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Egen festival, egen lov og søksmål
mot staten. Kongos pygméer
tier ikke stille lenger.

Pygméene reiser seg

REGNSKOGFAKTA: Visste du at 90 prosent av verdens fattigste trenger regnskogen for å overleve?

Mentawaiøyene reddet fra palmeolje

Palmeoljeversting
gir grønne løfter

Frykter straffetiltak har
mistet effekt
Avskogingen i Brasil økte med 28 prosent i 2013.
Ifølge en hypotese utarbeidet av skogekspertene
Daniel Nepstad, David McGrath, João Shimada
og Claudia Stickler kan en viktig årsak til økningen være mangelen på positive insentiver fra
brasilianske myndigheter overfor jordbruks- og
kvegbønder, melder Mongabay.com. Ekspertene
mener verneprogrammer med positive insentiver, som betalingsordningen REDD+, ennå
ikke har blitt iverksatt på en måte som sender
positive signaler til ansvarlige produsenter. De
argumenterer også for at straffereaksjoner på
avskoging i brasiliansk Amazonas kan ha mistet noe av effekten samt at avskoging knyttet til
jordspekulasjon kan ha økt.

Foto: Regnskogfondet

Verdens største palmeoljeprodusent,
Wilmar, har i sin nye policy lovet at de
hverken skal produsere palmeolje som
raserer regnskog eller kjøpe palmeolje
fra selskaper som er involvert i regnskogødeleggelser eller oppdyrking av
torvmyr.
Selskapet står for 45 prosent av
den globale handelen av palmeolje og
er ansvarlig for mange av de enorme
palmeoljeplantasjene som erstatter
regnskogen i blant annet Indonesia og
Malaysia. Dette var oljefondets begrunnelse for å trekke seg ut av selskapet i
mars i fjor.

Foto: Gunnhild Pauline Baade

Etter iherdig arbeid og en felles kampanje mot palmeoljeproduksjon på Mentawaiøyene
i Indonesia fra Regnskogfondet og vår indonesiske samarbeidspartner YCM, har rundt
1000 km2 regnskog blitt reddet fra å bli hugget til fordel for palmeoljeplantasjer. Redningsarbeidet startet i 2012, da to palmeoljeselskapers konsesjoner på den skogrike øya
Siberut ikke ble fornyet av lokale myndigheter på grunn av YCMs kampanje. Suksessen
vokste i 2013 da de to siste tillatelsene til å anlegge palmeoljeplantasjer på øyene Sipora
og Pagai ikke ble fornyet. I tillegg til sletting av eksisterende plantasjetillatelser har lokale myndigheter også nektet palmeoljeselskaper nye tillatelser. Resultatet av arbeidet er
at det per i dag ikke foreligger noen tillatelser for opprettelse av nye palmeoljeplantasjer i
hele Mentawai-øyriket.

REGNSKOGFAKTA: Visste du at dovendyret sover 14-16 timer i døgnet?
Foto: Johan Wildhagen

Kongos
nasjonaldyr
utrydningstruet
Okapien, en mindre slektning av sjiraffen, er utrydningstruet og har blitt
inkludert på Verdens naturvernunions
(IUCN) oppdaterte rødliste, melder VG
Nett. Okapien lever kun i regnskogen
i Kongo, og har i lang tid vært utsatt
for snikjakt, i tillegg til at den trues av
avskoging, ulovlig gruvedrift og den
væpnede konflikten i landet. Bestanden er nå anslått til å bestå av mellom
10 000 og 50 000 dyr, men tallet er
trolig mye lavere, ifølge IUCN.

Purrende ape blant 400 «nye»
Amazonas-arter

I år er det 25 år siden Regnskogfondet ble
stiftet som del av nettverket Rainforest
Foundation International. Siden 1989 har
organisasjonen økt fra én ansatt til over
40, og Regnskogfondet er i dag Europas ledende organisasjon innen regnskogsbevaring. Jubileet skal markeres til høsten når
Regnskogfondet samler partnerorganisasjoner fra hele verden til et større seminar.
– Nå ser vi framover. De neste 25 årene
vil avgjøre om vi kan redde resten av regnskogen. Uten regnskogen blir kloden et
helt annet sted å være, sier daglig leder
Dag Hareide.

Fire år med forskning og undersøkelser i Amazonas har ført til oppdagelsen av over
400 tidligere ukjente arter, deriblant 258 plantearter, 84 fiskearter, 58 amfibier, 22
reptiler, 18 fuglearter og ett pattedyr, viser en liste sammenfattet av WWF i Storbritannia. Blant artene som nå har fått navn finner vi blant annet Caqueta titi (Callicebus
caquetensis,) en ape-art hvis babyer har det sjarmerende trekket at de «purrer» som
katter. De mange oppdagelsene befester Amazonas´ status som ett av klodens aller
viktigste områder for biologisk mangfold.

Fant nye arter i
Australias regnskog
Forskere fra James Cook University ble
svært overrasket da de oppdaget tre nye
arter under en ekspedisjon i Cape Melville
i det nordøstlige Australia. Forundringen
skyldes at artene ble oppdaget i et land
man mener er godt utforsket, skriver
forskning.no. Forskerne kunne påvise en
uoppdaget gekko, en frosk og en øgle, og
de skal ha utviklet seg til distinkte arter
gjennom tusenvis av år i isolasjon. Oppdagelsen gir forskerne tro på at flere nye
arter kan oppdages i framtida.

Foto: Javier Garcia

Regnskogfondet
fyller 25 år
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REGNSKOGFAKTA: Visste du at de høyeste trærne i regnskogen har færre blader for å få økt stabilitet?

Fotballfeber

HVEM: Hanne Brown, leder i kommunikasjonsavdelingen
HVOR: Xingu-parken, Brasil
HVORFOR: Delta på indianernes generalforsamling

B
BOK: Klimaspillet – En fortelling fra
innsiden av FNs klimatoppmøter
forfatter: Bård Lahn
En «lærerik pageturner om FNs klimaforhandlinger» kalte Klassekampen boka. Er
det mulig? «Pageturner» og «klimaforhandlinger» i samme setning? For mange av oss
framstår klimaforhandlingene som en ullen
materie, en sammenblanding av store ideer,
slitne forhandlingsledere, møter til langt
på natt, tekniske utregninger og fastlåste
konflikter.
Kollega Bård Lahn har klart å gjøre fortellingen om klimaforhandlinger i stampe
til noe du har lyst til å lese om. Du vil vite
hvordan det går, følge med videre, være til
stede. Lahn har deltatt på klimatoppmøtene
i Bali, København, Cancún og Durban og på
en rekke forberedende møter, både på vegne
av Naturvernforbundet og Regnskogfondet,
og som medlem i Norges offisielle delegasjon. Det har gitt ham en unik posisjon og
mulighet til å observere. Det gjør han godt.
Lahn skildrer entusiasme, håpløshet og
taktikk, og beskriver stemningen i møterommene på en slik måte at jeg føler jeg selv
sitter der inne og kjenner lufta dirre. Men
ikke minst gir han en tålmodig og pedagogisk innføring i alle de viktige spørsmålene
og posisjonene i forhandlingene. På denne
måten gir han både klimanybegynnere og
-viderekomne innsikt i hva det hele handler
om og hvordan det foregår.

allen suser i stor høyde langt
over midtlinja. Uten å dempe,
tar medspilleren sats og med
et kraftig spark sender han ballen videre mot mål. Svetten renner nedover
tatoverte rygger og forsvarsspillere,
med og uten sko på beina, sprinter
mot målområdet. Ballen går langt over
tverrliggeren og forsvinner i villniset.
Små håpefulle tilskuere er raskt på
pletten og leter i bregnene der de tror
ballen kan gjemme seg. Snart er spillet
i gang igjen, motstanderne avanserer,
med treffsikre pasninger fyker ballen
over banen og en siste skru, Ronaldo
verdig, sørger for avslutning i nettet.
Jeg er på fotballkamp. I Brasil. Nærmere bestemt i Amazonas, langt inne
i regnskogen. Heldigvis er sola på vei
ned, for tempoet er høyt, VM-verdig
høyt. Gutta er i knallform. Taktikken
ser ut til å være langpasninger. Tid for
lagskifte. Med friske krefter løper de
nye lagene ut på banen. Muskuløse
20-åringer med skinnende fotballsko
og eldre indianere, barfotet og tatoverte.
Alle gir alt, det er tross alt siste dagen

