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regNskogfakta: Visste du at regnskogen får minst to meter nedbør i året? regNskogfakta: Visste du at regnskogen trues av at den har enorme olje- og gassforekomster?
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feiret historisk seier
Urfolk i Sarayaku i Ecuador benyttet anled-
ningen til å feire etter at de nylig vant en 
svært viktig seier i den interamerikanske 
menneskerettighetsdomstolen. Den langva-
rige konflikten har stått mellom urfolkene 
og den ecuadorianske staten. Stridens kjerne 
går tilbake til 2003, da et utenlandsk olje-
selskap ble gitt tilgang til lokalsamfunnets 
tradisjonelle områder uten at befolkningen 
ble konsultert av ecuadorianske myndigheter.

Retten fant det bevist at den ecuadorian-
ske staten dermed har krenket urfolkenes 
konsultasjonsrett og selvråderett. I tillegg 
ble myndighetene holdt ansvarlig for olje-
selskapets utplassering av 1400 kilo eksplo-
siver i urfolkenes territorium, noe retten 
mener var livsfarlig for lokalbefolkningen. 
Amnesty er blant organisasjonene som ut-
trykker stor glede over dommen, og kaller 
den en nøkkelseier for urfolk i Ecuador og 
omkringliggende land. Håpet er at den skal 
sette presedens for lignende saker i Latin-
Amerika.
  

FO
TO

: Lindsey C
ordero

sivilsamfunnet 
bruker skog-
penger godt
En omfattende evalueringsrapport fra Norad 
konkluderer med at sivilsamfunnsorganisa-
sjoner er viktige bidragsytere i arbeidet med å 
få redusert verdens avskoging. Mellom 2009 
og 2012 har 40 sivilsamfunns- og forsknings-
organisasjoner, deriblant Regnskogfondet, 
mottatt 650 millioner kroner. Pengene går til 
prosjekter som skal støtte opp under det nor-
ske klima- og skoginitiativet, som forvalter de 
tre milliarder kronene norske myndigheter 
årlig har satt av for å bevare regnskog.  

– Rapporten viser at støtten gjennom de 
frivillige organisasjonene har vært effektiv og 
gitt viktige resultater i arbeidet for å bevare 
regnskogen, sier daglig leder i Regnskog-
fondet, Lars Løvold.

Du kan lese hele rapporten på  www.norad.no.

Indonesia trues av 
plantedød
Omfattende avskoging gjør at 393 plantearter 
i Indonesia er kritisk truet. Tallet er en øk-
ning på 1,7 prosent siden 2010, og plasserer 
Indonesia på delt fjerdeplass med Brasil på 
listen over land med flest truede plantearter 
i verden, skriver Jakarta Globe. Det indone-
siske vitenskapsinstituttet mener det snarest 
må iverksettes en rekke tiltak for å unngå at 
landet mister store deler av sitt biologiske 
mangfold. Ecuador, USA og Malaysia top-
per lista over land hvor flest plantearter er 
på randen av utryddelse.

rettigheter redder 
regnskogen
Rettigheter for skogens innbyggere er et nøkkel-
spørsmål i arbeidet med å redde verdens regn-
skoger. Det konkluderer Regnskogfondet med 
i den nye rapporten «Rights-based rainforest 
protection». Eksempler fra Regnskogfondets 
arbeid i Brasil, Peru, DR Kongo, Indonesia 
og Papua Ny-Guinea viser hvordan rettigheter 
bevarer skog i dag, og hvorfor dette er veien å 
gå i framtida. Du kan lese hele rapporten ved 
å klikke deg inn på regnskog.no, og videre til 
våre engelske sider.

oljeselskap ut av regnskogen
Det delvis norskeide Talisman Energy fra Canada trekker seg ut av Perus regnskog 
etter langvarig motstand fra urfolk. Ifølge Amazon Watch er Talisman Energy det 
femte oljeselskapet som velger å avslutte engasjementet i den kontroversielle blokk 
64. Denne oljeblokken ligger i hjertet av territoriet til urfolket achuar i et naturmessig 
meget rikt regnskogsområde, og selskapet har fått mye kritikk for å drive oljevirksom-
het uten tillatelse fra urfolkene som bor der.

Norske myndigheter er tungt inne som investor i mange av oljeselskapene som får 
boltre seg i Perus regnskog, deriblant Talisman. I 2011 investerte Norge totalt 3,8 mil-
liarder dollar i oljeselskaper som til sammen kontrollerer 66 prosent av de områdene 
i den peruanske regnskogen som er åpnet for oljeutvinning.

Lesulaen hilser på verden
Det vakte oppsikt da meldingen om den nyoppdagede apearten lesula kom tidligere i høst. At forskere kommer over ukjente primater 
(aper og såkalte halvaper) er sjelden vare, og gjør de slike enestående funn er det oftest i Amazonas eller Sørøst-Asia. Men denne lesula-
apen ble oppdaget av forsker John Hart i regnskogen i Den demokratiske republikken Kongo. Det er 28 år siden sist en ny apeart ble 
oppdaget i Afrika.

Hart hadde sitt første møte med lesula-apen i landsbyen Opala i 2007, og etter seks måneders leting fant han flere lesulaer og fors-
kningen tok fart. Apen tilhører familien Cercopithecini og har mange likhetstrekk med apen owl faced, Cercopithecus lomamiensis 
som lever i samme område. Genetisk testing har likevel vist at det dreier seg om en egen art som har utviklet seg etter at en gruppe 
individer ble skilt fra resten av flokken av en stor elv for noen millioner år siden.

Ettersom arten teller få individer, har en forskergruppe anbefalt at den kommer på IUCNs internasjonale rød-liste for truede arter.
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Leder  Lars Løvold
daglig leder i regnskogfondet

reIs
e-

BreVet

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

I 1990 var regnskogbeva-
ring for de spesielt interes-
serte. I dag er temaet inter-
nasjonal toppolitikk. dette 
er det godt å tenke på når 
jeg nå fortsetter kampen 
fra Brasil.

Den første oktober 1990 
hadde jeg min første dag 
på jobb som daglig leder i 
Regnskogfondet. Siden da 
har det å redde regnskogen 

fylt det meste av min tid. I de neste to årene 
vil jeg ikke lenger tilbringe arbeidsdagen 
på Regnskogfondets kontor i Oslo. Jeg skal 
bo i Brasil, i utgangspunktet for å ledsage 
min kone, og derfra utføre mer avgrensede 
spesialoppgaver for organisasjonen. Det gjør 
det naturlig med et lite tilbakeblikk.

Da verdens øyne ble åpnet
Den vestlige verden fikk øynene opp for 
den vanvittige raseringen av regnskogen 
mot slutten av 1980-tallet. Sting og india-
nerlederen Raonis verdensomspennende 
bevisstgjøringsturné i 1989 vakte enorm 
oppmerksomhet. I Norge lånte Gro Har-
lem Brundtland sitt navn til Regnskogfon-
dets første innsamlingsaksjon. Ungdom 
engasjerte seg. Likevel er det riktig å si at 
regnskogsbevaring var en sak for spesielt 
interesserte. Og til tross for stor offentlig 
bekymring, viste det seg nesten umulig å 
få offentlig støtte til arbeidet for å bevare 
regnskogen og sikre regnskogsbeboernes 
rettigheter. Det første, beskjedne grunnlaget 
for langsiktighet kom i 1992. Da gikk Opera-
sjon Dagsverk til indiansk utdanning på egne 
premisser, og daværende miljøvernminister 
Thorbjørn Berntsen ble personlig engasjert 
etter et besøk i regnskogen i Brasil.  Nå kunne 
utdanningsprosjekter i Brasil planlegges med 
en femårshorisont, og Berntsens Miljøvern-
departement begynte i 1993 en beskjeden, 
men avgjørende prosjektstøtte. 

