvilke fire farger har det brasilianske
flagget?
8. Hvilken farge har verdens mest giftige
frosk?
9. Hvilken farge har palmeoljefrukten fra
oljepalmen?

REGNSKOGHISTORIE
10. Oppdageren Henry Morton Stanley er
kjent for å ha reist gjennom hele Kongo
på 1800-tallet. Men i hvilket annet land
skjedde hans verdenskjente møte med
Dr. David Livingstone (bildet)?
11. Brasilia er hovedstaden i Brasil. Men
hvilken annen storby var landets
hovedstad fram til 1960?
12. Hvilken vestlig kolonimakt styrte
Indonesia fram til 1949?

Jeg vet at det hugges ned regnskog på størrelse med en fotballbane
hvert femte sekund, og det er fint at du
vil gjøre noe med dette.

SVAR 1: Peru. 2: Malaysia og Brunei.
3: Kinshasa (DR Kongo) og Brazzaville
(Republikken Kongo). 4: I Sør- og MellomAmerika. 5: 31 cm. Poeng for alle svar mellom
25 og 35 cm! 6: En løve, en sebra, en flodhest
og en sjiraff. 7: Grønn, blå, gul og hvit. 8: Gul
(les mer om den til venstre!). 9: Rød eller
oransje. 10: I Tanzania, nærmere bestemt i
byen Ujiji. 11: Rio de Janeiro. 12: Nederland.
13: Indonesia. 14: Hver femte. 15: Omtrent
halvparten.

TROPISK GEOGRAFI
1. I hvilket regnskogland i Sør-Amerika er
Arequipa den nest største byen i landet?
2. Størsteparten av regnskogøya Borneo
tilhører Indonesia. Hvilke to andre stater,
en stor og en liten, har land på øya?
3. Hovedstedene i Den demokratiske republikken Kongo og Republikken Kongo
ligger på hver sin side av elva Kongo og
er de to hovedstedene i verden som ligger
tettest. Hva heter byene?

Men jeg tror likevel ikke at
løsningen er å plante regnskog
på alle fotballbanene du eier!

Er det noen
som har sett
ballen?
© Disney

I anledning høstens TV-aksjon gir Egmont forlag ut en hel Donald pocketbok med regnskogtema den 5. oktober. For hver solgte
pocketbok får Regnskogfondet 10 kroner! Tirsdag 13. oktober kommer det også ut et eget regnskognummer av bladet Donald,
med nye tropiske eventyr tegnet av Arild Midthun.
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REGNSKOGFAKTA: Visste du at over halvparten av verdens språk snakkes i regnskogen?

Foto: If Not Then Who

film: Oil Palm Free Islands
REGISSØR: Paul Redman (handcrafted films)

På gjørmete stier
HVEM: Avdelingsleder for Asia og Oseania,
Anja Lillegraven
HVOR: Indonesia
HVORFOR: Erna Solberg i Indonesia

E

rna Solberg leder en gruppe i FN
som skal fremme oppnåelsen av
tusenårsmålene innen utgangen
av 2015. Visste du at fire av åtte tusen
årsmål faktisk er innfridd? Vi har blant
annet klart å halvere antallet ekstremt
fattige i verden. Men urfolk faller ofte
utenfor typiske tiltak for å redusere
fattigdom. I april ønsket derfor Sol
berg å ta med seg sine FN-kollegaer til
regnskogen for å sette fokus på urfolk.
Turen gikk til Regnskogfondets prosjekt
på Sumatra.
Et privatfly tok Erna og delegasjonen
fra hovedstaden Jakarta til provinsen
Jambi. Regnskogfondets daglige leder,
Lars Løvold, fikk sitte ved siden av Erna
og peke på palmeoljeplantasjer og små
lommer av regnskog. Øya Sumatra er 1,5
ganger Norges størrelse. Mesteparten
av regnskogen her er allerede borte, og
palmeoljeplantasjer har presset mange
urfolksgrupper ut i fattigdom.
Diktaturet i Indonesia var over i
1998, men militæret er fremdeles me
ktig. Så da den norske statsministeren
skulle ut på en to timers biltur på Su
matra, stilte de med 750 grønnkledde.
Likevel klarte de ikke å forhindre at den
blåblinkende kortesjen ble lengre og
lengre. Mange skuelystne hang seg på.

Så begynte det å regne. Flere av
bilene måtte gi tapt opp bakkene og
deler av delegasjonen (undertegnede
inkludert) sto fast. Det viktigste var
likevel at Erna og VIP-ene kom fram.
De måtte riktignok ut å gå i gjørma.
Erna var tøff, hun var da norsk og hadde
gått i gjørme før! Staben hennes, der
imot, sprang lettere stressete rundt
med beautybagen – kanskje fryktet de
gjørmebad?
Når Erna møter urfolksgruppa orang
rimba blir både beautybager og presse
kontakter malplasserte. Disse menne
skene har mistet alt. Regnskogen var
deres hjem, deres kultur og religion,
deres kjøkken og apotek. Nå er skogen
borte, og de lever som tiggere og søppel
sankere. Flere av barna er underernærte.
Erna møter dem under presenningstak
midt i en gummiplantasje.
Senere samme kveld var det mid
dag hos guvernøren. Selv om gjørmen
var fjernet og sminken lagt på ny, var
det ikke vanskelig å se at besøket hos
orang rimbaene hadde gjort inntrykk.
Solberg snakket med overbevisning
om viktigheten av å bevare Indone
sias regnskog og sikre rettighetene til
menneskene som bor i den.
Hilsen Anja
Foto: Heriyadi Asyari

Da lederen for kampanjen If Not Us Then Who
i 2013 fikk høre om Mentawai-folket og deres
kamp mot palmeoljeindustrien i Indonesia,
bestemte han seg for å fortelle verden den
sterke historien om øysamfunnet som nektet
å gi fra seg skogen og jorda si. Resultatet ble
dokumentarfilmen Oil Palm Free Islands laget
av filmselskapet Handcrafted Films.
De skogdekkede Mentawai-øyene ligger 200
kilometer vest for øya Sumatra og er bebodd av
mange urfolksgrupper som avhenger av skogen
for å leve. Likevel ville den forrige distriktssjefen
gi bort 100 000 hektar av øyenes skog og
territorier til palmeoljeselskaper. Ikke lenge
etterpå ble han fengslet for korrupsjon, men da
var skaden allerede skjedd: tillatelsene til å hogge
ned skogen var blitt gitt. Men lokalbefolkningen
ga ikke opp.
Oil Palm Free Islands viser hvordan Regnskog
fondets lokale partnerorganisasjon Yayasan Citra
Mandiri Mentawai (Fondet for Mentawai-folkets
stolthet og selvstendighet) ledet en effektfull
kampanje for at de lokale myndighetene skulle
lytte til folket på Mentawai. Den viser også det
tette forholdet Mentawai-folket har til skogen,
hvordan de bruker den for å finne mat, vann
og medisinplanter, og hvordan naturen er selve
grunnlaget for deres liv og kultur.
Oil Palm Free Islands forteller den sterke
historien om Mentawai-folket og om deres
kamp mot palmeoljeselskapene, en kamp de
til slutt vant. For alle tillatelsene ble kansellerte,
og Mentawai-øyene er nå palmeoljefrie.
Oil Palm Free Islands er en kort dokumentar
film på snaue åtte minutter, og den er virkelig
verdt å se.
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VI ANBEFALER!