Anbefalt av Anne Leifsdatter Grønlund, Brasilkoordinator i Regnskogfondet.
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av turneringen. De er på bortebane og
stammens ære står på spill.
Dommeren blåser av spillet. Det har
blitt for mørkt og middagen er dessuten
snart klar. Jeg får ikke med meg stillingen, har kommet helt ut av tellinga.
Men spillerne jogger fornøyde ned mot
elva for et raskt bad.
Ingen tvil om at fotball er viktig når
14 indianerstammer fra Xingú-territoriet samles til generalforsamling. Men
det er ikke det viktigste. For øverst på
dagsordenen står kampen for skogen. I
fire fulle dager diskuteres tiltak mot de
økende antall skogbrannene, planting
av ødelagte områder, salg av honning
og krydder og hvordan de kan få sitt
eget lands politikere på banen.
Siste møtedag er det likevel tid til
en liten diskusjon om hårfrisyrer.
Xingús yngste spillere har nemlig begynt å kopiere sveisen til den populære
landslagsspilleren Neymar. De eldre
høvdingene er skeptiske. Kanskje er
det snart VM i Brasil, men det får da
være måte på!
Hilsen Hanne

10 gladnyheter fra 2013

I

2013 feiret urfolk i Kongo sin første
nasjonale festival. Vi vil feire 10 andre
gladnyheter fra 2013. Dette er seiere
som Regnskogfondet og våre partnere
har bidratt til.

1. Grunnlovsdomstolen i Indonesia gir
skogen tilbake til urfolk.
I mai kom en historisk dom i Indonesias
Grunnlovsdomstol. Områder som tilhører
«tradisjonelle folkegrupper» skal få landrettigheter overført fra staten. Vår partner,
urfolksorganisasjonen AMAN, kjempet dette
fram, og har startet kartlegging av disse områdene. De antar at det utgjør over 20 prosent
av Indonesia – tilsvarende Sveriges areal.

LEDER Dag Hareide
Daglig leder i Regnskogfondet

2. Et sammenhengende verneområde på
120 000 km2 i Brasil
Miljøverndepartementet i Brasil anerkjente
et verneområde på Guyanaplatået nord og
øst i landet. Dette binder sammen flere store
indianerterritorier og naturvernområder
(tilsvarende Østlandet og Trøndelag).
3. Oljefondet trekker seg ut av palmeoljeselskaper som så endrer praksis
I 2012 dokumenterte Regnskogfondet at
Oljefondet hadde investert i 73 selskaper
som ødelegger regnskog. Samme år vedtok Oljefondet at vern av regnskog er en
prioritet. I 2013 trakk de seg ut av 23 palmeoljeselskaper, og nå har flere selskaper,
deriblant Wilmar som står for 45 prosent av
produksjonen, snudd og sagt de skal unngå
all regnskogødeleggelse.
4. Reservater for beskyttelse av isolerte
urfolk i Peru
Kulturdepartementet i Peru støttet forslaget
fra vår partner, urfolksorganisasjonen AIDESEP, om å opprette reservater for å beskytte
indianergrupper som unngår kontakt med
omverdenen. Reservatene er på over 40 000
km2 (tilsvarende Danmark).

«

5. Indonesia forlenger hogstforbudet
Presidenten i Indonesia bestemte at forbud
mot hogst av naturskog skal gjelde for to nye år.
6. Hogstforbudet fortsetter i DR Kongo
Kongo forbød tildeling av nye hogstkonsesjoner i 2002. Det er blitt fornyet og er fortsatt
på plass. Våre partnere passer på.
7. Landtyveri avslørt i Papua Ny-Guinea
Våre partnere har kjempet for å få offentliggjort en rapport om de mange landovertakelsene i Papua Ny-Guinea. De lyktes. Rapporten avslørte at avtaler som dekker 50 000
km2 (tilsvarende Hedmark og Oppland) er
ugyldige. Nå arbeides det for at de annulleres og tilbakeføres til lokalbefolkningen.
8. Stadig mindre palmeolje i Norge
Flere importører og butikker har kuttet ut
palmeolje i 2013. Palmeolje har blant annet
forsvunnet fra flere sorter kjeks og pepperkaker. Med dette har kampanjen til Regnskogfondet oppnådd et kutt på mer enn 2/3 av
palmeoljen i dagligvarebutikkers matvarer.
9. Enestående i verden: En egen «regnskogsminister» i Indonesia
Den indonesiske presidenten opprettet
«REDD Agency» med en egen minister
som har én oppgave: å redusere avskoging.
Regnskogfondet, våre partnere og den norske
regjering har presset på for dette.
10. REDD+ blir fullført i Warszawa
Den 19. klimakonferansen i regi av FN ble
elendig, men vi trekker fram et lyspunkt:
Rammeverket for REDD+, programmet som
verner skog i om lag 50 land, ble endelig
vedtatt. Regnskogfondet har deltatt aktivt
i alle rundene og blant annet fått gjennom
regler for skogfolks rettigheter, sivilsamfunnets deltakelse og vekt på resultater.

Den indonesiske presidenten opprettet «REDD
Agency» med en egen minister som har én oppgave: å redusere avskoging.
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– Fuglene

REGNSKOG 1–2014 SIDE 6

er frie, vi er fanger
38 år etter at Josephine Balinda ble tvangsflyttet, saksøker hun DR Kongo med hjelp fra Regnskogfondet. Etter
mange års kamp øyner de diskriminerte pygméene i landet håp om en bedre framtid.
TEKST OG FOTO: SOFI LUNDIN

J

BLIR LYTTET TIL: Josephine Muatshi
Balinda og Maregani Rukera står på
scenen under Kongos første urfolksfestival i Kinshasa og forteller om
hvordan det er å være pygmé i landet.
I midten står en av dem som kjemper
pygméenes sak; Patrick Saidi Heme i
nettverksorganisasjonen DGPA.

