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«det er jo lite 
igjen av den»

H.M. kong Harald om regnskogen



Legende til troms
Urfolkslegenden Buffy Sainte-Marie spiller på 
Riddu Riddu i sommer. Festivalen arrangeres 
10.–14. juli i Manndalen, Kåfjord kommune i 
Nord-Troms. Her får du vakker natur og et bredt 
program med konserter, kunstutstilling, littera-
tur, scenekunst, filmprogram, kurs og seminarer.

– Festivalen passer for alle. Vi har mange 
aktiviteter for både barn, ungdom og voksne, 
forteller festivalsjef Kirsti Lervoll. 

Festivalen er en av de største og mest betyd-
ningsfulle urfolksfestivalene i Europa, og har 
hvert år over 2000 besøkende. Riddu Riddu 
betyr «liten storm på kysten» på nordsamisk, og 
festivalen har til hensikt å synliggjøre, utfordre og 
utvikle samers andre urfolks kultur og identitet.

regNskogfakta: Visste du at regnskogen er hjem for rundt 1000 ulike urfolksgrupper?

Norges innsats for å bevare verdens regnskoger ble nylig anerkjent, om enn på enn noe 
overraskende måte. Nemlig i form av en liten, nyoppdaget krabat i fjellkjeden Eastern 
Arc i Tanzania. Frosken er kalt opp etter Norge og har fått tilnavnet Norvegicorum. Det 
var ambassadør Hans Brattskar, som har vært Norges spesialutsending for klima de 
siste fem årene, og fagdirektør i Norad, Ivar Jørgensen, som på vegne av Norge mottok 
prisen «New Species Award» i New York, skriver Norad på sine nettsider.

Prisen deles ut av den USA-baserte organisasjonen African Rainforest Conservancy 
(ARC) som hvert år bruker den blant annet for å hedre noen som har gjort en spesiell 
innsats for å bevare regnskog. Valget falt i år på Norge for landets betydelige støtte til 
opprettelsen av REDD+-programmer i Tanzania og andre regnskogland.

REDD+ handler om å redusere klimagassutslipp ved at skogland får betaling for å 
la skogen stå, og dermed unngår at karbon som er tatt opp av trærne frigis. Regjerin-
gen har bevilget inntil tre milliarder kroner årlig til REDD-prosjekter rundt i verden.

Ny frosk – og den er «norsk»

Foto: D
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støtt yanomamienes kamp 
mot gullgravere 
Ulovlig gullgraving fører til dødelige epidemier og konflikter, forgifter drik-
kevann og truer kulturen og livsgrunnlaget til yanomami-indianerne i Brasil. 
Yanomamienes nære fortid er grusom. På 70- og 80-tallet ble området deres 
invadert av gullgravere, som brakte med seg dødelige sykdommer, forurenset 
elvene og stadig kom opp i voldelige konflikter med yanomamiene. Flere tusen 
yanomamier døde. Det sitter fortsatt friskt i minne på landsbyenes eldste.

Radiokommunikasjonsutstyr er et viktig verktøy i kampen med å forsvare 
seg mot disse inntrengerne. Derfor ønsker yanomami-indianerne nå å utstyre 
70 landsbyer over hele yanomamiterritoriet med radioutstyr. På den måten 
kan de varsle hverandre, politiet og myndighetene når de kommer over gull-
graverleire. I tillegg trenger yanomamiene radiokommunikasjon for å tilkalle 
hjelp når noen blir syke, eller til å gi hverandre viktige beskjeder.

Regnskogfondet støtter denne saken – vil du være med å bidra direkte? 
Sjekk ut mygoodact.no, og søk på yanomami.

Foto: V
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osenblatt

erklærte krise i amazonas
Et omfattende oljesøl i den nordlige peruanske regio-
nen Loreto førte til at myndighetene i april erklærte 
en krise i området. Det argentinske oljeselskapet 
Pluspetrol, som har operert oljefeltene i området i 
12 år, ble beordret til umiddelbart å rydde opp. Dette 
følger en bot på 64 millioner kroner som Pluspetrol 
ble ilagt i januar, etter at kongressmedlemmer var 
på befaring i Loreto for å se deler av forurensningen 
med egne øyne.

Lokale indianerorganisasjoner har i flere år 
forsøkt å rette kongressens oppmerksomhet mot 
forurensningen i Loreto. Sommeren 2012 hadde 
organisasjonene samlet inn et tilstrekkelig antall 
vannprøver til at kongressen ville undersøke på-
standene. Befaringen førte til at det ble nedsatt en 
statlig kommisjon og at det ble opprettet en sak mot 
Pluspetrol. Regnskogfondet har støttet indianernes 
målinger siden 2007.



regNskogfakta: Visste du at over halvparten av verdens språk snakkes i regnskogen?regNskogfakta: Visste du at regnskogen er hjem for rundt 1000 ulike urfolksgrupper?

Norske oljepenger er ikke lenger investert i Wilmar, verdens verste selskap ifølge Newsweek, 
eller 22 andre palmeoljeselskaper. Oljefondets investeringer i palmeoljeindustrien er dermed 
redusert med 40 prosent, kunne Norges Bank kunngjøre i begynnelsen av mars.