Fra én til 35 ansatte
I 2012 er regnskogsbevaring internasjo-
nal toppolitikk, viktig for klima, biologisk 
mangfold, bærekraftig utvikling og men-
neskerettigheter. Utenlandsk bekymring kan 
ikke lenger avvises som utidig innblanding 
i indre anliggende. Alle regnskogsland må 
forholde seg aktivt til hva de vil med sine 
skoger, kilde til kortvarige inntekter eller 
grunnlag for langsiktig bærekraft, og Norge 
er gjennom sine initiativ og bevilgninger blitt 
den vestlige verdens ledende aktør innen 
regnskogsbevaring. Bevilgningene faller 
ikke lenger mellom alle stoler, men er blitt 
en prioritet innenfor bistanden, bredt for-
ankret i Stortingets klimaforlik. Bidragene 
fra engasjerte enkeltmennesker øker år for 
år. Regnskogfondet arbeider langsiktig i ti 
land og har blitt en organisasjon med inter-
nasjonal innflytelse. Mens daglig leder de 
første årene bare hadde seg selv å lede, har 
Regnskogfondet nå en stab på 35 høykom-
petente medarbeidere. 

Vi ser resultater 
Det viktige med alt dette er imidlertid ikke 
veksten i seg selv, men det faktum at inn-
satsen nå begynner å gi resultater i stor 
skala. Kampen er langt fra vunnet, men 
det er mulig å se for seg en framtid der den 
tropiske regnskogen fortsatt dekker store 
områder rundt ekvator, leverer livsviktige 
økosystemtjenester til hele verden og er 
millioner av menneskers hjemsted. Det 
er derfor med stor tilfredshet at jeg for de 
neste to årene overlater lederstillingen til 
Dag Hareide, avtroppende rektor ved Nan-
senskolen, igangsetter av en rekke initiativ 
innen konflikthåndtering og fredsbygging, 
tidligere generalsekretær i Norges Naturvern-
forbund og nødhjelpskoordinator i Etiopia. 
Den neste lederartikkelen i Regnskog blir 
skrevet av ham.  

22 år

« Det er mulig å se for seg en framtid der den 
tropiske regnskogen fortsatt dekker store om-
råder rundt ekvator. 

VI aNBefaLer!

Bok: The Land Grabbers. The New Fight 
over Who Owns the Earth
forfatter: Fred Pearce
aNBefaLt aV: Anja Lyngsmark, 
kampanjeansvarlig

 
Arabiske sjeiker, skandinaviske pensjons-
fond, russiske oligarker, kinesiske statskapi-
talister, amerikanske misjonærer og indiske 
mikrochip-milliardærer. 

I sommer leste jeg denne ferske boka 
som beskriver et brutalt kappløp. Verdens 
rikeste stater, bedrifter og enkeltpersoner skyr 
ingen midler i kampen om landområder og 
dyrkbar mark. «Landgrabbinga» skjer i alle 
verdensdeler og fører til at millioner av men-
nesker og dyr mister hjem og livsgrunnlag. 
Store miljøødeleggelser og ekstrem fattigdom 
er konsekvensene. De fleste av forfatterens 
eksempler kommer fra tropiske land. Han 
skriver om mange av landene Regnskog-
fondet jobber i, deriblant Brasil, DR Kongo, 
Indonesia, Papua Ny-Guinea og Paraguay.

Forfatteren Fred Pierce har reist rundt i ett 
år og intervjuet sentrale og spennende per-
soner. Resultatet har blitt ei underholdende 
og deprimerende bok med interessante fakta 
og provoserende historier. Den bør ikke leses 
på sengekanten hvis du vil unngå mareritt 
om verdens undergang. Jeg sleit i hvert fall 
med å få sove etter å ha lest boka.

De to stod plutselig på elvebredden. 
Hoiende og viftende med noe som 
så ut som en bolle. Og kledd akkurat 
som den dagen de ble født. Små og 
kompakte. Så stakk to til hodene ut 
av buskaset. Så det er sånn de ser ut, 
indianere som har valgt å leve isolerte 
fra omverdenen.

Vi er på elva Itacoai, dypt inne i 
Javari-dalen, det nest største indianer-
territoriet i brasiliansk Amazonas. For 
ordens skyld, så er det litt større enn 
Østerrike.  Territoriet er hjem til fire 
urfolksgrupper, samt et ukjent antall 
grupper som lever i frivillig isolasjon. 
Det er disse vi nettopp har sett på vår 
ferd oppover elva. For selv om de har 
valgt å leve i isolasjon, er de ikke frem-
mede for å prøve å tinge litt mat fra 
forbifarende. Det er selvsagt strengt for-
budt for oss å stoppe. En ukjent norsk 
basill kan sette hele gruppen i livsfare.

Her i Javari-dalen er det fremdeles 
mange slike grupper som har valgt å 
leve uten kontakt med omverdenen. 
De er enormt sårbare, og er helt av-
hengige av skogen rundt seg. Vernet 

av dem har heldigvis blitt litt bedre.  
Det brasilianske indianerdirektoratet 
overvåker to av elvene som leder inn 
i området, og selv om de ansatte ikke 
er bevæpnet med stort annet enn en 
kraftig lommelykt av typen som selges 
på en billig jernvarehandel i Norge, er 
presset blitt mindre. 

Samlivet med de isolerte har ikke 
vært lett for de fire kontaktede urfolks-
gruppene heller. For selv om det kan 
høres ut som om Javari-dalen er stor, 
trenger urfolksgruppene plassen til å 
fiske og jakte. Det hender fremdeles 
at isolerte grupper angriper landsbyer 
for å stjele kokekar, kjeler og andre 
bruksgjenstander. Regnskogfondet 
hjelper de kontaktede gruppene til en 
fredelig sameksistens med de isolerte. 
Det har vært en suksess, og respekten 
for de isolerte og deres levesett er stor. 
Dette ble tydelig da vi så de isolerte 
ved elvebredden. Indianerne vi delte 
båt med, var like fascinerte som den 
hvite mannen fra Norge.

Hilsen Stian

de isolerte
HVeM: stian Bergeland, programkoordinator 

amazonas/Brasil
HVor: Javari-dalen, Vest-amazonas 

HVorfor: delta på kanamarienes kulturfestival, 
og bli kjent med regnskogfondets prosjekter

nytt fra fra regnskogfondet 4–2012  SIDE 4
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Isolerte IndIanere    teMa

Hit, men ikke 
lengre
I regnskogen i Peru står en flunkende ny vaktpost 
klar. Den er foreløpig siste ledd i urfolksbevegelsens 
omfattende arbeid for å beskytte indianere som 
lever uten kontakt med storsamfunnet.

tekst og foto: SOLveig FiRiNg LuNDe

H
er pleier de å sitte, for-
teller Zacarías Flores 
Zorilla og peker på en 
tømmerstokk som lig-
ger på stranda.