Du kan se den gratis på denne adressen: http://
ifnotusthenwho.me/story/oil-palm-free/
Anbefalt av Lorelou Desjardins,
Programkoordinator Sørøst-Asia
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Gled deg til 18. oktober!
klokka fire og seks på aksjonsdagen.

LEDER Lars Løvold
Daglig leder i Regnskogfondet

Søndag 18. oktober 2015 er en
viktig dag for verdens regnskoger.
Den dagen skal det norske folk
sikre at noen av verdens vakreste
og viktigste regnskogsområder blir
bevart for framtiden.
Det dreier seg om intakt regnskog i Ama
zonas, Sentral-Afrika og Asia – områder
større enn Norge og Danmark til sammen.
For å oppnå dette, trenger vi din innsats.
Du som mottar bladet Regnskog tilhører
Regnskogfondets viktigste støttespillere. Du
er engasjert. Du vet hvor viktig den tropiske
regnskogen er for oss alle. Og du deler helt
sikkert vår glede over at Innsamlingsrådet i
NRK endelig valgte regnskogen og Regnskog
fondet som formål for NRKs årlige TV-aksjon.
Målet vårt er at alle husstander i hele Norge
skal få besøk av en bøssebærer den dagen.
Og at alle landets innbyggere skal få øynene
opp for hvor viktig det er at vi sammen vokter
regnskogen.
Årets viktigste søndagstur
NRKs TV-aksjon er verdens største dugnad for
et humanitært formål. Den er imponerende
i kraft av sin fantastiske mobilisering av
frivillig innsats. Og den er imponerende
i sin evne til å løfte fram viktige saker og
tema, til å skape engasjement og innsikt.
Men den lager seg ikke selv.
Derfor håper vi at alle dere regnskog
voktere og støttespillere vil bidra til å skape
entusiasme for årets TV-aksjon, verve bøsse
bærere og selv gå årets viktigste tur mellom

«

Sterke møter inn i stua
Regnskogfondet har allerede vært på
reportasjeturer til Amazonas, Papua NyGuinea og Den demokratiske republikken
Kongo med NRK. NRK forbereder en fan
tastisk, åtte timer lang direktesending.
Gjester fra regnskogen vil være til stede i
studio.
Sammen med programlederne, som
selv har fått oppleve livet i regnskogen, vil
de bringe regnskogens magi, mysterier og
utfordringer inn i de tusen hjem.
TV-seerne vil få møte mennesker
som impon erer og fascinerer. Sterke og
kunnskapsrike mennesker som slåss for
regnskogen, som kjemper for å beskytte
sine hjem og bevare sin kultur.
Skogens beskyttere
Det er ikke noe stakkarslig over disse men
neskene. Men de trenger støtte. De slåss mot
mektige krefter. De kommer fra samfunn
som kjenner regnskogens utrolige mangfold,
som har klart å bevare det til denne dag. De
er regnskogens voktere.
De beskytter klodens livgivende grønne
belte, skogene som pumper varm og fuktig
luft fra ekvator opp til oss i det kalde nord,
som lagrer milliarder av tonn karbon i sin
vegetasjon og som bidrar til å skape det
klimaet vi kjenner.
De hjelper oss. Derfor har vi valgt et bilde
av et barn fra regnskogen og «Vi skal vokte
regnskogen» som symbol for årets TV-aksjon.
Den 18. oktober skal vi gi alle i Norge mulig
heten til å bli regnskogvoktere sammen med
dem. Når mange nok går sammen, på tvers
av landegrensene, oppnår vi store resultater.
Vi skal sørge for at noen av de mest verdifulle
regnskogsområdene på kloden blir bevart
for framtiden – for regnskogsbeboernes og
våre egne barns skyld.

Målet vårt er at alle landets innbyggere skal få
øynene opp for hvor viktig det er at vi sammen
vokter regnskogen.
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LEVER I SKOGEN: Lokuku ligger midt i regnskogen, og barna i landsbyen synes det er spennende å få besøk utenfra.

Innerst
i skogen
I en liten landsby dypt inne i regnskogen i DR Kongo
bor det pygméer som sjelden møter folk utenfra. Likevel
spiller de en sentral rolle for landets urfolk.
TEKST OG FOTO: BRITA INGEBRIGTSEN
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GRØNN PROVINS: Ingen annen provins i DR Kongo har mer regnskog enn Equateur. Det er her vi finner den lille landsbyen Lokuku.

D

et mørke vannet når oss helt opp til
midja, og for hvert skritt vi tar virvles
det opp rød jord fra skogbunnen som
gjør vannet mindre klart. Vi må føle oss fram
med beina for å ikke snuble i alle røttene og
greinene.
Det er tungt å gå, men vi er på rett vei. For
dette er ikke ei elv, dette er den eneste veien
til Lokuku, en landsby midt i regnskogen.
En landsby som ligger så langt fra allfarvei
at navnet betyr et hemmelig sted. Her skal vi
besøke pygméer, Kongos urfolk.
Skjult under skogteppet
To dager tidligere satt vi i et småfly høyt over
den tette regnskogen.
– Herfra skulle man nesten ikke tro at det
bor noen der nede. Det er derfor jobben vi
gjør for urfolk er så viktig, sier Patrick Saïdi

mens han ser ut av flyvinduet.
Patrick er landkoordinator for DGPA
(Dynamique des Groupes des Peuples
Autochtones), et organisasjonsnettverk
som jobber for urfolks rettigheter i Den
demokratiske republikken Kongo. DGPA
jobber blant annet med å kartlegge hvor det
bor urfolk. De jobber også for å få på plass
en nasjonal urfolkslov.
Sammen med Patrick og Regine Mboyo,
koordinator for SPFA (Solidarité pour la
Promotion des Femmes Autochtones), en
organisasjon som jobber for urfolkskvinners
rettigheter, skal vi få være med til Lokuku, en
landsby begge organisasjonene samarbeider
med.
I Lokuku har DGPA og SPFA også startet
opp et unikt videoprosjekt, et prosjekt der
landsbyen selv filmer og dokumenterer.
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Den grønneste provinsen
Vi flyr over den enorme Kongo-elva, og når vi
lander i Mbandaka, hovedstaden i Equateurprovinsen, møtes vi av intens fuglekvitter
og firfisler som piler over flystripa. Ingen
annen provins i DR Kongo har mer tropisk
regnskog enn Equateur.
Equateur er også provinsen med flest urfolk.
Hele 40 av de 70 millioner innbyggerne i DR
Kongo har regnskogen som sitt livsgrunnlag,
og rundt to av disse millionene er urfolk, en
gruppe som kalles pygméer.
Pygméene lever på tradisjonelt vis i og
av regnskogen, som sankere og jegere. Men
mange pygméer kastes ut av sine leveområder
til fordel for nasjonalparker og konsesjoner
til hogstselskaper og andre selskaper. Dette
gjør at deres livsgrunnlag står i fare for å
ødelegges, og at deres tradisjoner og kultur