– Dette er en betydelig seier for oss, og jeg er helt sikker på at dette ikke hadde skjedd hvis 
vi og andre organisasjoner ikke hadde satt fokus på hvor ødeleggende palmeoljeindustrien er, 
sier policyleder Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

I over ett år har Regnskogfondet og Grønn Hverdag drevet en kampanje for å få redusert det 
norske forbruket av palmeolje. Industrien er ansvarlig for store regnskogødeleggelser i Indonesia 
(bildet) og Malaysia.

Foto: A
nja Lillegraven/R

egnskogfondet
oljefondet ute av 23 
palmeolje selskaper

fikk miljøpris 
for langvarig 
skogkamp
Etter en årelang strid mot et gruve-
selskap kunne Aleta Baun i urfolks-
gruppen Mollo på Vest-Timor slippe 
jubelen løs da selskapet i 2007 trakk 
seg ut fra urfolkenes skog. I april 
fikk hun internasjonal anerkjen-
nelse for innsatsen da hun ble tildelt 
den prestisjefylte Goldman-prisen i 
San Francisco. Prisen gis hvert år til 
grasrotaktivister over hele verden.

Aleta Baun har i 20 år mobilisert 
kvinner til protest for miljøet, noe 
som ikke har gått uanfektet hen i 
et mannsdominert samfunn. Hun 
har mottatt en rekke trusler og har 
blitt utsatt for et drapsforsøk. Mama 
Aleta, som hun også kalles, er til-
knyttet urfolksalliansen AMAN, 
som er en av Regnskogfondets 
partnere.

– Mama Aleta er en meget verdig 
vinner av prisen, sier Abdon Na-
baban, generalseskretær i AMAN.

Norsk soyaimport 
truer urfolk
Det er et av funnene i en fersk rapport om 
brasiliansk soyaproduksjon og -eksport som 
legges fram av Framtiden i våre hender (Fivh) 
og Kirkens Nødhjelp (KN) i disse dager. Rap-
porten viser at Norges soyaimport fra Brasil 
støtter en jordbrukssektor med mange alvor-
lige konsekvenser. Blant annet lever det flere 
urfolksgrupper i områdene som produserer 
soyaen som ender opp i Norge.

Rapporten peker på at soya ekspansjonen 
truer urfolk og deres landområder. Den enorme 
bruken av sprøytemidler i soyaproduksjonen 
er skadelig for urfolksgruppene som forsøker 
å opprettholde sin tradisjonelle livsførsel ba-
sert på jakt og fiske. Fivh og KN fikk et klart 
inntrykk av at den stadige etterspørselen etter 
soya både fører til omlegging av beiteland til 
soyaplantasjer, men også rydding av skog di-
rekte for soyaplantasjer, og at dette utgjør et 
kontinuerlig og sterkt press på skogen.



VI aNBefaLer!

jostein gaarder
anna – en fabel om klodens 
klima og miljø

Jostein Gaarder har gjennom mange 
år vært opptatt av menneskets etiske 
ansvar overfor naturen. Det er derfor 
ingen overraskelse at han i årets bok, 
Anna, en fabel om klodens klima og 
miljø, setter søkelyset på hvordan kli-
maendringene vil føre til et stort tap av 
de plante og dyreartene vi kjenner i dag.

I boka møter vi Anna som fyller 16 
år rett etter det ikke helt vellykkede 
klimatoppmøtet i Doha i desember 
2012. Anna har evnen til å drømme 
svært livaktig om hva som skal skje i 
framtida og en natt havner hun i ver-
den anno 2082, hvor hun møter sitt 
eget oldebarn, Nova. Verden har blitt 
dramatisk endret på 70 år. Klimaflykt-
ninger fra de arabiske landene strøm-
mer til Norge, vidda er blitt til skog 
mens regnskogen har blitt til savanne.

Et av paradoksene Gaarder peker på 
er at mens menneskene stadig utvikler 
en rekke teknologiske hjelpemidler 
står vi uten vilje eller evne til å stanse 
global oppvarming. Fordi Anna kan 
se inn i framtida utfordrer hun kjæ-
resten Jonas til å komme opp med en 
ide som kan redde 1001 arter før det 
er for sent. Hvordan han klarer det 
vil jeg ikke røpe her, men boka er en 
engasjerende tankevekker om kon-
sekvensene av klimaendringer. Boka 
egner seg kanskje best for ungdom, 
men kan godt leses av voksne også. 

Anbefalt av Hege Karsti Ragnhildstveit, 
leder for Asia- og Ocenia- avdelingen.

etter Chaves
HVeM: Anne Leifsdatter Grønlund,  

programkoordinator Brasil og Venezuela
HVor: Venezuela.