Når vi beveger oss 
bort til stedet ser vi 

spor etter nakne føtter i sanda. Vi er på en 
strand i elva Alto Madre de Dios, rett utenfor 
Manu Nasjonalpark, nærmere bestemt i 
regionen Madre de Dios i den sørlige delen 
av Perus regnskog.

Stranda vi står på ble plutselig gjenstand 
for verdens oppmerksomhet tidlig i 2012. 
Da gikk noen bilder og videoer som viste en 
liten gruppe nakne menn og kvinner som 
satt på nettopp denne stranda, verden rundt. 
Bildene ble lansert som en verdensnyhet. I 

Norge ble de slått stort opp i noen av landets 
største nettaviser.

– Her roper de på båtene, og dette er stien 
deres.

Zacarías fortsetter å fortelle. Med armen 
peker han mot skogen bak oss for å vise 
hvor indianerne går på vei til og fra stranda.

Kritisk situasjon 
Indianerne på bildene tilhører trolig urfolket 
som kalles for mashco piro. Det er en stor 
folkegruppe som lever i frivillig isolasjon i 
regnskogen i Peru og Brasil. Folk som lever 
med ingen eller liten kontakt med storsam-
funnet utvikler ikke det samme immun-
forsvaret som majoritetsbefolkningen har. 
Sykdommer som er vanlige og helbrede-
lige for oss, kan ta livet av flertallet i en slik 

full oversikt: Vokter Zacarías Flores Zorilla 
foran posten som er under bygging. Herfra skal 
han holde oppsyn med båter som kjører forbi.
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Isolerte IndIanere    teMa

snekrer: Vaktposten blir en realitet etter et samarbeid mellom lokalbefolkning, regjering 
og Regnskogfondet.

gruppe hvis noen av dem blir smittet. Dette 
har historien flere eksempler på. 

Mashco piro-indianerne lever i et skog-
område som måler mer enn 55 000 kvadrat-
kilometer. Territoriet deres omfatter flere 
verneområder, i tillegg til noen hogstkonse-
sjoner lengre nordøst i Madre de Dios. Manu 
Nasjonalpark er en del av dette storområdet. 
Nasjonalparken er et beskyttet naturvern-
område hvor all aktivitet er strengt regulert. 
Stranda vi står på ligger derimot rett utenfor 
nasjonalparken, i et område med fri ferdsel. 
Videoene viste hvordan forbipasserende tu-
rister og andre tok bilder, og la igjen mat, 
drikke og klær på stranda. Indianerne svarte 
med å kaste stein og true med å skyte

Beskytter urfolks rett til å bestemme selv
Utsikten fra den flunkende nye vaktposten 
er slående. Fra der vi står kan vi skue over 
elva og til den steinete stranda hvor  mashco 
piroene stadig vekk dukker opp. Jorge Payaba 
har reist i flere dager for å komme hit.

– Klær kan overføre smitte og føre til at 
hele folket utryddes, forteller han engasjert 
når han skal forklare hvorfor det er så viktig 
å hindre folk i å legge igjen ting på stranda 
til indianerne. 

– Trolig vil de en dag ønske å bosette seg 
fast, men det er ikke en beslutning vi kan ta 
for dem, fortsetter han.

Jorge er fra shipibo-folket. Blant shipibo-
ene i Madre de Dios er det lite igjen av den 
opprinnelige kulturen etter mange år med 

diskriminering og tvangsassimilasjon. Som 
valgt leder og ansvarlig for beskyttelse av 
urfolk som lever i frivillig isolasjon i FE-
NAMAD, jobber Jorge nå for at urfolk som 
fortsatt lever uten kontakt ikke skal lide 
samme triste skjebne som hans eget folk.

Han har tilbrakt store deler av det siste 
året i Alto Madre de Dios, først for å få over-
sikt over den kritiske situasjonen og å drive 
informasjonsarbeid i urfolkslandsbyene og 
blant øvrig lokalbefolkning. Deretter for å 
bygge en vaktpost. 

–Denne posten bygges for å få til en ef-
fektiv beskyttelse av våre isolerte brødre. 
Landsbyen Diamante har bidratt med land 
og vi bygger posten i koordinasjon med den 
regionale regjeringen og med Manu Nasjonal-

park. Pengene vi trengte for å bygge posten 
har vi fått i form av en krisedonasjon fra 
Regnskogfondet, forteller han.

Yiner jobber sammen
Zacarías, som er ansatt som vokter på posten, 
er veldig glad for å ha fått besøk igjen.

– Å være her aleine er trist, så det er bra 
at vi blir to fra nå av. Nå skal vi utveksle 
erfaringer, sier Zacarías og smiler til Raúl 
Vargas, som har kommet sammen med Jorge.

Raul jobber og bor til daglig i landsbyen 
Monte Salvado lenger nordøst i Madre de 
Dios, i elva Piedras. Der driver FENAMAD 
en annen vaktpost. I likhet med Zacarías så 
tilhører han folket yine. Planen er at Raúl 
skal bli på vaktposten og jobbe sammen med 
Zacarías i en måned.

– Det at de tilhører samme folk, gjør pro-
sessen lettere. De åtte som jobber i Monte 
Salvado er allerede godt opplært. De vet hvor-
dan de skal bruke GPS, ta bilder og filme. På 
sikt skal vokterne på vaktposten der bytte på 
å være her sammen med Zacarías slik at de 
hele tiden er tre personer på posten. Jeg tror 
at de lett vil få tillit til hverandre og kunne 
jobbe bra sammen, forteller Jorge.

Selv om det meste er klart, er det fortsatt 
litt arbeid som gjenstår. Dørene som Manu 
Nasjonalpark har bidratt med må settes inn, 
vanntanken må installeres og badet bygges.

– Når vi er ferdige med byggingen, kan 
vi komme ordentlig i gang med opplæring 
og det virkelige beskyttelsesarbeidet. Vi skal 
holde oppsyn med båtene som kjører forbi, 
sier Zacarías.

Regionale myndigheter involverer seg
Hector Sueyo Yumbuyo er med på turen som 
representant for den regionale regjeringen. 
Han tilhører harakmbut-folket og er utdannet 
sosiolog. Nå jobber han som assisterende sjef 
for innbyggerdeltakelse og urfolkslandsbyer 
i den regionale regjeringen. Han synes det 
er veldig bra at FENAMAD har bygget den 
nye vaktposten.

– Den regionale regjeringen har bidratt 
med madrasser og tepper til posten, men det 
er et minimalt bidrag. Det viktigste bidraget 
fra oss er lovverket vi har laget. Den første 
regionale loven kom i 2010 og slo fast at det 
er i regionens interesse å beskytte urfolk som 
lever i frivillig isolasjon. Den loven bidrar 
til å øke bevisstheten i folket både regionalt 
og nasjonalt. Den andre loven kom i fjor og 
definerer dette området som et område med 
begrenset ferdsel. Det betyr at ingen båter 
har lov til å stanse ved elvebredden på den 

faren og indianerne: Inne i vaktposten henger det tre bilder; de to berømte bildene av mashco piroene og portrettet til Zacarías 
pappa, Nicolas «Shaco» Flores, som ble drept av den gruppen sønnen nå jobber for å beskytte.
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siden hvor mashco piroene oppholder seg, 
og at det heller ikke er lov til å legge igjen 
ting til dem, forklarer han.