osephine Muatshi Balinda (50)
ønsker at hun klarte å glemme.
Lukten av brannrøyk, lyden av desperate rop på hjelp og synet av
fremmede menn som satte fyr på
huset hennes har forfulgt henne i
alle år. Menn i uniform, med kirsebærrøde hodeplagg og dype arr over nesen,
var sendt på oppdrag fra myndighetene i
landet som en gang var Zaire. Josephine
sitt hus var et av mange som sto i veien for
etableringen av nasjonalparken Kahuzi-Biega
(PNKB) øst i landet. I 1975 måtte Josephine
forlate plassen hvor familien hennes hadde
bodd i generasjoner.
I dag, snart 40 år senere, leter hun fortsatt etter en plass å bo. I Den demokratiske
republikken Kongo (DR Kongo) har krig og
konflikter, industriell tømmerhogst og utvidelse av naturvernområder tvunget tusenvis
av urfolk til å forlate landområder de har
bodd på i mange generasjoner.
Josephine tilhører Mbuti (også kalt Bambuti) som er en samlebetegnelse for flere
pygmégrupper som holder til i Ituri-skogen
i den nordøstlige delen av landet. Det sies
at bambutiene var de de første innbyggene
i Sentral-Afrikas skoger. De har levd i og av
skogen i 50 000 år.
– I skogen hadde vi alt. Nå har vi ingenting. Vi har vandret, år etter år, for å finne en
plass å bo. Siden vi ble kastet ut fra skogen
har vi levd i dyp fattigdom. Hver dag er en
kamp for å overleve, sier Josephine og presser
hendene så hardt sammen at fingertuppene
blir hvite.
Josephine er i hovedstaden Kinshasa for
første gang. Sammen med pygméer fra flere
provinser i landet skal hun delta på en festival
som arrangeres av Regnskogfondets partner,
nettverksorganisasjonen DGPA (bevegelsen
for urfolksgrupper).
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Dans, musikk og lidelseshistorier
Festivalen i Kinshasa er en del av DGPAs
mangeårige engasjement for pygméers rettigheter. Urfolkene er utsatt for omfattende
diskriminering i alle land de bor i. I DR
Kongo er de nær rettsløse.
– De har ikke noe rettsvern. De er den
fattigste og mest diskriminerte folkegruppen
i landet. Samtidig besitter de en særegen
kulturell rikdom, sier landkoordinator for
DGPA, Patrick Saidi Heme.
DGPA arbeider for pygméers rettigheter gjennom å fremme lovforslag og lokale
prosjekter, som kartlegging av lokalsamfunnene. På festivalen skal musikk, dans og
diskusjoner gi et innblikk i pygméenes rike
kultur og verdifulle tradisjoner, men også
belyse den omfattende diskrimineringen
pygméer utsettes for.
Festivalen har samlet pygméer fra store
deler av landet. Selv om de er adskilt fra
hverandre gjennom både avstander og språkbarriere, kaller hverandre ved ulike navn
og lever i forskjellige miljøer og med ulike
utfordringer, har de en rekke fellestrekk. De
har alle unik kunnskap om dyre- og planteliv. De er tradisjonelt jegere og sankere
og skogen er kilde til mat, medisiner, tro
og kunnskap. Den særegne musikken og
dansen er kjernen i livene deres. Og alle er
utsatt for omfattende diskriminering, både
på lokalt og nasjonalt plan.
– Det finnes lover her i landet, men ingen
som beskytter oss pygméer. En mann i landsbyen min hadde nettopp begravd sin far i
skogen da politiet kom og spurte etter mat.
Mannen, som verken hadde mat eller penger
å gi, ble skutt og hardt skadet. Politimannen
nektet straffeskyld, siden han mente at han
ikke hadde skutt et menneske, sier Regine
Mboyo (38), som kommer fra området Lake
Tumba i den nordvestlige provinsen Equateur.
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PYGMÉENE – KONGOS UNDERTRYKTE URFOLK

Hun er født og oppvokst i regnskogen og
beskriver hverdagen som en stadig kamp for
annerkjennelse og respekt.
Kolonitiden forandret alt
Mange bantuer, som er majoritetsfolkegruppen i Kongo, utsetter pygméene for daglig
diskriminering. I landsbyen til Regine er
halvparten pygméer og halvparten bantuer.
– Bantuene er jordeiere og pygméene
arbeider på deres mark for så godt som ingen
penger. Man kan si at vi er skogens slaver. Vi
betraktes som urene. Det er helt utenkelig for
en bantu å spise mat som en pygmékvinne
har laget. En bantu kan aldri ha en åpen
relasjon til en pygmé, noe som gjør at mange
har hemmelige forhold til pygmékvinner,
som ofte blir utnyttet seksuelt. Som følge blir
kvinnene ofte gravide og barna som fødes
vil aldri bli sosialt aksepterte. Hverdagen for
oss er preget av trusler, redsel og forsvarsløshet. Vi betraktes ikke som mennesker,
sier Regine.
Bakgrunnen til tross; Regine har utstråling og smiler stort og ofte. Hun har mange
tøffe år bak seg, men har likevel vært heldig.
Faren jobbet som embetsmann i distriktet
og datteren hans fikk dermed muligheter
som de færreste pygméjenter får. Utdannelsesnivået blant pygméer er generelt lavt og
det er høyst uvanlig at jenter får skolegang.
– Jeg var heldig som fikk gå på skolen. I
dag driver jeg en kvinneorganisasjon og er
i tillegg distriktsrepresentant for DGPA. Jeg
har fått bred kunnskap om lover relatert til
urfolks rettigheter, noe som jeg bruker aktivt
for å hjelpe skogsamfunn i dag.
Regine kjenner ingen som liker å bli
kalt for pygmé, siden betegnelsen i dag er
forbundet med verdiløshet. Men slik har
det ikke alltid vært, forteller Kevin Sasia i
Regnskogfondets Sentral-Afrika-avdeling.
– Tidligere levde bantuer og pygméer et
relativt harmonisk liv side om side. Pygméer
åpnet skogområdene sine for bantuer som
ønsket å dyrke jord. Byttehandler var vanlig,
og pygméenes kunnskap om jakt og medisiner var respektert og verdsatt. Slik fortsatte
det helt til europeerne kom til Kongo.
Fordi pygméene bodde dypt inne i skogen,
var det bantuene de belgiske koloniherrene
traff. Bantuene fikk etter hvert enkelte praktiske oppgaver, som skatteinnkreving. Med
tiden begynte de å betrakte kolonistene som
moderne og forlokkende. Diskrimineringen
av pygméer ble vanlig, og holder stand i dag
– lenge etter at koloniherrene forlot landet.

Ble sviktet av Verdensbanken
Etter at borgerkrigen tok slutt i 2002, begynte arbeidet med å gjenoppbygge landets
politiske institusjoner og økonomi. Samme
år kom den første skogloven.
– Loven, som deler inn skogen i ulike
soner for vern, kommersielt- og lokalt bruk,

KONGOBASSENGET

• Verdens nest største regnskog etter
Amazonas, og strekker seg over deler
av Sentral- og Vest-Afrika.
• Så mye som halvparten av skogen
befinner seg i Den demokratiske republikken Kongo.
• I DR Kongo er 40 av landets 65 millioner innbyggere direkte avhengig av
skogen, og den er hjem til flere hundre etniske grupper.

Den demokratiske
republikken Kongo

Kinshasa

– Det finnes lover
her i landet, men
ingen som beskytter
oss pygméer.
Regine Mboyo
ble opprettet uten innspill fra eller hensyn til
verken sivilsamfunnet eller urfolksamfunn.
Resultatet ble et rammeverk som ikke gjenspeiler realitetene på bakken, mener Patrick
Saidi Heme i DGPA.
Staten eier all jord i landet. Verdensbanken, som har stor innflytelse på hogstpolitikken i Kongo som myndighetenes finansieringskilde, sto i spissen for utarbeidelsen av
den nye skogloven. I 2005 gikk en gruppe
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urfolksaktivister sammen for å klage på Verdensbankens skogpolitikk, som ikke tok
hensyn til urfolks behov, rettigheter og kunnskap. I 2007 ga Verdensbankens uavhengige
inspeksjonspanel klagen fullt medhold, og
kunngjorde at Verdensbanken og andre sentrale aktører ikke hadde tatt miljøhensyn
og sørget for å beskytte urfolks rettigheter.
– Vi har blitt truet av Verdensbanken flere
ganger, men vi har aldri gitt opp. Følgene av
at lokalbefolkningen presses ut av sine områder er mange. Det fører til miljøødeleggelser,
konflikter, brudd på menneskerettigheter og
ikke minst økt fattigdom, sier Théophile Gata
Dikulukila, som i en årrekke har arbeidet
for Regnskogfondets kongolesiske partnere.
I 2005 var Dikulukila aktiv i etableringen av et omfattende kartleggingssystem
som i dag kan være et viktig redskap for
å få anerkjent urfolks rettigheter overfor
myndighetene og hogstselskaper.
– Formålet med prosjektet, som vi kaller for deltakende kartlegging, var å lage
detaljerte kart som viser hvor det bor folk,
hvor det dyrkes jord, hvor jakt og fiske pågår
og så videre. Myndighetenes kartlegging av
skogene viste tidligere ingen tegn på menneskelig liv. Vi ønsket å bevise det motsatte,
sier Dikulukila.
Kartleggingen skjer i tett samarbeid med
lokalsamfunn ved hjelp av GPS.
– Det er lokalsamfunnene som kjenner
skogen best, og kartene er bevis på deres
eksistens. Målet er nådd når landets skogpolitikk sikrer en rettighetsbasert, bærekraftig
forvaltning av skogen, sier han.
Myndighetene har ikke ennå tatt innover
seg hvor avgjørende anerkjennelsen av skogsamfunns rettigheter er for en bærekraftig
regnskogsforvaltning. Det er derfor en akutt
fare for at skogområder kan bli delt ut til hogstselskaper og andre aktører uten hensyn til
urfolk og andre lokalsamfunn som bor i og
bruker skogen. Ingen av Kongos internasjonale partnere, deriblant Norge, har påpekt
dette som et problem, og det er dermed en
fare for denne praksisen vil gå sin vante gang.
Kongo kan få sin første urfolkslov
Aktivistgruppen som gikk til sak mot Verdensbanken startet det som i dag er nettverksorganisasjonen DGPA. I tett samarbeid med
blant annet parlamentarikere, står organisasjonen bak et utkast til DR Kongos første
urfolkslov, som i 2011 ble lagt fram av en
parlamentarisk komité. Siden har lovutkastet
blitt gjennomgått av internasjonale organisasjoner, myndighetene i DR Kongo, sivile