HVorfor: Prosjektbesøk, første gang i Venezuela.

regNskogfakta: Visste du at vi deler 97 prosent av vår DNA med orangutangen?

reIs
e-

BreVet

Ved en tilfeldighet lander jeg i Venezu-
ela dagen før Hugo Chaves’ etterfølger skal 
stemmes fram. Jeg skal på prosjektbesøk 
for Regnskogfondet, og det er første gang 
jeg er i Venezuela. Jeg blir mildt sagt raskt 
innviet i de politiske diskusjonene. For det 
diskuteres ikke annet. Det synges ikke om 
annet. Det pekes ikke på annet. TV-en viser 
ikke annet. Vil Chaves-leiren vinne med de 
10 forventede prosentpoengene? Fra å være 
folketomme, eksploderer byens gater i det 
øyeblikket det annonseres at Chaves’ hånd-
plukkede etterfølger, Maduro, har vunnet 
valget. Han vant med svært knapp margin, 
resultatet sjokkerer i begge leire, og det viser 
at Chaves’ bevegelse langt fra har den samme 
styrken uten Chaves selv.

Det første som slår meg i dagene etter 
valget er den enorme støyen fra tusenvis av 
høyrevelgere som dundrer løs på kasseroller, 
gryter og stekepanner – et kjent virkemiddel 
for å vise opposisjon. Det er noe ironisk over 
det: Mens overklassen går rundt i gatene og 
slår på kasseroller, kjører Chaves tilhengere, 

flertallet fra lavere klasser, rundt i biler og 
tuter. Rytmen går i «No-vol-ver-an, no-vol-
ver-an» – dere kommer ikke tilbake, dere 
kommer ikke tilbake (til makta). Venstre-
Høyre. Fattig-rik. Folket-Eliten. Chavistaene/
Anti-Chavistaene.

Men hva har dette å si for regnskogen? For 
skogens urfolk? Det var jo ikke for å observere 
valget jeg var kommet. Langt unna valgstøyet, 
driver Regnskogfondets samarbeidsorgani-
sasjon Wataniba et svært viktig arbeid med 
yanomami-indianerne. De har blitt godt kjent 
i Norge etter at kong Harald nylig besøkte 
dem på brasiliansk side av grensen. Mindre 
kjent er det at omtrent halve yanomamifolket 
bor i Venezuela. De har ikke oppnådd retten 
til eget land, og er dermed på langt nær så 
godt beskyttet som sine slektninger i Brasil. 
Ett folk, fordelt på to land – og dermed to 
forskjellige virkeligheter.

Også indianerne diskuterer valgresultatet. 
Hva vil det ha å si for arbeidet med å imple-
mentere deres rettigheter? Med arbeidet for 
å stoppe diskrimineringen, overtrampene og 
til og med drapene? De jeg snakker med er 
usikre, men frykter at Maduro kommer til å 
være mindre opptatt enn Chaves med å opp-
rettholde et ok forhold til urfolksbevegelsen. 
Like lite interessert i å støtte deres kamp mot 
ulovlige gullgravere, eller anerkjenne deres 
rett til landet de har levd på i tusenvis av 
år. Mer opptatt av å utvinne ressursene som 
ligger under bakken der de bor.

Jeg forlater Venezuela fire dager etter val-
get, fortsatt akkompagnert av et kasserolle-
leven uten like. Minst sju mennesker har 
mistet livet, over 60 er skadd. Valget har syn-
liggjort den enorme splittelsen i venezuelansk 
politikk. Jeg håper ikke situasjonen gjør det 
vanskeligere for de allerede marginaliserte 
yanomami-indianerne å beskytte seg selv, 
sitt land og sine etterkommere.

Hilsen Anne



Har du noen gang tenkt over at hver eneste 
art i regnskogen faktisk er uerstattelig?

Regnskogfondet er både en miljø- og men-
neskerettighetsorganisasjon. Vi har to mål: 
Regnskogen skal bevares og rettighetene til 
urfolk og andre folk som lever med regnsko-
gen skal respekteres. Men hva ligger under? 
Hvilke verdier? 

Jeg kan se to verdier: Menneskeverdet og 
artsmangfoldet.

Fem argumenter for artsmangfold
Menneskeverdet kjenner vi fra Menneske-
rettighetserklæringen. Den er imidlertid 
ikke nok, og kan anklages for å være «men-
neskerasistisk» fordi den ikke gir verdi til 
noen av de andre millioner levende arter på 
denne kloden. Men hvorfor skal vi beskytte 
hver art av biller og blomster?

Jeg kan tenke meg fem grunner:
•	 Den er direkte nyttig for mennesker. Ar-

tene er råmaterialer til å utvikle medisiner, 
matsorter, varer. Mister vi en art, mister 
vi kanskje en kur mot kreft.

•	 Den er indirekte til nytte for mennesker. 
Naturmangfoldet er vakkert og fascine-
rende, en inspirasjon til å lære mer om 
verden og å skape kunst.

•	 Den er viktig for våre etterkommere. Vi 
kan ikke etterlate oss en klode fattigere 
på arter. Med dette tar vi hensyn til men-

nesker i en annen tid, men fortsatt er det 
mennesker som står i sentrum og annet 
liv er til for vår skyld.