Denne loven er et nødvendig verktøy for 
vokterne fra FENAMAD og Manu Nasjo-
nalpark når de overvåker båtene som kjører 
opp og ned elva, og driver med informa-
sjonsarbeid. 

– Loven om begrenset ferdsel gjaldt i ut-
gangspunktet for en periode på fire måneder, 
fordi vi antok at indianerne ville returnere til 
skogen etter at sesongen for å plukke skil-
paddeegg på strendene var over. Det viste 
seg å være feil. Vi har derfor vært nødt til å 
utvide perioden til midten av 2013 med en 
ny lov, fortsetter Hector.

Respekterer ikke lovverket
Loven til tross, Zacarías forteller at båter med 
turister og med tømmerhoggere fortsatt byr 
på utfordringer.

– Når jeg prøver å stoppe tømmerhoggere 
og turister som vil ta bilder av eller legge 
igjen ting til urfolkene på stranda, så sier 
de «hvem er du?» og «hvilken rett har du 
til å stoppe oss?». 

Hector forteller at de prøver å få laget re-
gionalt lovverk som skal formelt anerkjenne 
vokterne på vaktpostene slik at de kan få 
identifikasjonspapir som beviser at de jobber 
som urfolksvoktere. 

– Arbeidet med lovverk er en del av en 
større prosess som fortsatt er i startfasen. 
Målet er å få laget en regional plan for beskyt-
telse av urfolk som lever i frivillig isolasjon, 
sier han engasjert. 

Jorge kommer med noen råd til Zacarías 
og Raúl.

– Vi kan ikke nekte folk å ta bilder, men 
registrere dem og si at bildene de tar ikke 
kan publiseres. Vi kan heller ikke sjekke hva 
de har i båtene sine eller beslaglegge noe. 
Deres funksjon som voktere er å beskytte de 
isolerte indianerne. Til folk i båter kan dere 
si at de ikke kan stanse og at de utsetter både 
seg selv og mashco piroene for stor fare hvis 
de stopper opp og legger igjen noe på stranda.

Har erfart at kontakt er farlig
Jorge overdriver ikke når han advarer mot 
å nærme seg indianerne. At det er farlig, 
har Zacarías smertelig fått erfare. I begyn-
nelsen av november 2011 ble faren hans, 
Nicolas «Shaco» Flores, drept av den samme 
gruppa indianere som Zacarías nå jobber 
for å beskytte.

Vanligvis gir urfolk som lever uten kon-
takt tydelig beskjed om at de vil være i fred. 
Typiske tegn er knekte greiner over stien, 
imitasjon av dyrelyder, kasting av stein eller 
ufarlige varselskudd med pil og bue. Erfa-
ring viser at folk som ikke respekterer disse 
signalene risikerer å bli skadet.

En vanlig strategi blant misjonærer for å 
lure urfolk til å bli avhengige av et sted og 
kontakt med storsamfunnet, er å legge ut 
ting de kan ha nytte av, som store kniver og 
kjeler, i skogen der man antar at de ferdes. 

Også noen indianere ønsker å kontakte 
urfolk som fortsatt lever dypt inne i skogene. 
Shaco var en av dem. Han var kjent i områ-
det fordi han hadde sporadisk kontakt med 
den lille gruppa av de vanligvis så folkeskye 
indianerne. Hagen hans lå lett tilgjengelig 
for dem, og ikke på samme side av elva som 
landsbyen hans Diamante. Når de dukket opp 
i hagen hans, ga han dem kniver. Han lette 
visstnok også etter dem når det var lenge 
siden sist de hadde dukket opp. 

FENAMAD prøvde flere ganger å over-
bevise Shaco om at dette var risikabel atferd 
og at han burde kutte kontakten og flytte, 
senest få dager før han ble drept av en pil en 
morgen han kom til hagen sin for å høste 
rotfrukten yuca.  

Nasjonale myndigheter uteblir
– At Shaco ble drept var utrolig trist og gjorde 
dette til en forferdelig tøff sak, sier Jorge.  

Han er oppgitt over manglende enga-
sjement fra nasjonale myndigheter, særlig 
urfolksdirektoratet Instituto Nacional de 
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos (INDEPA).

– Siden lenge før Shaco ble drept hadde 
vi prøvd å få INDEPA engasjert i situasjonen 
her fordi de er den ansvarlige etaten. De gjør 
ingenting for å få på plass vaktposter. Vi får 
ikke en gang støtte i form av formell aner-
kjennelse av arbeidet vi gjør og av vokterne. 

Han sier at han ser på INDEPA mest som 
pynt fra myndighetenes side.

– Nå det ikke skjer noe på nasjonalt nivå, 
så må hver region ta ansvar. Vi som represen-
terer urfolk kan ikke bare bli sittende med 
hendene i fanget. Hvis INDEPA ønsker å 
samarbeide og å bidra, så er de velkommen, 
den avgjørelsen må de ta selv. Hvis ikke så 
fortsetter vi på egenhånd, avslutter han og 
går tilbake til byggearbeidet. n

•	 regnskogfondet finansierer arbei-
det FEnaMaD og flere andre ur-
folksorganisasjoner i Peru gjør for 
å beskytte urfolk som lever i frivillig 
isolasjon.  

•	 Den nye kontrollposten er den 
femte som regnskogfondet finansi-
erer, og siste tilskudd på stammen 
i et nettverk av vaktposter drevet 
av urfolk som beskytter et område 
på 55 572 kvadratkilometer med 
regnskog.  

•	 I storområdet, som består av flere 
forskjellige naturvernområder og 
urfolksreservater, lever flere urfolk 
som ikke ønsker kontakt med stor-
samfunnet, blant annet mashco 
piro-indianerne.
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– Livet i regnskogen 
er verdt å kjempe for
Regnskogen i Indonesia trues av palmeoljeindus-
trien. Omfattende hogst setter både urfolk, dyr og 
klimaet i fare. Skogen på Mentawai-øyene utenfor 
Sumatra står imidlertid fortsatt intakt. Roberta 
arbeider for at det skal forbli slik.

NaVN: roberta sarogdok
sak: forsvarer regnskogen mot palmeolje-
industrien 
orgaNIsasJoN: yCm. regnskogfondet 
har støttet yCms arbeid siden 2000. 
HVor: mentawai-øyene utenfor vestkysten 
av sumatra, Indonesia.
BakgrUNN: direktør for yCm, som jobber 
med styrking av urfolks rettigheter, opplys-
ningsarbeid og politisk påvirkning overfor 
lokale myndigheter på mentawai. 

Mentawai består av over 70 øyer, hvor-
av Siberut på 4000 km2 er den største. 
Halvparten av øya er allerede gjort om 
til en fredet nasjonalpark, som gjør det 
ulovlig å bo eller drive hogst i området. 
Flere oljepalmeselskap er blitt forespeilet 
lisenser som strekker seg over flere hundre 
kvadratkilometer. Hvis disse blir godkjent 
blir det lite regnskog og landjord igjen til 
lokalbefolkningen.