KONGO
LIVET I REGNSKOGEN

FILMET LIVET SITT: Amba Mp utu Marie er pygmé og var blant dem i Lokuku som deltok i et nyskapende videoprosjekt, der både pygméer og bantuer filmet seg selv og hvordan de lever.

er i ferd med å dø ut.
Å være pygmé i DR Kongo i dag er
vanskelig, og stadig flere blir tvunget til
å leve under harde og fattige kår utenfor
regnskogen.
Pygméene i Lokuku er blant dem som
fortsatt lever av skogen.
Varm velkomst
Søkkvåte kommer vi fram. Vi er et stort
følge, for en hel delegasjon fra Lokuku hadde
kommet oss i møte for å hjelpe oss med å
bære bagasjen gjennom sumpen.
På en smal sti gjennom et grønt landskap
ser vi først et par små hus, noen høns, geiter
og kyr, så flere og flere hus og folk som vinker
til oss langs stien.
Landsbyen består av flere spredte

bosetninger og er fordelt på fem klaner:
Ikengo, Lokuku, Bomenga, Nkombe og
Walinga. De fire første er ulike grupper
Batwa-pygméer, mens Walinga-klanen er
et Bantu-folk, den mest utbredte folkegruppa
i landet. Klanene bor sammen i den større
landsbyen, men lever hver for seg.
Klanene har også forskjellige språk, men
forstår hverandre. Mange snakker også
lingala, majoritetsspråket i denne delen av

DR Kongo. Men ytterst få har gått på skole
og lært fransk.
På en stor, åpen plass mellom små hus
bygget av tørket leire med palmetak setter
vi opp teltene våre. Det må være opp mot
40 grader i sola, og vi søker raskt ly under
palmetaket i forsamlingshuset. Det stimler
til med folk, og vi sitter tett i tett på lave
bambusbenker. Akkurat idet det begynner
å regne, er det tid for velkomstseremoni.

«Vi filmet livene våre. Vi filmet appelsinene,
sitronene, innhøstingen, sankingen og
matlagingen»
Amba Mputu Marie
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Mannen som har tatt ordet på vegne av
forsamlingen forteller at de har gledet seg
til besøk:
– Da vi hørte lyder i vannet, visste vi at det
var dere som kom. Da avbrøt vi alt vi holdt
på med for å ta imot dere.
Forsamlingen jubler, og flere ganger syn
ger de en tradisjonell sang der én er forsanger
og alle andre svarer i kor. Sangen er til ære
for Lokukus forfedre.
Beskyttet av vannet
John Benani-nkumu er en av få pygméer fra
Lokuku som har hatt muligheten til å reise
ut for å få utdanning. Fordi faren hans var
kokk for belgierne under kolonitida, fikk
John muligheten til å ta en utdanning i agri
kultur, noe som er et sjeldent privilegium
for urfolk i Kongo.
Han forteller at folket i Lokuku har vanske
lig for å bli hørt fordi mange ikke snakker
det samme språket som myndighetene og
fordi de lever så isolert som de gjør.
Men han forteller også at livet langt inne
i skogen har noen fordeler. Fordi landsbyen
er så avsidesliggende, kommer få på besøk:
– Omringet av vann er landsbyen og regn
skogen rundt så vanskelig å få tilgang til, at
den så langt har fått være i fred.
Ut på jakt
I Lokuku er folk selvforsynte og helt
avhengige av det de dyrker, sanker og jakter
på i regnskogen. Og etter frokost på vår andre
dag, bærer det ut på jakt.
Etter en seremoni for å be om forfedrenes
tillatelse til å gå inn i skogen, viser mennene
og guttene vei. Å jakte er deres jobb. Med
kniver, pil og bue og flettede fiskefeller
legger vi i vei inn i skogen, først på en sti,
så i gjørme, og til slutt ned i det rødbrune
sumpvannet.
Hver tredje dag går mennene ut i skogen
for å sjekke alle fellene de har lagt ut. Og
de går langt, lengre enn før. For flere fortel
ler oss at de kan merke at de må lenger og
lenger inn i skogen for å fange dyr, og at de
kan høre hogstmaskiner i det fjerne.
De unge guttene går barbeinte og kjenner
stiene utenat. De sjekker felle etter felle. Det
eneste som røper fellene er en syltynn tråd.
I dag er de tomme. Vi ser noen spor etter
antiloper, men vi er så mange i skogen i dag
at dyra nok har flyktet for lengst.
Mat blir det likevel. I landsbyen får vi
geitekjøtt og stekte kokebananer. For mens
mennene har vært på jakt, har kvinnene

UTEN VEI: Ingen veier leder til Lokuku. For å komme
seg til landsbyen må man gå gjennom en sump.
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laget middag.
– Vi dyrker alt vi trenger i skogen; ris,
mais og bønner, for eksempel, sier Janine
Makeni, en av bantukvinnene som har laget
mat til oss.
Hun er mor til åtte barn og sier at livet i
Lokuku er hardt.
– Jeg klarer så vidt å skaffe nok mat til
familien min, men vårt største problem er
at barna ikke får gå på skole.
Pygméene – et diskriminert folk
– Vi kan hente alt vi vil ha i skogen. Men dette
gjør også at det oppstår konflikter.
Det sier Amba Mputu Marie. Hun er pygmé
og gift med skoledirektøren i Bomenga. Hun
forteller at det er en dyp splittelse mellom
pygméene og bantuene i Lokuku.
I DR Kongo er konflikter mellom pygméer
og bantuer svært vanlig, og pygméene blir
sett på som folkegruppa med lavest rang. De
omtales ofte nesten som dyr, og ikke folk.
Mange steder er bantuene jordeiere, mens
pygméene må ta til takke med å arbeide for
bantuene på deres jord.
Slik har det vært helt siden belgierne
kom til landet på slutten av 1800-tallet. For
siden pygméene da levde enda dypere inne i
regnskogen enn bantuene, var det bantuene
som ble koloniherrenes hjelpere.
I mange områder er det også voldelige
konflikter mellom folkegruppene, spesielt
der de konkurrerer om de samme ressursene.
Dette er et utbredt problem, og konfliktene
topper seg i områder der pygméer blir kastet
ut av sine tradisjonelle områder og tvunget
til å leve i bantuenes områder.
I Lokuku lever pygméer og bantuer side
om side på tilsynelatende fredelig vis. Men
også her er problemene de samme som i
resten av DR Kongo, og bantuklanene ser
på seg selv som den overlegne folkegruppa.
I denne delen av Equateur-provinsen
kaller bantuene seg til og med for ‘Batwapygméenes mestere’.
Amba Mputu Marie opplever til daglig at
hun og pygméene i Lokuku blir sett ned på.
– Det er dårlige relasjoner mellom oss
pygméer og bantuene. De har det bedre
enn oss og ligger mange hakk foran oss i
utvikling. Vi lever ved siden av hverandre,