•	 Artsmangfoldet styrker det økologiske 
samspillet som alle levende er avhengig 
av. Det høres ut som en objektiv vitenska-
pelig erkjennelse. Men vitenskapen gir 
ikke svar på hvorfor vi skal bevare arter. 
Evolusjonsforskere antar at 98 prosent 
av alle arter som har eksistert på jorda er 
forsvunnet. Arter kommer og går. Utryd-
delsen av dinosaurer skapte mulighet for 
menneskene. Kynisk kan vi spørre hvorfor 
vi skal ta vare på arter når de likevel vil 
forsvinne om noen millioner år? Vel, vi 
beskytter menneskeliv vel vitende om at 
alle mennesker skal dø. Og arter kan vi 
tross alt bevare mye lengre enn enkelt-
mennesker.

•	 Dette leder til den siste og dypeste be-
grunnelsen som sier at alle arter av liv 
har en verdi i seg selv uavhengig av dens 
betydning for menneskene. 

Urfolkenes skjebne angår oss
Regnskogfondet vil fortsette å argumentere 
for å bevare regnskogen ut fra begrunnelser 
som får folk i Norge til å tenke at det kan 
ramme dem: Hindre oppvarming av kloden! 
Bevare arter som kan løse våre sykdommer!

Det er en «moderat egoisme» som tenker 
på meg som del av menneskefelleskapet, 
og det er helt legitimt. Det er også det som 
får folk til å våkne. Men vi vil gjerne at du 
som leser dette også arbeider med en dypere 
begrunnelse. Vi er avhengig av en kreativ 
minoritet som kan gå under den moderate 
egoismen fordi den holder bare et stykke på 
vei til løsningen. Vi må samtidig appellere 
til menneskeverdet, som innebærer at det 
du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du 
gjøre mot dem.

Derfor angår angrep på urfolks liv, helse 
og landrettigheter oss direkte. Og til arts-
mangfoldet som Earth Charter uttrykker 
slik: «Vi må erkjenne at alt liv er innbyrdes 
avhengig av hverandre, og at all form for liv 
har verdi uavhengig av dets verdi for men-
nesket». Hver eneste art er uerstattelig.

Uerstattelig 

« «Artene er råmaterialer til å utvikle medisiner, 
matsorter, varer. Mister vi en art, mister vi  
kanskje en kur mot kreft.»

regNskogfakta: Visste du at vi deler 97 prosent av vår DNA med orangutangen?

Leder  dag Hareide
daglig leder i regnskogfondet
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 T
atemquam, ipidebi tibusam 
facea ipsum accum am alis 
arum quae nulluptur?

Ingress

koNGeBesøket i AMAzoNAs    teMa

Yanomamienes leder Daví kopenawa har 
reist verden rundt for å møte statsledere. 
ingen har besøkt hans eget land. Men så 
kom det en konge fra Norge. 

 D
et var første gang en norsk konge overnattet 
blant urfolk i regnskogen. Det var første gang et 
statsoverhode besøkte yanomami-indianernes 
territorium. Det ble et historisk møte mellom 
kong Harald, leder for verdens beste velferds-

stat (i følge FN) og Daví Kopenawa, leder for et folk som 
er blant de aller fattigste (i følge Verdensbanken). 

Slike møter mellom europeiske ledere og amerikan-
ske indianere har gjennom 500 års historie regelmessig 
ført til folkemord og undertrykkelse. Og når de ikke var 
voldelige så har møtene oftest vært en demonstrasjon av 
overlegenhet. Industrisamfunnet har med påtatt historisk 
nødvendighet «hjulpet» jegere, samlere og svedjejordbru-
kere ut av deres kultur.

Dette møtet ble et tegn på noe annet: Et likeverdig møte 
hvor «den rike kongen» kom for å lære.

Daví Kopenawa forsto betydningen av møtet. I hans 
åpningstale prøvde han å forklare for sine stammefeller 
hva en konge er; «Han er noe som er over politikerne.». 
Daví har lært seg å veksle mellom kulturer. Han mistet 
sine foreldre i en av gullgraverinvasjonene, ble oppdratt 
av misjonærer, men foretrakk det tradisjonelle liv og sja-
manismen, og ble valgt som politisk leder for Hutukara, 
yanomamienes fellesorganisasjon i Brasil. Han har holdt 
taler til parlamenter i Europa, møtt flere toppolitikere og 
mottatt æresbevisninger fra FN og Right Livelihood Award.

Men disse toppolitikerne har ikke kommet til Daví og 
sovet flere dager dypt inne i regnskogen. På de tre neste 
sidene får du et innblikk i mine dagboknotater fra denne 
begivenheten.

tekst: DAG HAreiDe

DAGLiG LeDer i reGNskoGfoNDet

foto: reGNskoGfoNDet/ 

MArcos WesLeY, 

isA BrAsiL

det historiske møtet i regnskogen
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teMA    koNGeBesøket i AMAzoNAs

slik ville kongen våkne 
Kongen gjentok en setning i siste samtalen før reisen: 
«Jeg vil ikke være til bryderi». Hans drøm var å våkne i 
regnskogen alene, og ligge og høre på alle lydene. Hans 
drøm var å delta i indianernes hverdag. Men en konge 
er aldri alene. Et kongebesøk er ikke hverdag. Rundt en 
konge er det mange mennesker med velmente forslag. 
Vår konge viste en beundringsverdig stahet, og avviste 
alle forslag som ville skape «bryderi». Han ville ikke ha 
med ministre eller ambassadører, ingen ekstra fra hof-
fet, og for all del ikke journalister. Han ville ikke ha med 
egen seng, men sove i hengekøye som yanomamiene. Og 
da han ble rådet til å ta med egen mat, svarte han: «Jeg 
ville blitt fornærmet om noen jeg inviterte til middag på 
Slottet tok med seg egen mat».