YCM ble etablert i 1995 av fem studenter 
fra Mentawaiene. Gjennom årenes løp har 
de klart å opprette en egen avis og radio-
stasjon for å spre informasjon til lokalbe-
folkningen, forhindret flere selskaper i å 
etablere oljepalmeplantasjer på øygruppa 
og sørget for at flere hogstkonsesjoner er 
blitt trukket tilbake. 

– Hva kjemper du for?
– Menneskene på Mentawai-øyene er avhen-
gige av skogen for å overleve. Den gir dem 
det de trenger av mat, arbeid og medisiner. 
Men hvis skogen forsvinner, forsvinner både 
dyr, planter og hele livsgrunnlaget deres. 
Derfor er det utrolig viktig å stanse palme-
oljeselskapenes inntog på øygruppa, for å 
hindre en samfunns- og miljøkatastrofe. 

– Hva fikk deg til å engasjere deg?
– Jeg er født og oppvokst på Mentawai, og 
har sett med egne øyne hvilke ødeleggelser 
palmeoljeindustrien fører med seg. Jeg har 
ikke lyst til å se min barndoms øy bli rasert, 
eller at lokalsamfunnene som jeg kjenner 

skal dø ut. Dette er et folk som har levd av 
og med regnskogen gjennom generasjoner. 
Dette er et liv de har lyst og rett til å leve, 
og da er det verdt å kjempe for.  

– Hva er du mest stolt av?
– Vi er selvsagt fornøyde med de konkrete 
resultatene vi har oppnådd, men jeg er kan-
skje mest stolt over at lokalsamfunnene er 
blitt styrket. Gjennom vårt arbeid kjenner 
både urfolk og lokalbefolkningen til sine 
egne rettigheter, de vet hva de har krav på 
og tør å organisere seg. Dermed tør de stå 
opp mot lokale myndigheter i større grad 
enn før, og nå si at de ikke vil at skogen 
forsvinner til fordel for oljepalmeplantasjer. 
Og jo sterkere den stemmen er, jo større 
vokser sannsynligheten for å bli hørt. 

– Hva er den største utfordringen?
– For øyeblikket står kampen på to fronter. 
Vi kjemper mot lokale myndigheter som 
gjerne vil etablere oljepalmeplantasjer i bytte 
mot bedre økonomi. De ser bare gull i stedet 
for grønne trær, og ignorerer det faktum at 
befolkningen som de opptrer på vegne av 
vil miste både mat og inntekter. Samtidig 
ser vi at det enkelte steder er uenigheter på 
landsbynivå, der noen få klanmedlemmer 
er for palmeoljen. Da kan det fort oppstå 
interne konflikter, og vi har ikke lyst til å 
havne i skytsilden. Vi er her for å informere 
og hjelpe, ikke få frem stridigheter.

gunnhild@rainforest.no 

«Jeg har ikke lyst til å se min barndoms øy bli rasert, eller at lokal-
samfunnene som jeg kjenner skal dø ut.»
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Snaut 6000 mennesker ble tvangsflyttet da kongolesiske myndigheter 
opprettet en ny nasjonalpark i 1970. Nesten et halvt århundre senere er 
saken langt fra glemt. 

tekst: MARiNe gAuthieR foto: eRND

I regionen Kivu, øst i Den demokratiske 
republikken Kongo, ligger nasjonalparken 
Kahuzi Biega, også kjent som PNKB. Beskyt-
telse av regnskogen og tilrettelegging for 
turisme var hovedformål da kongolesiske 
myndigheter etablerte parken i 1970. På 
grunn av dette ble om lag 6000 pygmeer 
skadelidende da myndighetene bestemte 
seg for å inkludere deres bruksområder i 
nasjonalparken. 

Ifølge miljøvernorganisasjonen ERND, 
ble pygmeene beordret ut av den nye parken 
med den følge at de ikke lenger hadde noe 
leveområde. Ettersom de fleste av dem ver-
ken kunne lese eller skrive, var de ikke klar 
over rettigheter de måtte ha. Ingen krav ble 
fremmet, og pygmeene forlot området med 
et mål om en gang å returnere. De visste 
bare ikke hvordan.

– Vi er jaget vekk som dyr
Over 40 år senere er følelsene fremdeles 
sterke, noe urfolkslederen Ntavuna står som 
et levende bevis på. Han er opprørt over at det 
foregår jordbruk og gruvedrift i parken i dag.

– Vi er de opprinnelige eierne av disse 
områdene, og vi har blitt jaget vekk som dyr!

Men nå har Ntavuna, og de andre pygme-
ene som gjør krav på området, fått nytt håp 
ved at saken er tatt for retten.  ERND-advokat 
Innocent Bisimwa har store ambisjoner på 
vegne av de 66 pygmeene han representerer. 
Han vil forbedre det kongolesiske lovverket. 

– Vi har to mål med arbeidet vårt: For det 
første vil vi hjelpe de 66 pygmeene med å få 
tilbake området hvor deres forfedre har bodd. 
For det andre vil vi presse myndighetene til 
å anerkjenne tradisjonelle landrettigheter 
for urfolk, og dermed implementere dette 
i det kongolesiske lovverket, sier Bisimwa.

Det juridiske arbeidet har pågått siden 
2008. Advokaten forteller at ERND da kartla 
rettighetene til innbyggerne i lokalsamfunn 
som grenset til PNKB.

– Vi fant bortviste pygmeer som levde som 
omstreifere, uten noen som helst tilgang til 
naturressurser. De hadde ingen rettigheter, 
og ingen mulighet til å leve anstendige liv, 
sier Bisimwa.

Kjemper med FN-erklæring i hånda
Med støtte fra Regnskogfondet, hyret ERND 
inn en gruppe advokater som har spesialisert 
seg innenfor urfolksrettigheter. Det endte 

med et søksmål mot den kongolesiske sta-
ten og det kongolesiske naturverninstituttet 
(ICCN) på grunnlag av diskriminering og 
landplyndring. 

Saken ble avvist av en kongolesisk domstol 
i februar i fjor, men Bisimwa og ERND har 
slett ikke gitt opp kampen. De anker nå til en 
høyere rettsinstans, og viser til FNs urfolk-
serklæring og det afrikanske charteret over 
menneskerettigheter, som begge er ratifsert 
av DR Kongo. Disse internasjonale konven-
sjonene støtter opp om urfolks rett til å bo, 
bruke naturressurser og utføre tradisjonelle 
handlinger i egne landområder.

– Vår kjernesak, som handler om livs-
vilkårene til urbefolkningen, har ikke blitt 
tatt opp til behandling. Derfor fortsetter vi 
kampen vår, sier Bisimwa.

Og det er bevegelse i saken. ICCN har gått 
med på vilkårene for at pygmeer skal reise 
inn til Kahuzi Biega-parken og peke ut sine 
tidligere landområder. Denne turen vil trolig 
finne sted neste år. I mellomtiden er de første 
høringene i ankesaken gjennomført. Alle de 
involverte pygmeene møtte opp.