aktører og urfolksgrupper på lokalt nivå.
Bruno Lapika Dimomfu er en av parlamentarikerne som er aktivt engasjert i arbeidet med urfolksloven. Han er utdannet
antropolog og har engasjert seg for pygméers
rettigheter gjennom mange år.
– Vi parlamentarikere har urfolk å takke
for stemmene de har gitt oss. Vi kan ikke
bare gi dem stemmerett og utnytte dem ved
valg. Vi må gi dem rettigheter på lik linje med
resten av befolkningen. Målet er nå å få på
plass en lov som vektlegger internasjonale
menneskerettigheter, urfolks rett til egne
landområder og deres rett til konsultasjon
og samtykke før det tas beslutninger som
omhandler områdene deres, sier Lapika
Dimomfu.
I 2011 ble nabolandet Kongo Brazzaville
det første landet i Afrika som fikk en urfolkslov. Den har så langt ikke gjort særlig
mye for landets urfolk.
– Å få en lov på plass er bare begynnelsen.
Utfordringene ligger i å få den til å fungere
i praksis. Vi har fått erfare at folk flest, både
myndighetene, politikere og ikke minst urfolk selv, vet alt for lite om loven. Det gjør
arbeidet vanskelig, sier Roch Euloge N’zobo,
daglig leder i OCDH, en menneskerettighetsorganisasjon i Kongo Brazzaville.

– Vi stjeler fra pygméene
ILO-konvensjon nr. 169 er foreløpig det
eneste internasjonale rettslige instrumentet som direkte omhandler vern av urfolk.
Hovedprinsippet er urfolks rett til å bevare
og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte

DEN HELDIGE: Regine Mboyo er født
og oppvokst i regnskogen og har
kjent diskrimineringen på kroppen.
Men Regine anser seg likevel som
heldig ettersom hun hadde en velstående far som kunne sikre henne
en utdannelse.

Dokumenterer virkeligheten
DGPA har prioritert innspill og engasjement
fra lokalbefolkningen i arbeidet med å få på
plass et lovforslag. Det deltakende kartleggingsprosjektet, så vel som et omfattende
deltakende videoprosjekt, har vært viktige
verktøy.
– Videoprosjektet fremmer dialog om
diskriminering mellom bantuer og pygméer.
Hele urfolksamfunn oppfordres til å delta og
alle får sjansen til å fortelle, foran kameraet,
hvilke utfordringer de lever med, sier Kevin
Sasia i Regnskogfondet.
Prosjektet har skapt forståelse mellom
bantuer og pygméer, som tidligere aldri snakket sammen. Filmene hjelper de to gruppene
til å forstå konflikten mellom dem og målet
er å finne årsakene til diskrimineringen.
Filmene er blitt vist for både politikere og
diplomater for å argumentere for den kommende urfolksloven.
– Hvis alt går som planlagt har vi en ny
lov på plass allerede i slutten av året. Etter
mange års arbeid har vi har kommet et godt
stykke på vei, men dette handler om så mye
mer enn selve loven. Det gjelder å finne røttene til problemene og det er det vi prøver å
gjøre, sier Sasia.
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dette arbeidet. Lapika Dimomfu mener det
er beklagelig at ILO-konvensjonen nr. 169
ikke er blitt ratifisert av DR Kongo.
– Jeg tør ikke å svare på hvorfor det ikke
har skjedd tidligere, men det er unektelig
ikke uproblematisk å få den ratifisert. Det
er en rekke faktorer som gjør det vanskelig,

TEMA

PYGMÉENE – KONGOS UNDERTRYKTE URFOLK

blant annet lovene som omhandler landrettigheter. Jobben vår nå er først og fremst å
sørge for at pygméene, som har mistet sine
landområder, blir kompensert, sier Lapika
Dimomfu, og understreker at rettigheter til
utdanning, helsetilgang og inkludering er
andre viktige områder.
Arbeidsminister Modeste Bahati Lukwebo
er enig. Sammen med andre politikere er han
på plass på festivalen for å vise sin støtte.
– Vi kan ikke lenger benekte at pygméene
var de første innbyggene i vårt land og vi
bør innse at vi stjeler ting vi ikke har rett
på. Det er en selvfølge at de skal ha samme
rettigheter og plikter som andre. Vi har mye
å lære fra deres livsstil, respekt og åpenhet,
sier arbeidsministeren.
Saksøker myndighetene
Det er ikke stille i mange minutter mellom
hver danseforestilling. Dansen, musikken
og klærne varierer avhengig av hvilken del
av landet pygméene kommer fra. Dansen
forteller historier fra hverdagslivet, musikken er poetisk. Plutselig reiser seg en gruppe
parlamentarikere seg og begynner å danse.
Josephine Muatshi Balinda står sammen
med Maregani Rukera (50). I 2008 gikk Jo-

sephine, Maregani og noen andre fra samme
landsby til kamp mot myndighetene, 33 år
etter at de ble kastet ut fra sine hjem da
nasjonalparken Kahuzi-Biega ble opprettet. For et par år siden kontaktet de ERND
Foundation, en miljøorganisasjon som støt-

PYGMÉER

• Ordet pygmé kommer fra navnet på
et kortvokst folkeslag, pygmaioi, i
gresk mytologi.
• Pygmé har fra gammelt av vært betegnelsen på folkeslag der mennene
er lavere enn 150 cm.
• Sentral-Afrikas urfolk misliker betegnelsen, men siden begrepet er
så kjent blir allikevel pygmé brukt i
arbeid for urfolks rettigheter.
• Det finnes ingen nøyaktige tall på
hvor mange pygméfolk som finnes
i landet. Myndighetene i DR Kongo
hevder at de utgjør 300 000, altså
mindre enn 0,5 prosent av befolkningen. Andre kilder viser til tall på opp
til tre millioner.

FYRVERKERI: Urfolksfestivalen er klapping,
jodling, trommer, blåseinstrumenter og føtter som stepper i takt med musikken. Den
trekker pygméer fra store deler av landet.
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ter urfolksamfunn som vil hevde sine landrettigheter overfor myndigheter og industrielle
hogstselskaper. Organisasjonen, som er en
av Regnskogfondets partnere i DR Kongo,
har ved hjelp av et nettverk av lokale jurister
tatt saken til retten i Kinshasa.
– Vi krever rettferdighet. Vi vil ha skogen vår tilbake. Siden vi ble jagd bort fra
våre hjem har jeg verken penger eller helse.
Myndighetene ga oss en liten jordflekk, men
den er for liten til at vi skal kunne dyrke noe.
Nå jobber jeg på andres felt for fire kroner
dagen, sier Maregani.
Det er første gang Josephine og Maregani
er i byen. De håper festivalen skal sette lys på
alle de utfordringene pygméer lever med i dag.
– Jeg var tidligere gift og fikk ti barn med
mannen min. Nå er han død og bare to av
barna mine lever. Jeg har ikke råd til medisiner og behandling. I skogen fikk vi medisiner
fra naturen. Etter at vi ble tvangsflyttet, har
mange kvinner måtte prostituere seg for å
overleve. Det er et fattig og ensomt liv, men
takket være rettshjelpen vi får nå, føler jeg
håp. Jeg ber hver dag for at framtiden skal
være med meg, sier Josephine.
– Selv en fugl lever et bedre liv enn oss. Den
er fri. Vi lever som fanger, mener Maregani. n

aktivisten
«Det gikk opp for meg at jeg som har vært heldig og fått utdannelse,
må hjelpe andre slik at de kan leve i fred.»