LOKUKU
• Lokuku er en landsby i Equateurprovinsen, provinsen i DR Kongo
med mest regnskog og flest urfolk.
• Landsbyen består av spredte bo
setninger fordelt på fem klaner: fire
ulike grupper Batwa-pygméer og et
Bantu-folk.
• Lokuku er en av ni landsbyer i DR
Kongo som ble konsultert i arbeidet
med å utforme et forslag til en nasjonal urfolkslov. Landsbyen har også
deltatt i et pilotprosjekt med bruk av
deltakende video.

Lokuku

men ikke sammen.
Hun trekker fram mat som et spesielt
konfliktområde:
– Det er viktig å vise hverandre respekt
ved å spise hverandres mat, men bantuene
rører aldri den maten som pygmékvinner
har laget. Aldri.
Filmet livene sine
For å skape et fredeligere samliv, startet
DGPA og SPFA i 2013 opp et pilotprosjekt
i Lokuku med bruk av deltakende video.
Prosjektet har gått ut på at fire grupper, både
bantuer og pygméer, har fått opplæring i
filming og at de har fått i oppgave å filme
hvordan de lever, hvilke tradisjoner de har
og hvordan livene deres er.
Etterpå har de diskutert filmene. Målet har
vært å bedre forstå konflikten, og å komme
diskrimineringen til livs.
Amba var en av de sentrale kvinnene som
deltok i prosjektet. Hun forteller at filmene

«Bantuene rører aldri den maten som
pygmékvinner har laget. Aldri»
Amba Mputu Marie
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har gjort at man har diskutert vanskelige
temaer som de aldri har snakket om før, for
eksempel tabuet rundt bantuer og pygméer
som gifter seg eller får barn. I Lokuku blir det
for eksempel sett på som helt uakseptabelt for
en bantu å ha et åpent forhold til en pygmé.
– Jeg kjenner en pygmékvinne som giftet
seg med en bantumann. De har fem barn og
et godt liv, men bor i Bikoro, en større landsby.
Hadde de bodd her, ville de blitt tvunget til
å bo alene i skogen. Derfor er det viktig at vi
snakker om disse tingene, sier hun.
En lang vei igjen
Regine Mboyo i SPFA var med å starte
prosjektet, og nå ønsker hun å høre hvordan
livet i Lokuku har vært etterpå. Hun kaller inn
til et kvinnemøte, og det blir raskt fullt under
palmetaket. Rundt oss står barna nysgjerrige
i ring. Regine spør hvem som har deltatt i
prosjektet. Mange rekker opp hånda.
Regine er selv pygmé fra Equateurprovinsen. Hun vet godt hvordan det føles
å bli diskriminert. Hun skjønner også godt
frustrasjonen til kvinnene på møtet som
trygler om hjelp, penger og redskaper.
– Jeg vet at dere trenger hjelp, men hvis
jeg tar med fisk, så spiser dere fisken, også
er det slutt. Men hvis jeg tar med kunnskap,
som for eksempel lærer dere å bruke video,
så gir det framskritt.
Amba Mputu Marie sier hun føler at
videoprosjektet har tent en ild, men at mye
gjenstår:
– Vi filmet livene våre. Vi filmet appel
sinene, sitronene, innhøstingen, sankingen
og matlagingen. Så diskuterte vi det vi så.
Men lite har endret seg, dette er bare en
begynnelse.
Etter tre dager i Lokuku begynner vi
på den lange hjemveien. Når regnskogen
lukker seg bak oss på stien, er det nesten
uvirkelig å tenke på at vi har vært der, på et
så hemmelig sted.
Men hva folket i Lokuku står for er ingen
hemmelighet. Deres stemme kan høres helt
til Kinshasa. Landsbyen har nemlig også vært
sentral i DGPAs utarbeidelse av forslaget
til en nasjonal urfolkslov, et forslag som nå
venter på behandling i parlamentet.
Lokuku var en av ni landsbyer i Kongo
som ble konsulert i arbeidet med lovforslaget,
og ble valgt nettopp fordi det er en landsby
der bantuer og pygméer lever sammen på
et tradisjonelt vis, langt inne i regnskogen.
Dersom urfolksloven trer i kraft, vil det
være en enorm seier for urfolk i Lokuku – og
i hele Kongo.

i arilds hage
HARLEKINBUKKENS vitenskapelige navn er Acrocinus longimanus og den lever i tropeskogene i Sør- og Mellom-Amerika.
Larvene lever i råtnende trestammer et års tid før de forpupper seg og omformes til voksne insekter.

Insektenes harlekin
Denne store og spektakulære harlekinbukken lever i tropeskogene i Amerika. Med sitt kontrastrike
fargemønster fikk den navn etter harlekinen, den berømte tjenerskikkelsen i commedia dell’arte.
Fargemønsteret kan minne om harlekinens lappedrakt. For insektet gir det livsviktig beskyttelse.
DET BROKETE MØNSTERET på dekkvingene bidrar til at konturen
av insektkroppen brytes opp, slik at den store trebukken blir
vanskeligere å oppdage. Det gir beskyttelse mot insektetere.
Ellers er det ganske stor forskjell på hann og hunn hos denne
trebukken. Hannen har sterkt forlengede frambein, som den
bruker til å holde andre, rivaliserende hanner på avstand og
beskytte hunnen under parringen. De ekstremt store forbeina hos
hannen har ledet til det vitenskapelige navnet Acrocinus longimanus.
Artsnavnet longimanus betyr «lange hender» eller «lange armer».
Kinesisk eske
Med sitt helt særegne utseende har harlekinbukken vært ettertraktet
blant samlere helt fra de tidligste pionerene innen naturvitenskapen
kom til tropeskogene i Amerika. Dermed er den også godt kjent
og undersøkt, og det har vist seg at den har et underlig samspill
med et annet lite dyr, der billene fungerer nærmest som kinesiske
esker. Under dekkvingene kan man nemlig ofte finne noen små
leddyr – bokskorpioner eller mosskorpioner. De er bare noen
få millimeter lange og kan ikke fly. Som blindpassasjerer på
harlekinbukken får de gratistransport, beskyttelse og effektiv
spredning i naturen.
Ofte er større dyr levested for flere mindre arter, deriblant
parasitter, som ofte kan være helt artsspesifikke. Dette bidrar
sterkt til den eventyrlige artsrikdommen i tropeskogene når stort
og smått tas med.
Titanbillen
Det finnes mange forskjellige trebukker i tropeskogene verden over,
og i Amazonas lever den største av dem alle – Titanus giganteus.