– De er motiverte og fast bestemte på å 
kreve sin rett. Samtidig er det mer som står på 
spill enn det å få tilbake gamle landområder 
og en kompensasjon for urettferdigheten 
de har vært utsatt for. Dersom pygmeene 
vinner denne saken vil det skape en juridisk 
presedens som gir håp til mange andre lo-
kalsamfunn i liknende situasjoner.

Er blitt symbolsak i Kongo
Han forklarer at svakheter i det kongolesiske 
lovverket gjør det mulig å etablere verneom-
råder uten tilslutning fra lokalbefolkningen, 
noe som igjen kan føre til alvorlige men-
neskerettighetsbrudd. 

– Gjennom denne saken vil vi lage en 
sikkerhetsmekanisme som gjør at urfolks 
landrettigheter aldri kan overses igjen, sier 
Innocent Bisimwa.

Lokalmedia dekker de 66 pygmeenes 
kamp for rettferdighet, og nå har historien 
spredd seg over hele landet. Det har ført til 
at flere lokalsamfunn har bedt om ERDNs 
støtte i lignende saker.

Uansett hvilket utfall PNKB-saken får, har 
den allerede blitt en symbolsak for urfolks 
kamp for rettigheter til egne, tradisjonelle 
landområder i DR Kongo. n

søker rettferdighet: Advokat Innocent 
Bisimwa sammen med noen av pygmeene 
han representerer. Bisimwa er krystallklar 
på at landområdene deres ble konfiskert 
mot urfolkenes vilje og til dels ved bruk av 
voldelige metoder.

1970: 6000 pygmeer ble fordrevet
2012: 66 av dem krever rettferdighet
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Ordene kommer fra Vibeke Vatne (32). 
Med sjekklista i hånda gjør hun seg klar for 
høstens store tømmerjakt. Og hun stiller 
forberedt. Allerede på bussen sjekker hun 
tilbudstorget til Sentrum Byggs nettbutikk 
via mobilen. Flittig noterer 32-åringen ned 
varenummeret til det som ser ut til å være 
afrikansk mahogni. Truet regnskogtømmer. 
Vibeke har meldt seg som frivillig tømmer-

inspektør av en enkel grunn. Hun vil redde 
regnskogen. 

– Jeg har tro på at en bevisstgjøring blant 
oppkjøpere, utsalgssteder og kunder kan 
endre kjøpemønsteret slik at vi på sikt kan 
kvitte oss med tropisk tømmer i Norge. 
Forbruket vårt får konsekvenser for både 
miljøet og lokalsamfunn, og her har vi alle 
et ansvar, sier Vatne. 

Funn av afrikansk mahogni
Målet for dagens inspeksjon er Sentrum 
Bygg. En byggevarekjede på Alnabru som 
også tidligere år har fått besøk av Regnskog-
fondets frivillige inspektører. 

Og i et hjørne av butikken dukker proble-
met fra bussen opp. En mørk inngangsdør 
fanger Vibekes oppmerksomhet. Hun leser 
varenummeret og konkluderer med at det 

Jakten på tropisk tømmer
– Norge er tross alt et skogland. Det er da ingen grunn til å handle inn tømmer 
fra regnskog når vi allerede har nydelig tre å bruke rett utenfor egen stuedør. 

tekst og foto: guNNhiLD pAuLiNe BAADe

dør på dør: Lageret på Sentrum Bygg er fylt opp med inngangsdører laget av det truede 
regnskogstømmeret afrikansk mahogni. 

på tokt: Tømmerinspektør Vibeke Vatne 
noterer flittig ned funnet av afrikansk 
mahogni på tømmerskjemaet som skal 
leveres Regnskogfondet. 

•	 regnskogfondet har gjennom sine 
årlige tømmerundersøkelser fått 
mange bedrifter til å kutte ut tro-
pisk tømmer.  

•	 Den norske stat har innført nullto-
leranse for bruk av tropisk tømmer 
i offentlige bygg. Det samme har 
flere norske kommuner.  

•	 regnskogfondets tømmerunder-
søkelser gjøres i samarbeid med 
Grønn Hverdag, Framtiden i våre 
hender, Forbrukerrådet, natur og 
ungdom og naturvernforbundet.  

•	 resultatene fra årets tømmerunder-
søkelse blir lansert i november på 
www.regnskog.no. 
 
 
 

•	 Teak
•	 Merbau
•	 Mahogni
•	 afrikansk mahogni (Sipo, Sapelli, 

Khaya)
•	 Meranti
•	 jatoba
•	 Wenge
•	 akasie
•	 Eukalyptus
•	 Doussie
•	 Iroko

er afrikansk mahogni. 
– Vi kaller den bare for «OBOS-døra», 

siden det er mange borettslag som kjøper 
den. Vi solgte rundt 300 dører i fjor, og et-
terspørselen er nok for stor til at vi kommer 
til å stanse salget, sier salgskonsulent Stian 
Løvbakke ved Sentrum Bygg. 

Noe skuffet fører Vibeke opp døra av afri-
kansk mahogni på tømmerskjemaet hun skal 
sende inn til Regnskogfondet. Men tømmer-
inspeksjonen er ikke over. På store plakater 
i et hjørne av butikken står små vareprøver 
på rekke og rad. Wenge, Jatoba og Merbau. 
Vibeke frykter at listen over tropiske tresorter 
kommer til å bli lang til slutt. Men butikk-
selgeren har gode nyheter. Disse sortene er 
ikke å få tak i lengre. 

– Leverandøren vår Kährs har inntil videre 
stoppet salget av tømmer fra regnskogen, så 
disse plakatene tilhører en gammel utstil-
ling som ikke er blitt tatt ned. Det skal jeg 
selvsagt fikse slik at vi ikke villeder kundene 
våre, sier Løvbakke som er glad for at tøm-
merinspektørene setter fokus på problemet 
med tropisk tømmer. 

Ulovlig hogst
Grunnen til at leverandører som Kährs ikke 
lenger vil markedsføre trær fra regnskogen 
er at det i dag ikke finnes prosesser og god 
nok dokumentasjon som garanterer at regn-
skogstømmeret ikke er ulovlig. En ny rapport 
fra FN viser at opptil 90 prosent av tømmeret 
fra tropiske land er ulovlig hugget.  

En statistikk som Regnskogfondets kam-
panjekoordinator Anja Lyngsmark prøver å 
skape mer bevissthet rundt gjennom nettopp 
tømmerkampanjen. 

– Jeg tror ikke folk er klar over hvor omfat-
tende den ulovlige hogsten er. Tømmerhogst 
er den aller viktigste årsaken til at regnsko-
gen ødelegges, og det er veldig vanskelig å 
forsikre seg om at trevirket man kjøper er 
lovlig og bærekraftig. Derfor råder vi både 
norske bedrifter og forbrukere til å unngå 
tropisk tømmer.  

På bussen hjem igjen ser tømmerinspek-
tør Vibeke Vatne gjennom notatene sine, og 
nikker fornøyd. 