Ble sjokkert til
handling
Blant en stor bunke filmer som arbeidsgiveren ba henne
se gjennom, lå dokumentaren som forandret livet til
Naw Ei Ei Min for alltid.

– Hva kjemper du for?
– Jeg kjemper for et bedre liv for lokalsamfunnene i Myanmar, spesielt med hensyn
til folks levebrød, miljø og rettigheter. Jeg
mener vi må gjøre folk i stand til selv å
forsvare sine rettigheter og ta aksjon når
de blir utsatt for overgrep. Jeg vil ikke
handle på vegne av lokalsamfunnene fordi
de kjenner sine egne problemer best selv.
Virkelige endringer kan kun komme fra
samfunnene selv. Jeg er bare et mellomledd. Reell utvikling kommer når folk kan
stå på egne bein.
– Hva fikk deg til å engasjere deg?
– Dette har jeg et klart minne om fordi
det var en skjellsettende opplevelse i livet
mitt. Da jeg jobbet som praktikant hos
Asian Indigenous Peoples Pact i Chang
Mai i Thailand, fikk jeg ansvaret for å gå
gjennom deres cd-er med filmer. En av
filmene var en dokumentar om Karenfolket som jeg selv tilhører. Jeg ble sjokkert
da jeg så den. Siden jeg alltid har bodd i
Yangon har jeg ikke vært klar over hvilke
overgrep Karen-folket har blitt utsatt for i
våre egne hjemtrakter. I Yangon holdt eldre
Karen-folk sitt sinne inni seg fordi de ville
spare oss unge. Media var under streng
sensur. Jeg gråt lenge for meg selv etter at
jeg så filmen. Det gikk opp for meg at jeg
som hadde vært heldig og fått utdannelse,
må hjelpe andre slik at de kan leve i fred.
– Hva er du mest stolt over?
– Jeg har ikke gjort så mye å skryte av,
men jeg kan framheve en kampanje mot
plastikk som jeg var med på som del av
ungdomsbevegelsen. Vi oppfordret folk

til å følge de fem R-ene i håndtering av
avfall (Recycle, Reuse, Reduce, Restore,
Replenish). Til slutt innførte myndighetene
lover mot plastikk og stanset byggingen av
nye plastikkfabrikker. Jeg er også glad for
at jeg har lært om rettighetsfremmende
arbeid og policy-initiativer som Extractive
Industries Transparency Initiative. Jeg tror
økt gjennomsiktighet er bra for landet.
– Hva er den største utfordringen du møter
i ditt arbeid?
– Landet vårt endrer seg hele tiden og sivilsamfunn må tilpasse seg hele tiden. Vi
vet ikke hvor endringene vil føre oss. For
eksempel vet vi ikke hva som blir resultatet av endringer i organisasjonsloven. De
kan bli både gode og dårlige for oss. Det
er vanskelig for meg å spå utviklingen.
Men samme hva som skjer så skal vi som
sivilsamfunn tilpasse oss og fortsette vårt
arbeid.
– Hva er dine drømmer for framtiden?
– Ved hjelp av arbeidet mitt håper jeg at
folk på grasrota skal få informasjon om
sine rettigheter slik at de selv kan sørge
for at de blir overholdt. Vi kan ikke hjelpe
hele landet, men vi kan kommunisere med
mange. I Myanmar har vi vært gjennom
mange år med vold og manglende stabilitet.
Jeg vil at folk skal få leve i fred fordi jeg
har møtt mange som har traumer etter
det de har opplevd. Jeg håper landet mitt
kommer seg gjennom en god fredsprosess
fordi først når vi har fred kan vi få en god
utvikling og lykkelige liv.
av Hege Karsti Ragnhildstveit

NAW EI EI MIN (32)
Sak: Livsvilkår, miljø og rettigheter
i lokalsamfunn
Organisasjon: Leder av POINT, Promotion
of Indigenous and Nature Together
Hvor: Yangon
Bakgrunn: Tilhører Karen-folket.
Har en Master of Arts i internasjonale
utviklingsstudier

Kina

MYANMAR

India

Yangon

Perus vaktposter
kan bli eksportert
Situasjonen er prekær for isolerte indianere i
Paraguay. Nå vil indianere fra Paraguay beskytte
sine ukontaktede brødre og søstre. I november
reiste de til nabolandet Peru for lære hvordan.
TEKST: AUDUN HUSBY

Elva gjør enda en sving og en sandbank
kommer til syne. De siste dagene har paraguayanerne passert hundrevis av slike smale
strender langs elva, sving etter sving, stadig
dypere inn i peruansk jungel. Men denne
stranden er annerledes. På den hvite sanden
kan de se omrisset av enkle hytter laget av
palmegreiner.
– De har vært her, konstaterer Romel fra
vaktposten Monte Salvado. De ukontaktede
indianerne har holdt til på denne forlatte
bosettingen, og de har etterlatt skilpaddeskall,
benrester fra tapir, ved og flettede kurver.
Måtte holde tømmerhuggere unna
Sørøstlige Peru er sannsynligvis det området
i verden med flest isolerte urfolksgrupper.
Med støtte fra Regnskogfondet er det blitt

Foto: Vera Regehr

PÅ PATRULJE: Ayoreo-indianer
Chagaby fra Paraguay deltar på
patruljering av elva sammen med
skogvoktere fra Monte Salvado.
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Prekær situasjon i Paraguay
Paraguayanene får høre om den vanskelige
kampen for å beskytte indianernes territorier
i peruansk Amazonas. Store internasjonale
oljeselskaper har fått konsesjoner som overlapper med indianernes jord, og gruvedrift
truer med å ødelegge drikkevann og miljø.
Ayoreo-indianerne fra Paraguay nikker
gjenkjennende til skogvokternes historier. Selv
kan de fortelle at situasjonen også er prekær i
Paraguay – ja, kanskje enda verre enn i Peru.
Deres hjem Chaco avskoges i et uhyggelig
tempo. 1100 hektar skog forsvinner hver dag.
Kveg er storindustri i Paraguay, og behovet
for beitemark går på bekostning av urfolkenes territorier. De isolerte indianerne møter
piggtrådgjerder, og den kraftige avskogingen
gjør det vanskelig å finne mat. Isolerte grupper har blitt tvunget ut av sine tradisjonelle
liv som nomader.
– Den siste gruppen som ble kontaktet i
Paraguay ble skremt ut av skogen av enorme
bulldosere som meiet ned trærne for å lage
ny beitemark, forteller Chagaby til de peruanske skogvokterne.
Møtte de isolerte i strandkanten
Vaktposten i Monte Salvado bidro til å få slutt
på den ulovlige hogsten, og i dag er det få
tømmerhuggere i området. De isolerte indianerne har derfor begynt å komme tilbake.
I juni 2013 oppstod en helt spesiell situasjon da de isolerte mashco-piro-indianerne
dukket opp like ved vaktposten. I tre dager
kommuniserte skogvokterne og de isolerte
med elva Rio Piedra mellom seg.
– Vi kunne ikke forstå alt det de sa, men
mange av ordene er de samme som vi har
i vårt språk yine. Vi skjøv over en kano med
maniok og kokebananer, og de tok imot. Etter

Foto: Audun Husby

opprettet vaktposter på strategiske punkter
ved ulike elver. Monte Salvado er en av disse
vaktpostene, og det er hit paraguayanerne
har kommet etter flere dager med båtreise.
Skogvokterne i Monte Salvado forteller at
all kontakt med de isolerte gruppene må
unngås. De isolerte er ikke resistente mot
fremmede sykdommer, og kontakt har tidligere ført til sykdom og død.
Sjefen for vaktposten, skogvokteren
Romel, forteller om en stri kamp for å holde
tømmerhuggere unna de isolertes områder.
For få år siden krydde det av tømmerhuggere
ved Monte Salvado på jakt etter edle tresorter.
– Det var feberen etter mahogni som fikk
tømmerhuggerne til å komme opp hit. Da
vi stengte elveløpet med stålvaiere, truet de
oss på livet.