Nå kan det være gode grunner til å holde seg til de 
lokale skikker. Hengekøya er en genial oppfinnelse ut-
viklet av indianere i Latin-Amerika. Den viste seg å gi 
en behagelig søvn for kongen og hans følge selv om de 
var hengekøye-debutanter. En seng med bein på jord-
gulvet ville derimot ha gitt maur og nattens kakerlakker 
tilgang til sengeleiet. Og det store lange huset hvor vi 
sov sammen med 120 indianere, hadde en like genial 
konstruksjon som ga beskyttelse mot intenst troperegn 
og mulige inntrengere fra den omliggende skogen, men 
med åpning mot hverandre og lydene fra regnskogen.

 fattige på ting,  
men rike likevel?
«De ser sunne ut», «de ser fornøyde ut», «de virker 
veldig harmoniske» og «her er det jo nesten ingen 
barn som gråter» Dette var observasjoner som 
kongen gjorde mens han levde i det store, lange 
rommet sammen med 120 indianere døgnet rundt.  
Kong Harald kom fra verdens beste velferdsstat 
og besøkte en folkegruppe som er definert som 
de fattigste fordi de bruker mindre enn en dollar 
om dagen. Han kom fra et land med mange ting 
og lite tid, til et samfunn med få ting og mye tid. 

«Vi ble ganske bedagelige vi også», sa han og 
likte det tydeligvis. Sola overtok for klokka. Som 
mange andre som har levd med urfolk i regnskogen 
fikk kongen med seg et innfløkt spørsmål hjem: 
«Hvem er mest tilfreds?». Vi diskuterte dette og 
mente at det skapte en fruktbar forvirring i vår 
materialisme. Men samtidig hørte vi historien om 
15 % av yanomamiene som hadde dødd i løpet av 
to år under siste gullgraverinvasjonen. Tilfreds ja, 
men svært sårbare.



kartet som varsler om fare 
Kongen og Daví studerer et kart laget av Regnskogfondets partner ISA. 
Det viser hvor avskogingen har skjedd i Amazonas de siste tiårene. 
Kongen fastslår (noe han nok visste på forhånd) at «det er lite igjen av 
regnskogen. Den er absolutt under press, og de lungene som står igjen 
er indianerreservatene. Dere tar vare på regnskogen.».  

Men disse kartene forteller mer. Her er planer om veier, oljeutvin-
ning, demningsutbygging, kvegrancher, plantasjer og gruvedrift som 
til sammen vil kunne ødelegge mer enn halvparten av Amazonas.  Daví 
er pessimist. Han tror ikke at indianerne kan stoppe dette. «Vi er for 
svake», sier han. «Dere hvite har så mange penger, så store maskiner, 
så mange våpen. Vi kan ikke greie dette alene.». Daví har et enkelt bud-
skap til Kongen: «Vårt arbeid er å beskytte naturen, vinden, fjellene, 
skogen, dyrene og det er det vi vil du skal lære ditt folk.».

Plutselig dukker sjamanen Lourival opp. Han ser på kongen og sier: 
«Jeg er sjef. Du er sjef. Jeg er gammel. Du er gammel. Jeg går med 
stokk. Du går med stokk. Vi vil forstå hverandre.». Harald Rex ler. 
Lourival grunnla landsbyen Demini. Det er han som er den lokale 
sjefen. Han er svigerfar til Daví og den som lærte Daví å bli sjaman.  
Lourival forteller om åndene i skogen og i det hellige «vindfjellet» 
Watoriki som reiser seg rett bak landsbyen.  Og han vil særlig fortelle 
om skapelsen. Den største ånden er Omam Livgiveren som ga jorda 

liv, og dannet mennesket ut av jorda. Kongen ser på meg, smiler og 
sier: «Det ligner nå litt på det vi lærte».   

Det er tydelig at sjamanene Daví og Lourival henter mye av sin 
selvforståelse og selvbevissthet fra sin religion. Vi opplever senere en 
fire timers sjamansesjon med tre sjamaner i transe, som vil helbrede 
og få kontakt med ånder. De roper og hopper. Vi står og ser på dem 
litt forbløffet, mens indianerne rundt dem bare fortsetter med sine 
ting uten å bry seg.

 Møtet med den gamle sjamanen



teMA    koNGeBesøket i AMAzoNAs

rikdommen i skogen 
Vi er på vei inn i skogen sammen med tre av yanoma-
mienes beste jegere. Kongen er en ivrig jeger og fisker. 
«Det er alltid et fellesskap mellom jegere», sier han. 
«Men vi gjør det mest for sportens skyld. De gjør det 
som en dyd av nødvendighet.». Men om det er mye 
felles mellom jegere, er det lite felles mellom norsk 
skog og regnskogen. Vi snakker om forskjellene: Et 
ordtak sier at du kan vandre en time i ekte regnskog 
uten å se samme treslag to ganger.