–Dette var jo litt moro. Butikken tok oss 
godt i mot, og det var inspirerende å se at 
Sentrum Bygg faktisk har gjort store endrin-
ger siden forrige undersøkelse. Det viser jo 
at det nytter.  n

DETTE ER DE VANLIgSTE 
TROpISKE TRESORTENE I NORgE:

– OBOS eier ingen boliger. Borettslaget 
eies av de som bor der, og det er eierne 
selv som kjøper inn det som trengs til den 
daglige driften. Dermed har ikke OBOS 
noen føringer for hva som skal kjøpes inn 
eller hvordan det skal se ut, sier Åge Pet-
tersen, kommunikasjonsdirektør i OBOS. 
Regnskogfondet oppfordrer deg derfor til 

å ta kontakt med styret eller lederen for 
ditt borettslag om du kjenner igjen døra.  

– Forklar hva som er problemet med 
tropisk tømmer, og finn alternativer neste 
gang en dør skal byttes. På den måten bi-
drar dere til å bevare litt av regnskogen, sier 
kampanjekoordinator Anja Lyngsmark. 

Tømmerinspektør Vibeke Vatne 
fant «OBOS-døra» i afrikansk 
mahogni, men OBOS sier 
ansvaret ikke ligger hos dem. 

eier du denne døra? 

« Tømmerhogst er 
den aller viktig-
ste årsaken til at 
regnskogen øde-
legges, og det er 
veldig vanskelig 
å forsikre seg om 
at trevirket man 
kjøper er lovlig og 
bærekraftig.

– Anja Lyngsmark, 
Regnskogfondet



i arilds hage
vått, men godt: Jordbær-pilgiftfroskens hjem, en liten og godt beskyttet vanndam i en bromeliade oppe i et tre. 

Jordbær-pilgiftfrosken (Oophaga pumilio) er en av de va-
kreste av pilgiftfroskene, en gruppe frosker som har fått dette 
navnet fordi indianere har brukt giftig hudsekret fra noen av 
dem til sine giftpiler.

Den sterke rødfargen, i kontrast mot svart og blått på bakbeina, 
viser fiender at den er giftig og uspiselig. Det gir god beskyttelse, 
og frosken er tryggest når den viser seg fram, klart og tydelig. 
Derfor er denne froskearten i full aktivitet om dagen.  

på mammas rygg
Begge froskeforeldrene tar del i en omfattende yngelpleie. Etter at 
hunnen har lagt eggene sine på et blad, vokter hannen dem og van-
ner dem regelmessig med en liten vannskvett. Når froskelarvene – 
rumpetrollene – kommer ut av eggene, overtar hunnen hoved-
ansvaret. Hun bærer rumpetrollene, ett om gangen, på ryggen 
opp i et tre hvor hun finner en liten vanndam. I tur og orden blir 
rumpetrollene plassert i hver sin lille vanndam, ofte høyt oppe i et 
tre. Hannen holder vakt mot inntrengere, og hunnen oppsøker dam-
mene regelmessig for å sjekke om alt er i orden. Er det matmangel, 
legger hun noen ubefruktede egg, som rumpetrollene kan spise. 

Hjem kjære hjem
Blant mange forskjellige planter som vokser på trestammene i den 
tropiske regnskogen, er bromeliader. Disse slektningene av ananas-
planter samler vann i en fin beholder midt i planten, og dette er et 
perfekt hjem for den lille frosken. I de mange små vanndammene 
oppe i trærne myldrer det av liv. Mikroorganismer, insektlarver, 
små marker og andre småkryp. Organiske rester er god mat for 
rumpetrollene, som hører med i det lille økosystemet. Mange frosker 
utnytter dem som oppvekststed for rumpetrollene sine.

En ny sjanse
Noen frosker legger eggene sine som seig masse på en kvist over 
en liten vanndam. Den rødøyde trefrosken (Agalychnis callidryas) 
har denne løsningen, som gjør at eggene ikke blir spist av dyr i 
vannet. Men det finnes også andre dyr som kan tenke seg et måltid 
med froskeegg, deriblant noen slangearter. Når rumpetrollene 
er nesten ferdig utviklet har de et spesielt forsvar. Dersom en fi-
ende berører eller begynner å spise av eggmassen, vil de umodne 
rumpetrollene slippe seg i vannet – opptil flere dager før tiden. 
Dermed får rumpetrollene en ny sjanse til å overleve.

Frosker og prinser
Fra eventyrene er det velkjent at frosker kan bli til prinser. Et 
forløsende kyss er ofte det som skal til. I virkelighetens verden 
foregår også en forvandling - fra rumpetroll til voksen frosk. En 
dag kravler den fullt utviklede jordbær-pilgiftfrosken ut av sin lille 
vanndam, klar til å møte en helt ny verden. Mange froskearter står 
i fare for å dø ut, mange blir rammet av en sykdom som brer seg 
til stadig nye områder. Samtidig blir nye froskearter oppdaget. En 
av dem, fra tropeskogen i Equador, er navngitt til ære for prins 
Charles – Hyloscirtus princecharlesi. Så vet vi det, prinser kan 
også bli til frosker…

et hjem for vakre prinser!

Du kan like gjerne lære deg det først som 
sist: REDD står for Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation. Det er 
et helt sentralt begrep foran klimatoppmøtet i 
Doha som starter 26. november, og det klinger 
bedre på norsk enn på engelsk. REDD skal 
ikke bare redde regnskogen, men også klimaet 
vårt ettersom avskoging står for ca 15 prosent 
av verdens klimagassutslipp.

– Hovedpoenget med REDD er at regn-
skogsland som klarer å redusere avskoginga, 
skal få økonomisk kompensasjon fra resten 
av verden. Stopper du avskoginga reduserer 
du selvsagt også utslippene, sier Nils Her-
mann Ranum, leder for Regnskogfondets 
policyavdeling og observatør ved fem av FNs 
tidligere klimatoppmøter.

– Høres flott ut. Hvorfor kjører man ikke i gang?
– Et hovedproblem er at det ikke er nok 

penger på bordet. Et annet problem er at 
mange skogland dessverre ikke har tatt de 
grepene som er nødvendige for å få til en 
varig reduksjon i avskogingen.

Kvoter: genialt eller katastrofalt?
Over møtebordene i Doha får vi svar på om 
pengene kommer, eller om bordene forblir 
tomme når forhandlerne reiser hjem. Men 
pengene må hentes et sted. I dag finansieres 

REDD i hovedsak over bistandsbudsjetter, 
slik Norge har gjort med de såkalte regn-
skogmilliardene. Problemet er at storskala 
regnskogsbevaring vil koste langt mer enn 
offentlige bistandsbudsjetter rommer.

– Derfor vil en av diskusjonene i Doha 
handle om hvorvidt rike land skal kunne kjøpe 
seg fri fra egne utslippsforpliktelser ved å 
finansiere REDD gjennom et kvotemarked. 
Hovedproblemet med det er at for å nå målet 
om å unngå en temperaturstigning over to 
grader, må du kutte utslippene i nord og re-
dusere utslipp fra avskoging, sier Ranum.

Samtidig må skogland ta de ovennevnte 
politiske grepene. Det er avgjørende å bremse 
de økonomiske interessene som tjener penger 
på avskoging, slik som storskala landbruks-
industri, gruvedrift, oljevirksomhet og tøm-
mer- og plantasjeindustri. Det andre grepet 
er en av Regnskogfondets kjepphester: Skal vi 
klare å redusere avskogingen, må vi samtidig 
respektere og beskytte rettighetene til folk 
som har bodd i skogen i uminnelige tider. De 
som er avhengige av skogen vil ha de beste 
forutsetningene for å beskytte den.