tre dager forsvant de inn i skogen igjen, og
siden har vi ikke sett dem, forklarer Romel.
Under utvekslingen ble dette sjeldne
møtet det store samtaleemnet. Hvorfor hadde
de vist seg? Hva ville de kommunisere? Vil
de komme tilbake?
Skogvokterne filmet mashco-piro-indianerne, og disse bildene fikk oppmerksomhet
verden over. En sentral arbeidsoppgave for
vaktposten er nettopp å dokumentere de
isolertes eksistens, uten å komme i kontakt
med dem. Derfor har skogvokterne rutinemessige patruljeringer i nærområdet. I Peru
finnes en lov som skal beskytte skogsområdene til de isolerte folkegruppene. Men det
trengs bevis for at de finnes og det er også
vaktpostens oppgave.
På patruljeringene er skogvokterne utstyrt
med GPS og kameraer for å dokumentere spor
fra de isolerte, eller spor fra tømmerhuggeres
ødeleggelser. Med radioforbindelse kommuniserer skogvokterne med urfolksføderasjonen
FENAMAD som tar vare på bevismaterialene.
Høvdingen var selv isolert
Under dagene i Monte Salvado blir ayoreoindianerne svært inspirerte av tanken om
vaktposter på sitt eget land. Det går én vei
gjennom deres titulerte territorium, og i de
siste årene har mange tatt seg inn og drevet
ulovlig hogst.
– Vi må kontrollere denne innfartsåren
inn til vårt territorium, sier høvdingen Porai
bestemt.
Paraguayanerne får lære om det peruanske lovverket som skal beskytte de isolerte
indianerne. Det snakkes om å starte en prosess for å skaffe en lignende lov i Paraguay.
Ayoreo-indianerne vet at veien fram til en
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MØTTE DE ISOLERTE: Yine-indianer og
skogvokter Romel forteller om det spesielle
møtet med de isolerte mashco piro indianerne i juni i fjor.

slik lov er meget lang og vanskelig, siden
Paraguays myndigheter viser svært liten
interesse for urfolksrettigheter.
Men høvding Porai vet betydningen av å
beskytte disse sårbare indianergruppene bedre
enn de fleste. Han var nemlig en av dem.
– Tidligere bodde vi selv som isolerte i
skogen, og vi kjenner ved navn våre brødre
og søstre som fortsatt lever som frivillig
isolerte. De ønsker ikke kontakt, og vi må
beskytte dem.

ISOLERTE INDIANERE

• Urfolksgrupper som skyr all kontakt
med omverdenen og de er de siste
menneskesamfunnene som ikke er
integrert i den globale kulturen og
økonomien.
• Lever i små autonome samfunn og
har ingen kunnskap om landegrenser
eller regjeringer.
• De isolerte vet imidlertid at regnskogen de lever i er under press og at de
er utsatt for forfølgelser og drap. De
vet også at kontakt med utenforstående kan føre til sykdom og massedød.
• Isolerte indianere regnes for å være
blant de mest sårbare menneskene
på jorda.

REGNSKOGFAKTA: Visste du at korowaiene offisielt er anerkjent som trebeboere?

Stig på – om du tør!
Som liten gutt elsket jeg å bygge hytter i trærne. Lite visste jeg
da at jeg som voksen skulle få møte noen virkelige eksperter
på dette. Velkommen til Korowai!
HOS KOROWAIENE: GEIR ERICHSRUD

Foto: Calle Hägg

Vi er i Vest-Papua, den indonesiske delen av
øya Ny-Guinea, for å besøke urfolksgruppen
Korowai og Regnskogfondets nyopprettede
prosjekt for denne folkegruppen. Noen så
kanskje BBC-dokumentaren «Human Planet» fra 2011, som viste hvordan et såkalt
steinalderfolk på Ny-Guinea bygde huset sitt
30 meter over bakken i et stort tre? Dette var
Korowai-folket. Men hvem er de egentlig?
Og bor de virkelig i hus i trærne?
Helt siden de ble omtalt i en artikkel i
National Geographic i 1996, har korowaiene
vekket omverdenens fascinasjon og interesse.
Artikkelen viste bilder av mennesker som
bygger hus høyt oppe i trærne, et nærmest
ikonisk stammefolk med benutsmykninger
i nesa som jakter med pil og bue og ligger i
krig med nabostammene. Mye av dette var
nok rett på den tiden artikkelen ble skrevet,
men det viser seg at virkeligheten har en del
flere nyanser enn «steinalderfolk»-historiene
som siden har vært servert om korowaiene,
ikke minst i BBCs serie. Likevel var vårt besøk
et dypt fascinerende møte med mennesker
og en måte å leve på man sjelden møter i
dagens verden.
Bolig ledig – 15 meter over bakken
Korowai er en urfolksgruppe på rundt 3000
personer. De lever i lavlands- og sumpskogen
som brer seg ut over enorme områder sør
for fjellkjeden som deler øya Ny-Guinea i to
fra øst til vest. Tradisjonelt har små grupper bygget hus i trærne innenfor klanens
område, og livnært seg av enkelt jordbruk
på bakken under husene, ved siden av jakt
og fiske. Landsbyer har ikke forekommet.
Korowaienes område er lite tilgjengelig,
noe som er med på å forklare hvorfor mye av
det tradisjonelle levesettet fortsatt praktiseres. Ved siden av dette har korowaiene inntil
ganske nylig ikke ønsket å ha utenforstående
i området sitt.
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REGNSKOGFAKTA: Visste du at korowaiene har bodd opptil 50 meter opp i trærne?

Beskytter mot rivaler og ånder
Men hvorfor bygger de egentlig så høye hus?
De vi snakket med hevdet at de gjør det
for å slippe unna fiender – både i form av
mennesker og ånder. Troen på hekser og
gjenferd er sterk, og disse vesenene beveger
seg rundt i skogen og vil skade mennesker,
spesielt om natten. I tillegg har konflikter
med andre korowai-klaner eller nabostammer bidratt til at Korowaiene føler seg tryggere høyt oppe over bakken. Færre mygg
og andre plagsomme insekter er en ekstra
bonus – og det er selvsagt heller ikke noe å
si på utsikten!
Det store flertallet av korowaiene bor nå på
denne måten, og de får det meste de trenger
fra skogen. Maten er først og fremst et slags
flatbrød laget av mel fra sagopalmen, som
vokser i store klynger i jungelen. Villsvin
jaktes med pil og bue eller fanges ved hjelp
av feller. I tillegg er elvene rike på fisk og
store reker. Sagolarver er en lokal favoritt.
Dette er hvite larver, på størrelse med en
tommeltott, som man finner i sagopalmer
som har gått over ende. Ut over macheter,
gryter og kokekar, og klær, møtte vi overraskende lite fabrikkproduserte gjenstander
hos Korowai.
Verden innhenter korowaiene
Det å omtale korowaiene som et «steinalderfolk» isolert fra vår moderne verden gir
likevel ikke et rett bilde av dagens situasjon.
Selv om korowaiene inntil ganske nylig har
stått utenfor pengeøkonomien, kommer
verden utenfor stadig nærmere. Indonesiske
myndigheter har for eksempel etablert flere
landsbyer der korowaiene er gitt «vanlige»