Dette er også den største kjente billen i verden, med en offisiell
kroppslengde på opptil 17 cm.
Hos trebukkene varierer størrelsen mye, og i sjeldne tilfeller
kan denne trebukken bli enda større, helt opp mot 20 cm. Nylig
ble et eksemplar med oppgitt kroppslengde på 19,3 cm solgt på
en insektauksjon. Det er nesten bare hanner av denne giganten
som blir funnet fordi disse er langt mer aktive enn hunnene og
kommer til lyskilder. Hunner lever skjult og er trolig lite aktive.
Naturens kretsløp
Trebukker har en betydelig rolle i naturens kretsløp som nedbrytere.
Larvene lever i råtnende trestammer hvor de gnager et nettverk
av ganger for å få i seg tilstrekkelig næring fra det næringsfattige
trevirket. Larvene til store arter trenger opptil flere år på å vokse
opp til full størrelse.
Det lange larvelivet gjør dem også svært sårbare når store
områder avskoges og erstattes av plantasjer eller annet landbruk.
Ødeleggelse av tropeskog er et svært alvorlig problem. Det er
planetens eventyrlige skattkammer av livsformer og dermed også
våre egne framtidsmuligheter som raseres.
ARILD HAGEN
Gjennom flere tiår har forsknings
journalist 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.
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TV-AKSJONEN 2015

VI SKAL VOKTE REGNSK
n Verdens regnskoger er

under et voldsomt press, og
hvert minutt forsvinner store
regnskogsområder for alltid.
n Gjennom årets TV-aksjon

skal vi bevare regnskogen
for kommende generasjoner
og for de 260 millioner
menneskene som har
regnskogen som sitt hjem.

R

egnskogen forsyner verden med mat, vann og
medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden.
De mange menneskene som er helt avhengige
av regnskogen blir drevet ut i fattigdom når skogene
raseres. Ved å bidra til høstens TV-aksjon gir du en
hjelpende hånd til de menneskene som kjemper for
noe av det mest verdifulle vi har på kloden.
Kampen for å bevare verdens regnskoger kjempes
akkurat nå. For å vinne den trenger vi deg med på laget.
Sammen kan vi den 18.oktober bevare et regnskogsom
råde større enn Danmark og Norge.

VOKTER SKOGEN: Ineida (8) er yanomamiindianer og
bor i regnskogen i grenseområdene mellom Brasil og
Venezuela. Hennes folk er blant dem som vil motta
penger fra årets TV-aksjon.

KOGEN

Din støtte bidrar til å bevare
regnskog i fem land:
Brasil er verdens største regnskogsland, men nesten halvparten av
landets regnskog er enten rasert eller skadet. Derfor er det svært viktig
å ta vare på resten. Gjennom TV-aksjonen skal vi bevare 188 000 km2
regnskog i Brasil ved å:
• Overvåke urfolksterritorier slik at ulovlige inntrengere kan oppda
ges og stoppes
• Jobbe politisk for at urfolksterritoriene og de vernede områdene
respekteres
• Støtte tiltak som gir indianerne inntekter uten at regnskogen ødelegges
Peru er det nest største regnskoglandet i Amazonas, og har regnskogs
grense til Brasil, Ecuador, Bolivia og Colombia. I disse grenseområdene
finnes det flere indianergrupper som lever uten kontakt med omverdenen.
Oljeutvinning, tømmerhogst, veibygging, jordbruk og plantasjevirksom
het er de største truslene mot bevaring av regnskogen her. Store deler av
regnskogen i Peru er allerede åpnet for oljeutvinning.
TV-aksjonen skal bevare 105 000 km2 regnskog i Peru ved å:
• Bygge og drifte kontrollposter som beskytter indianergrupper som
lever i frivillig isolasjon
• Påvirke myndighetene til å stanse all utvinning av olje, gass og tømmer i områder med
isolerte indianerne
• Jobbe for at fem nye reservater opprettes der det er dokumentert at det bor isolerte indianere
• Støtte urfolk i peruansk Amazonas i deres arbeid for styrket kontroll over deres egne
landområder
Vest-Papua er den indonesiske delen av øya Ny-Guinea, verdens
nest største øy. Skogen står fortsatt forholdsvis intakt, men etablering
av palmeoljeplantasjer, hogst og gruvedrift øker i omfang. Gjennom
TV-aksjonen skal vi bevare 50 000 km2 regnskog i Vest-Papua ved å:
• Dokumentere lokalsamfunns bruk og rettigheter til skogen
• Kartlegge årsakene til avskoging og legge press på myndighetene slik
at de anerkjenner lokalsamfunns rettigheter til skogen
• Støtte lokalsamfunn i å utvikle bærekraftige inntektsskapende aktiviteter

Papua Ny-Guinea er nesten dekket av regnskog, men landet har det
siste tiåret opplevd en dramatisk økning i industriell tømmerhogst og
gruvedrift. Gjennom TV-aksjonen skal vi bevare 41 000 km2 regnskog
i Papua Ny-Guinea ved å:
• Sikre og verne store sammenhengende regnskogsområder sammen
med lokalbefolkningen
• Støtte bærekraftige prosjekter som skaper inntekt fra vanilje, kaffe og
andre produkter fra regnskogen
• Avdekke korrupsjon og ulovligheter i skogsektoren

DR Kongo er verdens nest største regnskog, og 40 av landets 70 mil
lioner innbyggere er direkte avhengig av den. Ulovlig tømmerhogst gjør
at landets regnskog er under et enormt press. Gjennom TV-aksjonen skal
vi bevare 62 000 km2 regnskog i DR Kongo ved å:
• Lære opp flere lokalsamfunn til å lage kart slik at de kan dokumentere
bruk og rettigheter til skogen
• Arbeide opp mot landets myndigheter for at lokalbefolkningens rett
til sine tradisjonelle leveområder anerkjennes
• Styrke miljø- og urfolksorganisasjoner som arbeider for regnskogbevaring
Les mer om TV-aksjonen på side 22 og 23

AMAZONAS
KAMPEN FOR REGNSKOGEN

En kamp

ELVAS MATFAT: Dagene begynner
tidlig i Dulce Gloria. Hver morgen
settes det garn i elva.
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B

for livet
Gerson Manjaningo Odicio er ikke redd
for å miste livet i kampen for å bevare
regnskogen. Hans høyeste ønske er at
Dulce Gloria-innbyggernes barn og
barnebarn kan fortsette å leve her.
TEKST: MAREN THORSEN BLESKESTAD