De største trærne kan rage 50 – 60 meter over 
bakken og er «planteverdenens dinosaurer» som 
har utviklet seg gjennom over 50 millioner år. Og 
et tre er et helt univers av liv. Det er oppe i trærne 
vi finner blomstene, epifyttene, insektene, maurtu-
ene, slangene, pattedyrene – og lianene som er trær 
som vokser nedover. Regnskogen dekker bare ca. 5 
prosent av jordoverflaten, men har 50 – 80 prosent 
av dyre- og planteartene. Innimellom stopper india-
nerne og plukker en blomst eller frukt. Vi får smake. 
Vitenskapsmenn som har fulgt yanomamiene har 
funnet over 500 planter som de bruker til mat og 
medisiner. Og indianerne i Amazonas sies å bruke 
mer enn 3000 frukter, mens vi i den moderne verden 
produserer ca. 300.

 Mer naturlig 
enn vi tror?
«Jeg har det inntrykket at folk i Norge er opptatt 
av regnskogen», sa kongen. Jeg kunne fortelle han 
at det var mye som tydet på det: At det norske folk 
har kuttet 2/3 av palmeoljen i fjor, mens det økte i 
resten av Europa, og at knapt noe annet europeisk 
land har fjernet så mye regnskogstømmer fra mar-
kedet. Eller at den norske stat har blitt den største 
bidragsyteren til støtteprogrammer for å bevare 
regnskogene.

Jeg glemte heller ikke å nevne at Regnskogfondet 
har vokst til å bli en av verdens ledende regnskogs-
organisasjoner. Også yanomamiene har merket 
norsk støtte. Urfolksprogrammet, drevet av den 
norske ambassaden, ga helsestøtte i en kritisk tid, 
og etterpå har de mottatt støtte fra Operasjon Dags-
verk til utdanning via Regnskogfondet. Og støtten 
fortsetter. Det var kanskje ikke tilfeldig at det ble 
en norsk konge som var den første statsleder som 
besøkte yanomami-territoriet.
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aktivisten

rettferdighet for 
landsbygda
Lokalsamfunnene har lite de skulle ha sagt når myndighetene 
i kongo regulerer de enorme skogområdene sine. Dette vil 
Barthélemy Boika Mahambi gjøre noe med.

BartHéLeMy BoIka MaHaMBI
sak: rettighetsarbeid
Organisasjon: rrN (Natural resources 
Network)
Hvor: kinshasa
Bakgrunn: oppvokst i skogprovinsen  
equateur. Har studert naturvitenskap  
og bor i kinshasa med kone og sju barn.

– Hva kjemper du for?
– Jeg kjemper for sosial rettferdighet. 
Staten bør ha et overordnet ansvar for å 
sikre rettighetene til lokalsamfunnene og 
se til at utvinning av naturressurser ikke 
går på bekostning av dem. I dag får ikke 
lokalsamfunnene et tilbud om bærekraftig 
utvikling. De blir villedet.

– Hvorfor har du tatt opp kampen?
– Jeg vokste opp på landsbygda og så hva 
skog- og landbruksindustrien forårsaket 
der. Dette har hjemsøkt meg, og etter 
studiene følte jeg et behov for å støtte de 
svakeste. Jeg tok en jobb i miljøvernde-
partementet etter at jeg hørte om gode 
intensjoner der. Dessverre innså jeg at 
det ikke lå noe konkret bak dem, og etter 
tre år med skuffelser begynte jeg med 
sivilsamfunnsarbeid. Der hadde jeg mye 
å bidra med fordi jeg hadde fått en solid 
teknisk bakgrunn, samtidig som jeg lærte 
mer om lokalsamfunnenes rettigheter 
og deltakende metoder (rettighetsarbeid 
hvor lokalbefolkningen er involvert, red. 
anm.). Ved å kombinere disse kunnska-
pene kan jeg nå forsvare skogssamfunn 
bedre enn før.

– Hva er din største seier så langt?
– Vi har klart å få aksept for deltakende 
kartlegging av lokalsamfunnenes områder 
innenfor den nasjonale skogreformen. 
Og det var ikke lett! For noen år siden var 
det sjelden snakk om å utrede rettighe-
ter på forhånd, og det skjedde i realiteten 
ingenting. Sivilsamfunnet ble fortalt at 
deltakende kartlegging var urealistisk og 
altfor dyrt. Vi har jobbet hardt for å bevise 
at denne formen for kartlegging er et nyt-
tig verktøy i reguleringsplaner for skogen, 

og etter årevis med påvirkningsarbeid og 
prosjekter er deltakende kartlegging nå 
anerkjent og omtalt i reguleringsarbeidet. 
Dette er svært viktig. Ved å ta hensyn til 
lokalsamfunnenes rettigheter i regule-
ringsplaner, og ikke minst ved å la dem 
delta i prosessen, får du en vinn-vinn-
situasjon. Lokalsamfunnene kan ivaretas 
og konsesjonshavere kan drive næringen 
sin uten konflikter.