hus. Disse landsbyene blir riktignok ofte
ganske folketomme så fort det er slutt på
matrasjonene og pengene som blir utdelt
en gang i mellom. Da reiser de fleste tilbake
til skogen og klanens område.
Handelspostene rundt området er også
flere enn før, og økt tilgjengelighet gir økt
etterspørsel etter ting som kan kjøpes for
penger. For eksempel er en machete et mer
praktisk redskap enn en steinøks. Det er
derfor et økende ønske om penger blant
korowaiene, men ikke alltid så stor kunnskap
om hvordan man skaffer seg dem.
I seg selv høres kanskje ikke dette så alvorlig ut, men det er når vi ser denne utviklingen
i sammenheng med den bredere politiske
og økonomiske konteksten korowaiene befinner seg i, at bildet kan bli skremmende.
I andre deler av Indonesia, som Sumatra
og Borneo, har avskogingen vært enorm.
Dette har gitt minkende tilgang til skog for
tømmer- og plantasjeselskapene som leter
etter nye virksomhetsområder. Og det er på
Vest-Papua man finner de siste store områdene med urørt skog i Indonesia.
Tømmerselskaper banker på døra
Juridisk står lokalsamfunns rettigheter sterkere i Vest-Papua enn i resten av Indonesia,
slik at selskapene trenger lokalsamfunnenes
samtykke før de kan starte virksomhet i et
område. Det er bare et spørsmål om tid før
korowaiene vil bli kontaktet av folk som vil
tjene penger på skogen deres.
Blant korowaiene er det i dag et sterkt
ønske om å bevare skogen, men vil ønsket
om skogsbevaring stå like sterkt i møtet med
tømmer- og plantasjeselskaper som frister
med penger og andre ting korowaiene måtte
ønske seg? Vil korowaiene ha forutsetninger
for å ta et informert valg om fremtiden i
denne situasjonen?
Dette er noe av bakgrunnen for at Regnskogfondet i 2009 begynte å jobbe sammen
med den lokale organisasjonen Silva Papua
Lestari. Et av målene med prosjektet er å
etablere bærekraftige inntektskilder for korowaiene som skal gjøre det mindre fristende
å inngå samarbeid med selskaper. Samtidig
jobbes det med lokale myndigheter for å få
plass en formell beskyttelse for skogen før
selskapene kommer.
I sannhet et kappløp med tiden.
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«Korowaiene føler seg
tryggere høyt oppe over
bakken. Færre mygg og
andre plagsomme insekter
er en ekstra bonus – og det
er selvsagt heller ikke noe å
si på utsikten!»

Foto: Regnskogfondet

Men bor de fortsatt i hus i trærne? I løpet
av uken vi gikk gjennom deler av Korowaiområdet så vi ingen bebodde trehus. I et tre
så vi et hus omtrent 15 meter over bakken,
men vi ble fortalt at beboerne hadde flyttet
videre for et år siden, og at det var sjelden
noen bodde i trehus nå for tiden.
Det vi riktignok fikk oppleve i rikt monn
vår såkalte høyhus. Dette er hus på påler som
rager opptil 10 meter over bakken. Husene er
bygget av trestokker i ulike størrelser, bundet
sammen med rotting-lianer og har store
barkestykker til vegger og kraftige blader
til tak. Ikke én eneste spiker brukes. Enkelt
og avansert på en gang! Etter to til fem år er
huset mer og mer spist opp av insekter og
materialene begynt å råtne. Da flytter man
videre, rydder nytt land og bygger et nytt hus.

ORIGINALEN: For få år siden foretrakk korowaiene å bo helt oppe i trekronen. Dette
huset var imidlertid forlatt, og det er visstnok ikke mange som fremdeles bor slik.

VEST-PAPUA
Korowai

Papua
Ny Guinea

REGNSKOGFAKTA: Visste du at ulovlig hogst er en hovedtrussel mot regnskogen?

Ikke lett å kjøpe
regnskogsfri parkett

Barcode bygget av
rasert regnskog
Problemet med tropisk tømmer i
Norge er mye mer omfattende enn
bare parkett. Flere norske nybygg består også av tømmer fra regnskogen.
Bruken av regnskogstømmer i totalt 68 norske bygg gjør at både stat,
norske kommuner og flere byggherrer bryter med egne retningslinjer. På
listen finner vi flere kjente bygninger
som Barcode i Bjørvika, Forsvarsbygg
FFI, Larvik Kulturhus, IT-Fornebu og
Stavanger Lufthavn. Halvparten av
disse har tatt i bruk en truet tresort.
– Dette er trist. Det er svært sannsynlig at mye av tømmeret kommer
fra regnskogsødeleggende hogst, sier
tømmeransvarlig i Regnskogfondet
Anja Lyngsmark.
Tresortene som er brukt heter ayous
og okumé, og kommer fra regnskogen
i Sentral-Afrika.
Norske Canvas som er leverandør
av materialet kan ikke dokumentere
hvilke hogstkonsesjoner trevirket kommer fra, og kan heller ikke garantere at
tømmeret er bærekraftig. I Norge er det
forbudt å bruke tropisk tømmer i statlige bygg. I tillegg har mange norske
bedrifter og kommuner nulltoleranse.

Nordmenn elsker fine tregulv i hus og hjem. Men kjøper du parkett er sjansen stor for at du ender opp med tropisk tømmer.
TEKST OG FOTO: GUNNHILD PAULINE BAADE

Det viser en ny undersøkelse fra Regnskogfondet hvor norske gulvforhandlere,
med Aasen Handel i spissen, kåres til
regnskogsverstinger. Ved hjelp av frivillige
tømmerinspektører undersøker Regnskogfondet hvert år butikker over hele Norge for
tropisk tømmer, og i år er det parkettbransjen som skiller seg negativt ut.
– Vi synes det er alvorlig at det selges
gulv av truede regnskogstrær her til lands,
og vil anbefale alle gulvforhandlere å satse
på ikke-tropiske tresorter, sier tømmeransvarlig i Regnskogfondet, Anja Lyngsmark.
Verstingen Aasen Handel AS fører parkett laget av flere typer tropisk tømmer, og
i butikken deres i Oslo har tømmerinspektørene funnet tresortene Merbau, Kempas,
Doussie og Jatoba utstilt.

– I Indonesia er nærmere 70 prosent
av hogsten ulovlig, og Merbau er blant de
mest ettertraktede tresortene. På grunn
av omfattende hogst står den nå på den
internasjonale rødlista over truede arter,
sammen med tresortene Kempas og Doussie, sier Lyngsmark.
De nasjonale tømmerundersøkelsene
til Regnskogfondet har pågått i over ti år
og har gitt gode resultater.
– Negativt fokus fra media og økt press
fra norske forbrukere har ført til at stadig
flere forhandlere nå sier nei til tropisk
tømmer. Likevel er det fortsatt rom for
forbedring, og da må norske forbrukere
opprettholde presset, sier Regnskogfondets
Anja Lyngsmark.

REGNSKOGSGULV: Årets tømmerundersøkelse viste at bevisste forbrukere bør sjekke om
parketten de vurderer å legge inneholder regnskogstømmer. Sjansen for det er nemlig stor.

DISSE SELGER TROPISK TØMMER
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•
•
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Aasen Handel
Best Marin Stavanger
Biltema
Bolia
Designa kjøkken
Jysk
Kvik
Møbelringen (Alnabru)
Parkett og gulvstudio AS
Stjernekjøkken
Ting
TK interiør
Trebo Kjøkken
Traktøren
Sjekk regnskog.no for å finne ut
hvilke butikker som selger regnskogstømmer, og hvor du trygt kan
handle uten å bekymre deg for raseringen av regnskogen.

i arilds hage
UGLEFJES-SOMMERFUGLER (Caligo) har sin utbredelse i Mellom- og Sør-Amerika. Det er beskrevet omkring 20 arter.
Den har et vingespenn på opptil 15 cm og lever av gjærede safter.