FOTO: PER FRONTH

reu ligger øst i peruansk Amazonas,
i hjertet av regnskogen. På den lille
gressletten, som fungerer som små
flyplass, er vannet på rullebanen blitt øst vekk
med små bøtter for at flyet kan lande etter et
voldsomt regnskyll.
Videre seks timer oppover Yurua-elven, i
en båt laget av en halv, uthulet tømmerstokk,
kommer vi til landsbyen Dulce Gloria.
Trærne tårner seg opp langs elvebredden,
og både barn og voksne stirrer nysgjerrig
på de reisende.
Fra bredden legger vi merke til en turkis
trebygning som troner på toppen av en
bratt sti. Dette er en av kontrollpostene som
skal hindre uvedkommende i å ta seg inn
til verdens største dokumenterte område
for isolerte indianere. Både tømmer- og
oljeselskaper presser på for å få tilgang til
regnskogsområdene, men landsbyboerne i
Dulce Gloria holder stand.
Drept av tømmerhoggere
– I 2002 tok tømmerhoggere seg inn i om
rådet for å drive ulovlig hogst. I landsbyen
hadde vi et møte der vi organiserte oss for å
beskytte territoriet vårt. På den tiden hadde
vi ingen internasjonal støtte. Kampen mot

SKYTTERKONGE: Innbyggerne i Dulce Gloria
lager selv ulike pil og buer til fiske,
fuglejakt og storviltjakt.
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AMAZONAS
KAMPEN FOR REGNSKOGEN

1

2

PER FRONTH

• I april i år ble billedkunstner
og fotograf Per Fronth med
Regnskogfondet til Dulce Gloria i
peruansk Amazonas.
• Fronth har tidligere fotografert
fra en reise til Xingu i brasiliansk
Amazonas. Bildene fra denne
reisen resulterte i New Yorkutstillingen Xingu Chronicles
(1998), som belyste urfolks kamp
for sine rettigheter i regnskogen.
PERU

Dulce Gloria

3

1) DAGENS LUNSJ: Kvinnene i landsbyen tilbereder fisk fra innsjøen der de selv har satt ut yngel for å sikre mattilgangen.
2) HIT, MEN IKKE LENGER: I Murunahua-reservatet bor det flere isolerte indianerstammer. Denne vaktposten i Dulce Gloria bidrar til å beskytte reservatet mot tømmerhuggere og andre inntrengere som ønsker tilgang til regnskogens ressurser.
3) LANDSBYLIV: Selv om profittsultne selskaper truer utenfra, er landsbylivet i Dulce Gloria preget av harmoni og et liv i pakt med naturen.
Stadig høres barnelatter som spretter mellom landsbyhusene. Kanskje ikke så rart at navnet Dulce Gloria betyr “det søte liv”.

tømmerhoggerne førte til at flere ble drept,
deriblant noen av mine familiemedlemmer.
Men sammen var vi sterke. Vi beslagla mot
orsager og klarte å drive tømmerhoggerne ut,
forteller Gerson Manjaningo Odicio.
Han er tidligere president i urfolks
organisasjonen Aconadiysh og bor selv i
Dulce Gloria.
Manjaningo forteller at det fortsatt drives
ulovlig hogst inne i de isolerte indianernes
områder, men takket være kontrollposten
kommer ingen tømmerhoggere lenger opp
langs elven her.
– Vi har kjempet hardt og ofret mye. Jeg
er ikke redd for å miste livet i kampen for å
bevare regnskogen og hjemmene våre, sier
Manjaningo.

Oljeselskap på dørstokken
I 2013 åpnet staten for at oljeselskaper kan
søke om konsesjon for å drive oljeboring i
totalt 26 områder. Ett av disse er oljeblokk
169, et område som strekker seg over deler
av territoriet til beboerne i Dulce Gloria.
Manjaningo er bekymret:
– Vi er imot at oljeselskaper skal drive olje
boring her og frykter at staten skal godkjenne
dette. Hvordan kan de gjøre det? Skjønner
de ikke hva det betyr for livsgrunnlaget vårt
– vår tilgang til mat, rent vann og medisiner
– og ikke minst for hjemmet vårt? Mange
urfolk lider allerede under oljeselskapenes
forurensning og ødeleggelser. Vi vil ikke at
det samme skal skje her.
Selv om de er klare over truslene utenfra,
må livet gå sin vante gang i Dulce Gloria.
Daglig er landsbyboerne i kjøkkenhagene
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sine. De dyrker bananer, yucca og kassava,
og hjelper hverandre med dagens gjøremål.
Et stykke inn i skogen ruver trekronene
himmelhøyt over hodet til Arlindo Ruiz
Santos, den tidligere landsbysjefen i Dulce
Gloria. Det frodiggrønne bladverket sperrer
utsikten til den blå himmelen og skåner oss
for den nådeløst sterke sola.
– Skogen er vår mor. Det er så uendelig
mange grunner til å ta vare på den: medisiner,
mat, byggematerialer og vann fra innsjøene
– alt er her, forklarer Ruíz.
På en gresslette utenfor skolen i landsbyen
spiller barna fotball. En gutt i fireårsalderen
gynger lillebroren sin i en hengekøye.
Latteren hans triller mellom husene.
– Vårt høyeste ønske er at også barna våre
kan få glede av skogens ressurser. At de fortsatt
har et trygt hjem i regnskogen, sier Ruíz.

INDONESIA
KARTLEGGING AV REGNSKOG

Kart over grønne skoger
Ingen har ennå hogget i regnskogen rundt landsbyen Siakwa i Indonesia.
Agustinus Esia og folket hans gjør alt de kan for at det skal forbli slik.
TEKST: GEIR ERICHSRUD

M

orgendisen letter idet flyet fra Jakarta
nærmer seg Manokwari, hovedsta
den i den indonesiske provinsen
Vest-Papua. Det grønne, bølgende teppet
under meg strekker seg i alle retninger.
Regnskog, ren skog.
Sørlige Sumatra ser også grønt og frodig
ut fra lufta. Men ser man nøyere etter fra
flyet over Sumatra, vil man legge merke til

at snorrette striper skjærer gjennom det
grønne og danner et rutenett. Dette er veier
og kanaler. Det grønne man ser fra flyet over
Sumatra er nemlig i mange tilfeller ikke
skog, det er plantasjer.
På vei til Manokwari ser jeg ingen slike
striper som skjærer gjennom det grønne
under meg. Dette er skog slik den skal være.
Vest-Papua ligger helt øst i Indonesia, i
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FOTO: RIE SKOGSTAD

den indonesiske delen av Ny-Guinea, ver
dens nest største øy. Her er det fortsatt store,
sammenhengende skogsområder. En gang
var det slik på alle de store øyene i Indone
sia. Men enorme områder med regnskog
er barbert vekk og erstattet med plantasjer,
spesielt på Sumatra og Borneo.
I Papua er det annerledes. Vest-Papua har
til nå vært skånet for avskogingen som har

Men folk i Siakwa har en sterk bevisst
het om hvem de er og sine tradisjoner.
Innbyggerne kommer først og fremst fra
Miyah-stammen, en stamme som er delt inn
i flere klaner. Siakwa ligger i et svært kupert
terreng med mye daler og fjell, dekket av
skog. Det er dalsidene i dette området som
er deres tradisjonelle leveområder. Hver klan
har bestemte områder som tilhører dem, og
uformelle regler regulerer bruken av dem.