– Hva er den største utfordringen?
– Regjeringen vil starte storskala tømmer-
drift, mens vi sier det må tas hensyn til 
lokalsamfunn som er avhengige av skogen, 
og har tradisjonelle rettigheter til den. Vi 
slåss kontinuerlig for å bli hørt, og vi blir 
kalt ekstremister og motstandere mot all 
form for utnyttelse av skogen. Alle slike 
beskyldninger brukes som begrunnelse 
for ikke å høre på oss. Vi mener noen av 
regjeringens økonomiske samarbeids-
partnere bør råde dem til å nærme seg 
befolkningen i landet.

– Hva er dine drømmer for framtida?
– Jeg drømmer om et samfunn hvor sosial 
rettferdighet er utbredt i skogsektoren og 
videre derfra. Jeg drømmer om et samfunn 
hvor staten fremmer utvikling i skogsekto-
ren, men hvor lokalsamfunnene spiller en 
viktig og aktiv rolle. Det er myndighetenes 
ansvar å beskytte innbyggernes rettighe-
ter. Vi er ikke imot en privat sektor, men 
den må være ansvarlig og bidra til landets 
utvikling ved å respektere spillereglene og 
menneskene som har bodd her lenge før 
private aktører kom.

av Marine Gauthier

«Regjeringen vil starte storskala tømmerdrift, mens vi sier at det må tas hensyn til  
lokalsamfunn som er avhengige av skogen, og har tradisjonelle rettigheter til den.»

den demokratiske 
republikken kongo

kinshasa



seansen foregår i et forsamlingslokale i 
landsbyen Lokuku i Vest-Kongo. Her bor 
pygmeer og majoritetsgruppen, bantu, side 
ved side. Nå er de samlet for å se en film 
hvor pygmeer intervjues om hverdagen sin.

– Når vi går gjennom landsbyen for å 
komme til markedet viker vi alltid når vi 
møter en bantumann. Men han kan likevel 
spytte i bakken foran oss, sier en pygmé-
kvinne foran kameraet.

Det som er spesielt er at hun sier det til et 
TV-team bestående av både pygmeer og ban-
tuer. Prosjektet kalles deltakende videopro-
duksjon, og er et pilotprosjekt for å fremme 
dialog om diskriminering mellom grupper 
som sjelden snakker om slikt. Regnskogfon-
dets partner, nettverksorganisasjonen DGPA, 
står bak prosjektet hvor alle medlemmer av 
et lokalsamfunn blir oppfordret til å delta. 
Dermed kan for eksempel unge, gamle og 
kvinner si sin mening. Noe de vanligvis ikke 
får lov til.

En kvinne reflekterer omkring opphavet 
til «batwa», navnet denne gruppen av pyg-
meer har fått.

– Batwa er ensbetydende med slave for 
meg, og jeg tror bantuer mener det er noe 
ved vår natur som gjør oss mindre verdt. 
Ved å gi oss navnet batwa har de påført oss 
en skade de gjentar hver eneste dag.

Kolonitiden var et veiskille
Pygmeer i Kongo har ikke alltid vært diskri-
minert. Tidligere levde faktisk bantuer og 
pygmeer et relativt harmonisk liv side om 
side. Pygmeer åpnet skogområdene sine 
for bantuer som ønsket å dyrke jord. Byt-
tehandler var vanlig, og pygmeenes kunn-
skap om jakt og medisiner var respektert og 
verdsatt. Slik fortsatte det helt til europeerne 
kom til Kongo.

Ettersom pygmeene bodde dypt inne i 
skogen, var det bantuene de belgiske koloni-
herrene traff rundt omkring i landet. Det var 
derfor bantuer som etter hvert fikk enkelte 
praktiske oppgaver, som skatteinnkreving. 
Nye varer og nye sosiale normer gjorde at 

bantuene begynte å betrakte kolonistenes 
livsstil som moderne og forlokkende. Dette 
førte til en gryende oppfatning om at pyg-
meene levde et bakstreversk og skittent liv. 
Diskrimineringen begynte å gjennomsyre 
bantuenes kultur, og den holder stand i dag 
lenge etter at koloniherrene forlot landet. 
Pygmeer utsettes for vold over hele landet 
og gjerningsmenn blir dessverre sjelden 
straffeforfulgt. 

Har ikke lov til å spise sammen
I løpet av de neste årene kan det imidlertid bli 
vanskeligere for myndighetene å se en annen 
vei når pygmeer diskrimineres. I samarbeid 
med DGPA, har en gruppe parlamentarikere 
laget et utkast til Kongos første urfolkslov, og 
loven kan bli lagt fram for vedtak ved slutten 
av året. DGPAs videoprosjekt kan vise seg 
verdifullt i å forberede lokalsamfunnene på 
en lov som beskytter urfolk.

DPGA forsøker å få de to gruppene til å 
forstå årsaken til konflikten dem imellom. 
I filmen forklarer en pygmémann at proble-
mene stikker dypt.

– Så fort vi blir kvitt de negative kulturelle 
aspektene, vil vi kunne bli forent med bantu-
ene og sikre en felles framgang. Først må vi 
kunne sitte og spise sammen. Deretter bør 
vi få anledning til å gifte oss med hverandre. 
Vi er jo mennesker alle sammen.