Ugler i mosen

En stor sommerfugl i tropisk Amerika forsvarer seg med den perfekte uglebløffen. På et øyeblikk
forvandler den utseende og retter et skarpt, stirrende ugleblikk mot fienden.
Et stirrende blikk, som ikke viker, virker avskrekkende. I naturen
betyr det ofte livsfare: Du er oppdaget av fienden. Reaksjonen på
et stirrende blikk er så dypt nedfelt i naturen at til og med vi mennesker føler et visst ubehag når et fremmed menneske stirrer oss
rett i øynene litt for lenge. Dette er nok en arv fra vår forhistorie,
hvor et stirrende blikk fra en rival eller et rovdyr kunne bety liv
eller død. Øyet er et mye brukt symbol i menneskehetens historie. Troen på det onde øye omtales allerede i oldtiden. I områder
rundt Middelhavet kan man ofte se tradisjonelle fiskebåter med
et par øyne malt på skroget foran. Det skulle beskytte mot farer.
Det skarpe ugleblikket
Ugler er effektive jegere og farlige fiender for mange smådyr.
Med sine store, lysfølsomme øyne jakter de effektivt også under
dårlige lysforhold. Den som kan etterligne det skarpe ugleblikket på en troverdig måte, får god beskyttelse mot mange fiender.
Uglefjes-sommerfuglen er stor, men helt forsvarsløs, og kan være
en fristende matbit for insektetende fugler. Den hviler i ro store
deler av dagen og holder vingene samlet over ryggen. I denne
stillingen er den svært vanskelig å oppdage, men skulle det skje,
tar den i bruk sitt helt spesielle forsvar.
Forvandling på et øyeblikk
Kommer en insektetende fugl truende nær, vil den store sommerfuglen slå vingene raskt ut til sidene. På undersiden av hver
bakvinge har den en stor øyeflekk, og nå er sommerfuglen plutselig
forvandlet til et ugleansikt. Gul iris og svarte pupiller er typisk
for mange ugler, og etterligningen er utrolig detaljert. Til og med
en refleks i øyet hører med, markert som en liten hvit flekk. Ikke

sjelden hviler uglefjes-sommerfuglen med hodet vendt ned. Bakvingene, som danner uglehodet, rettes oppover med undersiden
vendt mot fienden. Både fargemønsteret og sommerfuglens
atferd bidrar til at bløffen blir overbevisende. Og sommerfuglen
kan holde stillingen med det avskrekkende ugleblikket rettet mot
fienden ganske lenge, til faren er over.
Grådige larver blir til sommerfugler
Larvene til uglefjes-sommerfuglene lever på banan- og Heliconiapalmer. Disse palmene har store blader som er mat for larvene.
De er storspisere og på noen uker vokser de fra noen millimeter
når de klekkes, til en velvoksen pekefinger-størrelse. Når en larve
er utvokst, forvandles den til et puppestadium, som til forveksling
minner om et vissent, krøllete blad. Det sårbare puppestadiet, der
kroppen omformes til voksent insekt, er nesten umulig å oppdage.
Så en dag sprekker puppestadiet opp og den voksne sommerfuglen
presser seg ut. Når vingene er tørket og herdet kan den legge ut på
sin første flyvetur. Hanner og hunner møtes i ly av tropeskogen, og
snart legger hunnene de befruktede eggene på næringsplantene.
Livsløpet til den imponerende uglefjes-sommerfuglen er fullført.
ARILD HAGEN
Gjennom flere tiår har forsknings
journalist og naturfotograf Arild Hagen
samlet bilder og historier om livets
myldrende og skjøre mangfold i regn
skogen. Hagen har lang fartstid fra
NRK og står bak flere populære pro
grammer og TV-produksjoner.
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Kampen for å redde
regnskogen engasjerer
mennesker i hele Norge.
Vi har mange støttespillere
som på ulike måter redder
regnskogen sammen med oss.
Her presenterer vi et lite knippe
av våre regnskogsvenner.
Tusen takk for støtten!

redd regnskogen!
Grønt valg skal
bevare regnskogen
For kun 1,50 kr dagen kan norske strømkunder nå
gjøre en stor forskjell for miljøet og regnskogen.
Regnskogfondet har inngått en samarbeidsavtale med strømleverandøren Hafslund som
vil bidra til mer fornybar strøm til kundene,
samtidig som deler av regnskogen bevares.
For 500 kroner i året – eller 1,50 om dagen
– vil Hafslunds strømkunder kunne bidra
til økt produksjon av fornybar energi, bevare regnskogen og samtidig få profesjonell
energirådgivning tilpasset sitt forbruk og livssituasjonen. Tjenesten heter Grønt Valg og
kan på sikt gi millioner til Regnskogfondet.
– Med Grønt Valg ønsker vi å legge til rette
for de mange miljøbevisste strømkundene,
og håper at vi sammen kan bidra til å bevare
over 120 000 fotballbaner med regnskog
bare i løpet av 2014, sier Frode Otnes,
administrerende direktør i Hafslund Strøm.

Strømleverandøren har stor tro på at kundene vil ta et grønt valg, og er godt fornøyd
med å gi støtte til en god sak.
– Bevaring av regnskogen er et av de mest
effektive tiltakene for å bevare klimaet og
livsmangfoldet på kloden. Derfor dobler vi
også strømkundenes bidrag på 100 kroner
det første året, sier Frode Otnes i Hafslund
Strøm.
Også Regnskogfondets daglige leder, Dag
Hareide, er begeistret for den nye samarbeidsavtalen.
– Med disse pengene kan vi redde mer
regnskog. Samtidig er vi glade for at Hafslund
gjennom denne avtalen vil bidra til å fremme
strøm fra fornybare kilder og gi folk råd om
hvordan de kan spare strøm, sier Hareide.

Skolejogg for
regnskogen

Foto: Gunnhild Pauline Baade

Grymyr skole i Gran kommune har hvert
år en skolejogg hvor de samler inn penger til et godt formål. Denne gangen falt
valget på Regnskogfondet, etter sterke
argumenter fra elever i 7. klasse. Tirsdag
22. oktober løp de for regnskogen.
De om lag 80 barna var kjempeivrige, spesielt disse tre guttene som er
avbildet. Arne Molden Stensrud (f.v.),
Johan Heier Bergheim og Sindre Egge
Greftegreff. Disse gutta løp videre selv
om tiden egentlig var ute, for de ville nå
sine mål! Barnas innsats førte til utallige
joggerunder, og mange sponsorer bidro
sterkt til inntekter for regnskogen.
Totalt samlet Grymyr skole inn kroner
6625 til regnskogbevaring. Vi takker skolen for et rørende og flott engasjement!

BLIDE HERRER: Daglig leder Dag Hareide i Regnskogfondet og administrerende direktør
Frode Otnes i Hafslund Strøm har store forventninger til samarbeidsavtalen Grønt Valg.

Vil din bedrift redde
regnskog hver måned?
Vi trenger flere samarbeidspartnere og du kan hjelpe oss!
Har du en egen bedrift, eller
kjenner du til en bedrift på ditt
hjemsted som du synes burde
støtte oss? Vi har flere ulike
samarbeidsmåter for bedrifter,
og vi skreddersyr løsninger.
Ring vår alltid blide bedriftsansvarlige Calle på tlf
46 41 83 23, eller send oss et tips eller forespørsel
på epost: regnskog@regnskog.no

Regnskogen
viktigere enn
julegaver
Mads Joachim Bankerød Madsen
(10) har vært lidenskapelig opptatt av sommerfugler og insekter
siden han var fire år gammel. Som
seksåring fanget også fargerike
fugler interessen hans, og nå som
tiåring har Mads Joachim bestemt
seg for å bli biolog og interessen
for regnskogen har vokst i takt
med interessen for insekter og dyr.
Med tanke på hva skogen inneholder, har Mads Joachim et høyt
ønske om å bevare regnskogen og
alt som bor der. Derfor ville han bli
Regnskogvokter sist jul, og dette
var så viktig at det sto øverst på
ønskelisten hans. Han fikk det
han ønsket seg, og nå bidrar Mads
Joachim hver måned til å bevare
regnskogen og forhindre at artene
som bor der blir borte.
På bildet har den engasjerte
tiåringen fanget en brun bjørnespinner som han studerte før han
senere slapp den fri.

returadresse
regnskogfondet
Mariboes gate 8, 0183 Oslo

øyeblikket

Tregrensen
Brasil, desember 2013: Soyaproduksjon er en av de største truslene mot regnskogen i Brasil, og dette bildet viser hvorfor.
Bildet er tatt i et småfly på vei inn i det beskyttede Xingu-terrioriet, som ligger som en grønn lunge
i et av Brasils verste avskogingsområder.
Foto: HANNE BROWN
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