Siakwa

VEST-PAPUA

preget de vestlige delene av Indonesia. Her
er det knapt plantasjer, og store områder med
skog står fortsatt intakt. Men truslene står
i kø, og vi skal til en landsby som ønsker å
komme denne utviklingen i forkjøpet.
Fjell og grønne daler
I Manokwari blir vi blir møtt av våre venner
i organisasjonen Paradisea. De skal ta
oss med til Siakwa, en av landsbyene der
organisasjonen hjelper lokalbefolkningen
med kartlegging av deres tradisjonelle
områder.
Tidligere lå Siakwa én og en halv dag
smarsj fra nærmeste vei, men landsbyen
ligger tilfeldigvis i dalføret der den nye vei
forbindelsen mellom Manokwari og Sorong,
den nest største byen i Vest Papua, passerer.
Å kalle det en vei er kanskje å ta i litt, anlegg
sarbeidene pågår fortsatt. Reisen går derfor
både på asfalt og grusvei, over bratte åser og
ned i dype daler.
Det nærmer seg solnedgang når vi kom
mer fram, og nå møter vi Agustinus Esia.
Han er en av dem som har engasjert seg
sterkest i arbeidet med å kartlegge klanen i
landsbyen Siakwa og stammens tradisjonelle
områder, i en del av Indonesia hvor det fort
satt er store skogsområder.
– Vi vil kartlegge våre områder, slik at alle
vet hvor grensene går og at de kan beskyttes
for barnebarna våre. Slik at de vil ha noe å
leve av, sier han.
Landsbyen Augustinus bor i ser ikke
akkurat ut som noen tradisjonell landsby.
Som i mange landsbyer i Vest-Papua har
myndighetene bygget små, enkle hus til folk.

Viktige kart
Augustinus forklarer at de i forrige måned
hadde arrangert møter med representanter
for alle klanene, hvor de var blitt enige om
at de ønsket å kartlegge landområdene sine.
– Kartene vi lager sammen med Paradisea
skal overleveres myndighetene slik at vi kan
få anerkjennelse for at dette er vårt land.
Jeg spør hvorfor dette er viktig, og Au
gustinus forklarer:
– På steder hvor de ikke har kart har vi
sett at det har kommet folk utenfra. Skogen
og landet har blitt ødelagt, uten at det har
kommet noe godt ut av det for de som faktisk
eier skogen. Det er folket som blir ofrene.
Han forteller om gruve- og tømmer
selskaper, og sier at folket i Siakwa ikke vil
ha disse industriene på sitt land.
Med makt over arealene
Kartleggingen skjer i grevens tid. For selv om
de fleste i Siakwa er fornøyde med å ha fått
vei til landsbyen, er veien et tveegget sverd.
Den vil gjøre det lettere for folk i Siakwa å
komme seg ut å få solgt jordbruksprodukter
og skaffe seg varer, men samtidig gjør veien
at folk utenfra lettere kan komme seg til
Siakwa.
Det skjer også urovekkende ting i
provinsen. Alle provinser i Indonesia har
arealplaner som forteller hva landet skal
brukes til. Der defineres det blant annet
hvilke skogsområder det kan hogges i, hvor
det kan anlegges plantasjer og hvor det kan
drives gruvedrift.
Arealplanen for Vest- Papua ble nylig revi
dert. Store områder fikk endret sin funksjon,

«Kartene vi lager skal overleveres
myndighetene slik at vi kan få anerkjennelse
for at dette er vårt land»
Augustinus Esia

blant annet gjelder det områder med skog der
det åpnes for plantasjedrift. Politikerne som
er ansvarlige for dette har ofte tette bånd til
selskaper, og det tar ofte ikke så lang tid før
investorene dukker opp etter slike revisjoner.
Håpet er ikke ute
På vei til Siakwa hadde vi kjørt gjennom
flere områder med mer eller mindre urørt
skog som hadde fått endret sin funksjon
med den nye arealplanen. Her var det åpnet
for gruvedrift. Og hva med Siakwa? Her er
det ennå ikke blitt gjort noen endringer.
Området er fortsatt definert som skog det
ikke skal hogges i. Foreløpig. Arealplanene
skal riktignok opp til revisjon om fem år,
men innen den tid vil kartene være ferdige.
Idet flyet letter fra Manokwari noen dager
senere og jeg igjen ser det grønne teppet
under meg, tenker jeg at det heldigvis ikke
for sent ennå for Augustinus og Siakwa.

REGNSKOGFAKTA: Visste du at det finnes over 300 papegøyearter i verdens regnskoger?

Maur i
sausen
Matens framtid ligger
i Amazonas.
TEKST: ANDREAS VIESTAD
FOTO: METTE RANDEM

Når Donna Brazi skal lage vinaigrette går
hun ut i jungelen nær sitt hjem på jakt etter
maur. Det kan ikke være hva slags maur som
helst, kun én spesiell type bladskjærermaur
duger. Når hun finner en lovende maurtue,
plukker hun opp en av maurene, ruller den
mellom hendene så beina faller av, og så
spiser hun hodet og kroppen.
Donna Brazi er et viktig bindeledd
mellom storbykokkene og regnskogen.
Indianerkokken fra São Gabriel i det
nordlige Brasil har lært bort sine kunster
til en håndfull av kjente, brasilianske kokker,
og er et forbilde for mange flere.
Som regel viser det seg å være feil type –
kun noen få maursamfunn har riktig smak
– og da går hun videre. Når hun omsider
finner rett type, stikker hun en pinne ned
i maurtuen, samler så mange maur som
mulig, og har dem i saltvann, for å roe dem,
som hun sier. Maurene blir rørt, og deretter
blir væsken silt, og maurene presset for å få
med siste dråpe.
Sitron og ingefær
Den siste tiden har det vært mye snakk
om å spise insekter. «Insekter er den
nye supermaten,» erklæres det, og det
arrangeres gresshoppespising og foredrag.
Men faktum er at selv om ideen er god, så
er det mer fiction enn science: Ingen liker
gresshopper.
Men maurene til Donna Brazi derimot!
De små, sinte sauva-maurene som kjemper
for å finne roen i gryta, er ikke skrekkfilm
mat, eller et velvillig forsøk på å finne en

MAURENS DRONNING: Indianerkokken Donna Brazi bruker eksotiske råvarer fra Amazonas’
regnskog og er verdenskjent for sin maursaus.