– Du kan etablere verneområder med 
væpnede vakter, men det er ikke en strategi 
som virker på sikt. Det har vært et problem 
at mange i klimaforhandlingene har vært 

for snevert fokusert på reduserte utslipp, og 
ikke på nødvendige politiske grep i skogland, 
sier Ranum.

Vi kan ikke vente til 2020
Regnskogbevaring er bare én av en hel rekke 
temaer som til sammen utgjør FNs klimat-
oppmøte, men Ranum sier skog står høyt 
på agendaen. 

– REDD er et av de temaene det har vært 
størst politisk interesse rundt de siste årene, 
og er definitivt en viktig del av forhandlingene. 
Samtidig ser vi at spørsmålet om finansiering 
er noe som gjennomsyrer hele forhandlings-
situasjonen, ved at utviklingsland mener land 
i nord ikke oppfyller sine forpliktelser for å 
betale for klimatiltak i sør.

– Når vil en REDD-enighet være på plass?
– Det er usannsynlig at du får en egen 

REDD-avtale uten at det er framgang i de 
andre forhandlingene. Samtidig er det en 
del finansiering til REDD i dag, og FN og 
Verdensbanken har sine egne programmer. 
Så alt er ikke utsatt til en slik avtale er klar, og 
det er viktig å sikre penger også i tiden fram til 
en overordnet klimaavtale skal være på plass 
i 2020. Alle er nemlig enige om at det ikke 
går an å vente med å stanse avskogingen til 
2020, sier Ranum.

Blir regnskogen REDDet i Qatar?
I november starter FNs 18. klimatoppmøte, og regnskogbevaring settes igjen 
på agendaen. Men hva er REDD, og hvordan kan det sikre framtiden vår? Vi 
gir deg et lynkurs.

tekst: gAute jOhANSSON gAARDeR
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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.

den vakre jordbær-pilgiftfrosken tar godt vare på avkommet sitt. Hunnfrosken bærer 

rumpetrollene på ryggen, ett om gangen, og plasserer dem i hver sin lille vanndam. 

der blir de voktet og matet til de forvandler seg til små, fargerike frosker.

klimanøkkel: Avskoging står for nes-
ten en sjettedel av verdens samlede 
klimagassutslipp. Det er altså gode 
grunner for å la trærne stå. 
Foto: Julie Forchhammer.
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redd regnskogen!

skolestartere med hjerte for regnskogen 

– Vi redder regnskogen, vi!
– Ja, vi hjelper regnskogen med å tjene 

penger.
– Også hjelper vi dyra der.
– Også snakker vi med hverandre.
Møt skolestarterne i Mortenåsen barnehage 

i Tønsberg. De kaller seg miljøagenter og enga-
sjerer seg sterkt for regnskogen! Taran Dekov 
og Lene Holte har det pedagogiske ansvaret, 
og kan fortelle at bærekraftig utvikling er det 
overordnede fokuset i hele barnehagen, og det 
faktum at vi alle er en del av et verdensfel-
lesskap der våre handlinger, holdninger og 
verdier har stor betydning. 5-åringer er blitt 
så store at de greier å skjønne disse sammen-
hengene, forteller Taran og Lene.

Må redde orangutangene
Regnskogssatsningen oppsto for 3 år siden, 
og har utviklet seg til å bli et sammenheng-
ende prosjekt, som kommende skolestartere 
overtar og bringer videre. 

Men hvorfor mener barna det er viktig å 
redde regnskogen?

– Jo, for hvis alle trærne blir hogget ned, så 
får ikke orangutangene noe sted å bo.

– Ja, og de bor jo i trærne. Det kan hende 

at trærne faller ned på dem. Og de liker jo 
ikke å gå på bakken!

– Hvis hele regnskogen hogges ned, får 
ikke de noe hjem. Heller ikke fuglene og do-
vendyret og menneskene som bor der!

Barna tar med flasker hjemmefra, som de 
panter. Pengene gir de til regnskogen. De vet 
hvordan skogen kan reddes.

– Hvis vi skal kjøpe oss en gitar, så må vi 
kjøpe en som ikke er laget av regnskogtre.

– Ja, det må vi si nei til! Vi må si: «Nei, det 
vil ikke jeg ha!»

– Våres gitar hjemme er ikke laget av tre 
fra regnskogen, for det har mamma sagt.

– Hvis vi skal kjøpe hagemøbler må vi si 
at vi ikke vil kjøpe regnskogtre.

– Ja, vi må si nei, for da slutter de å hogge 
trærne!

– Miljøagentene må si at vi ikke vil kjøpe 
regnskogtre i butikken. Vi kan spørre de som 
jobber der om hva slags tre som er brukt. 
Også ikke kjøpe palmeolje i matbutikken.

– Når jeg kommer hjem skal jeg si til 
mamma og pappa at de ikke må kjøpe sånne 
møbler!

– Jeg har sett på Supernytt at det er noen 
i Afrika som ikke hadde så mye mat, og de 

måtte spise mat med palmeolje!
– Palmeolje er ikke så bra for kroppen, 

man kan få hjerteproblemer.
– Det går an å lese på maten om det er 

palmeolje i den.

Sendte brev til Stabburet
Men hvorfor er det viktig at barn bryr seg 
om regnskogen, da?

– Jo, for da kan vi hjelpe, også få de som 
eier regnskogen til å gjøre det bedre!

–  Da hjelper vi indianerne og orangu-
tangene.

Palmeolje er noe årets skolestartere nettopp 
har begynt å jobbe med. Taran og Lene har 
vist barna palmeoljeguiden, og den vil det bli 
jobbet mye med i tiden framover. I fjor sendte 
skolestarterne brev til Stabburet for å få dem 
til å slutte å bruke palmeolje i Nugatti. Mange 
av barna ble oppriktig lei seg da de oppdaget 
at det var palmeolje i favorittpålegget. 

Det var derfor stor glede da barn og voksne i 
barnehagen leste at Stabburet byttet ut palme-
oljen med solsikkeolje. Taran og Lene har stor 
tro på det å sende brev til ulike produsenter 
av matvarer. De ønsker å vise barna at det 
nytter å si ifra.

miljøagentene: Her er skolestarterne i Mortenåsen barnehage i Tønsberg. 
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En onsdag i oktober samlet en gjeng 5-åringer seg for å snakke om regnskogen. 
De er nemlig opptatt med å redde den.
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kvalitetstid
På bildet ser vi Zaidi med hans første barn, 
Jeferi. Chewong-samfunnet i Malaysia var 
tradisjonelt svært likestilt. Menn og kvinner 
hadde forskjellige roller, men det var ingenting 
i veien for at menn passet barn og at kvinner 
en gang i blant dro på jakt. Med mer kontakt 
med samfunnet rundt har dette endret seg, 
men familien er fremdeles en viktig enhet hos 
chewongene. De lever ofte i små bosetninger 
med bare en eller to kjernefamilier, flere ti-
mers gange fra neste bosetning. Bildet er tatt i 
forbindelse med et feltarbeid Regnskogfondets 
Anja Lillegraven gjorde i 2005.

foto: aNJa LILLegraVeN