alternativ proteinkilde. De er en delikatesse.
Når man spiser dem, med skrekkblandet
fryd, blir den bitre smaken av engstelse straks
overveldet av en annen smak: Det smaker
sitron, og ingefær og sitrongress. En vold
som smaksopplevelse, og noe helt uventet.
Hvorfor smaker mauren slik?
– Første gang jeg smakte Donna Brazis
mat ble jeg fascinert av smaken, sier Brasils
fremste kokk, Alex Atala, kjøkkensjef på
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restauranten DOM som for tiden er rangert
som verdens niende beste i kåringen 50 Best
Restaurants.
– Jeg spurte hvilket krydder hun brukte.
Hun svarte at det var maur. Jeg trodde hun
hadde misforstått, så jeg spurte igjen. Og
hun svarte fortsatt maur. Så fikk jeg smake
en, og da skjønte jeg umiddelbart at det var
en helt unik ting.
I dag er maurene fra Donna Brazi en sen

REGNSKOGFAKTA: Visste du at regnskogen består av minst 50 000 forskjellige treslag?

ANDREAS VIESTAD I BRASIL

• Andreas Viestad er en norsk
forfatter, journalist og matskribent,
og i februar reiste han til Brasil for
å lære mer om regnskogmat.

90 prosent av alle kalorier som blir konsu
mert av mennesker kommer fra tolv planter
og fem dyr. Denne ensrettingen er tiltagende.
Mangfoldet og overfloden i butikkene i Norge
er for en stor del basert på at nye områder i
nettopp Brasil legges under plogen.

MER ENN PROTEINER: Donna Brazis maur fra regnskogen står på menyen på DOM, en av
verdens beste restauranter.

tral del av den mest berømte retten på DOM.
Regnskogens ressurser
Amazonas er i dag en av verdens frontlinjer.
Her kjempes en monumental kamp om
regnskogens framtid. Amazonas rommer et
område mer enn dobbelt så stort som India,
her finnes to tredeler av verdens ferskvann,
og uante ressurser.
Men hva er ressursene? Det er ett av det

21. århundrets største spørsmål. Er det mu
ligheten til å grave etter edle metaller? Eller å
forstå hva dette mangfoldet kan gi oss, og hva
vi kan gjøre for å forvalte det? Kan Amazonas
også være en nøkkel til en ny gastronomi?
Det er dette siste som er Brazi og Atalas
prosjekt, å kartlegge de spiselige ressursene
som ligger regnskogen, å bedre forstå hva
mangfoldet av planter, dyr og menneskelig
kunnskap kan gi oss; av mening, av mat.
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Kjøkkensjef og miljøaktivist
Både Brazi og Atala er ute med bøker som
beskriver det unike amazoniske kjøkkenet.
Brazis bok heter Amazonian traditional cuisine (BEI), og har forord av Atala. Selv er
han ute med DOM – Rediscovering Brazilian
Ingredients (Phaidon).
Brazi og Atala møttes på grunn av mau
rene. De to hadde blitt introdusert av Beto
Ricardo, koordinatoren for Instituto Socio
ambiental (ISA), som er Regnskogfondets
partner i Brasil, og arbeider med urfolks
rettigheter.
Begge bøkene forteller om en personlig
reise gjennom mat og matlaging. Alex Atala
forteller sin egen historie om å begynne
som «et nattens vesen», som lot seg lokke
av alt verden hadde å by på, inkludert vold
og narkotika. Som så mange andre var kjøk
kenet redningen. «Kjøkkenet er porøst og
suger opp alle som kommer. Derfor har kok
keyrket stort potensial for sosial endring,»
skriver han.
I dag er Atala ikke bare Brasils mest be
rømte kjøkkensjef, men også en miljøaktivist
og samfunnsdebattant.

Dette er en omarbeidet versjon av en artikkel
som tidligere har stått på trykk i Morgenbladet.

TV-AKSJONEN 2015

norges største dugnad: R står for
regnskog, og i høst går midlene fra
årets TV-aksjon til Regnskogfondet.

NÅ ER VI I GANG!
18. oktober er det klart for TV-aksjonen,
og sammen skal vi samle inn penger for å
redde regnskog på tre kontinenter. Bli med
på årets grønneste eventyr!
– Det jeg elsker med TV-aksjonen er å se
hva vi enkeltmennesker klarer når vi løfter i
flokk. Den frivillige innsatsen fra hele Norges

befolkning har ført til at millioner av men
nesker i hele verden har fått livsviktig hjelp,
sier TV-aksjonsleder Kari Bucher.
Søndag 18.oktober går årets TV-aksjon av
stabelen, og inntektene skal bidra til at store
regnskogsområder i Amazonas, DR Kongo
og Papua Ny-Guinea bevares.

Gir alt for TV-aksjonen og regnskogen

IVRIGE: Juli Hoff (t.v.) og Katarina
Minos-Gunnari.

Juli Hoff (7) og Katarina Minos-Gunnari (7) har
allerede startet med å samle inn penger til TVaksjonen. De bor i samme gate og tar følge til
Slemdal skole hver dag. Sammen vil de hjelpe til
med at regnskogen blir bevart.
På tampen av sommerferien lagde de strikkarm
bånd og kjøpte saft, som de solgte på egen bod. I
løpet av et par timer hadde de solgt for 153 kroner
til barn og voksne som ville være med og støtte
årets TV-aksjon.
– Vi håper at mange andre barn også støtter TVaksjonen med å selge egne ting. Det er skikkelig
gøy, sier Juli og Katarina.

Fylkesaksjonsleder i Østfold, Renate
Holm, er ekstra engasjert i årets aksjon:
– Regnskogen engasjerer også de yngre.
Unge mennesker er bevisste og bryr seg
om miljøet og framtida, og jeg håper alle
voksne tar med seg barna og går med bøsse
18.oktober!

NRK TV-AKSJONEN 2015

• Årets TV-aksjon samler inn penger
til Regnskogfondet og vårt arbeid
i Amazonas, DR Kongo og Papua
Ny-Guinea.
• Søndag 18. oktober går 100 000
nordmenn årets viktigste
søndagstur. Hele 2,3 millioner
dører skal bankes på.
• Siden oppstarten av TV-aksjonen
i 1974 er over 7,5 milliarder kroner
samlet inn, og i fjor gav over
73 prosent av befolkningen til
aksjonen.

VI SKAL
VOKTE
REGNSKOGEN
BLI BØSSEBÆRER FOR
TV-AKSJONEN NRK
18. OKTOBER
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Varm velkomst
Dette bildet er tatt i Mamberamo i den indonesiske provinsen Papua på øya Ny-Guinea.
Der hadde et lite lokalsamfunn kledd seg i tradisjonelle klær for å ønske velkommen en liten
delegasjon nordmenn i forbindelse med feiringa av verdens miljødag i juni.
Foto: ANJA LILLEGRAVEN
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