En bantumann sitter ved siden av og lytter. 
Reporteren henvender seg til ham og spør:

– Ville du spist mat som var laget av en 
pygmékvinne?

– Jeg kan ikke gjøre det. Noe slikt har 
aldri skjedd før. Det kan bare skje dersom 
en komité bestående av våre tradisjonelle 
høvdinger gir oss lov til det.

Politikere får se filmen
Uttalelser som disse fører til heftige, men 
konstruktive, diskusjoner i etterkant av film-
visningene. Og kameraet ruller videre mens 
bantuene og pygmeene snakker sammen. 
Diskusjonene spiller en helt sentral rolle i 

hele prosjektet. Faktisk er filmens kvalitet 
av liten betydning, så lenge den starter en 
debatt om problemstillinger som pygmeer 
og bantuer vet eksisterer, men som det ikke 
snakkes om.

Når diskusjonene er over skal filmen klar-
gjøres for bruk utenfor landsbyen. Så langt 
har politikere og diplomater sett filmen fra 
Lokuku. Den har blitt brukt aktivt når DGPA 
har argumentert for den kommende urfolks-
loven, og et lignende prosjekt er iverksatt i 
en annen region i Kongo.

Samtidig følger DGPA opp befolkningen 
i Lokuku for å se hvilken effekt filmen har 
i et lengre perspektiv. At det er kultur for 
å diskriminere pygmeer, er ikke ensbety-
dende med at dette er hogget inn i stein. 
Deler av kulturen kan forandres ved hjelp av 
politiske og økonomiske handlinger – eller 
iblant ved hjelp av noen få menneskers gode 
intensjoner.

fester tabu til tape
Pygmeene i Kongo er nær rettsløse og drives fra skanse til skanse. 
Nå snakker de om hverdagen sin. Og de som diskriminerer dem lytter. 

tekst: keVIN sasIa  foto: fra fILMeN efaNdeLI MaLaMU/dgPa
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Bilder hentet fra filmen 
«Efandeli Malamu», som 
direkte oversatt betyr 
manérer, men tittelen hen-
spiller på en rekke sosiale 
koder som må være på 
plass og respekteres av 
folkegrupper som vil leve i 
harmoni.

fakta:
•	 Urfolkene i Den demokratiske republikk Kongo (DR Kongo) utgjør mellom 

200 000 og 800 000 mennesker, og er best kjent som pygmeer.
•	 Pygmeene var de første til å bosette seg i den kongolesiske regnskogen. Til tross 

for dette anerkjennes de ikke som urfolk av den kongolesiske staten, og de har 
ingen rettigheter til landområder eller ressurser.

•	 Pygmeer har gjentatte ganger blitt forvist fra sine forfedres skoger og blitt tvun-
get til å bosette seg langs veier i nærheten av bantu-landsbyer (majoritetsfolke-
gruppen i Kongo).

•	 Staten og deler av bantu-befolkningen utsetter i dag pygmeene for omfattende 
diskriminering.
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skolen som tar urfolk på alvor
Da en trebarnsfar hørte om en skole «av og for lokalsamfunnene» la han 
ut på en lang reise for å be om at en slik ble bygget i hans egen landsby. 
Nå sprer den alternative skolen seg raskt.

tekst oG foto: LoreLoU desjardINs

midt i en risåker, omringet av den tykke 
skogen som utgjør naturreservatet Morowali 
i Indonesia, står en bygning med tak av 
palmeblader, bambusgulv og ingen vegger. 
Tau Ta’a Wana-folket som bor her kaller den 
Sekolah Lipu, men for oss andre heter det 
«skole». Åtte Sekolah Lipu er bygget andre 
steder, men det er første gang en slik er 
oppført i Morowali-distriktet. 

Alt takket være en magasinartikkel og 
trebarnsfaren Pamang, som påtok seg an-
svaret for å reise hundrevis av kilometer til 
Regnskogfondets partner Yayasan Merah 

Putihs (YMP) kontor for å be dem bygge en 
slik skole i hans egen landsby.

Utdanningsprosjektet ble startet av YMP 
for flere år siden for å styrke Tau Ta’a Wana-
folkets forhandlingsposisjon og politiske 
selvstendighet overfor myndighetene.

– Nesten ingen blant Tau Ta’a Wana-folket 
kan lese, skrive eller regne, og det gjør at de 
ofte blir lurt av utenforstående ved kjøp og 
salg av varer. Mangel på utdanning fører 
også til økt stigmatisering ved at andre tror 
Tau Ta’a Wana-folket er underutviklet, sier 
daglig leder Tion Camang i YMP.

Åtte av disse alternative skolene ble byg-
get i Tojo Una-Una-distriktet, og de er i dag 
anerkjent av myndighetene som alternativer 
til det ordinære indonesiske skoleverket. 
YMP hadde ingen planer om å eksportere 
modellen til andre distrikter. 

Ikke før Pamang banket på døra deres.

Skreddersydd for lokalsamfunnet
Han var en av flere i lokalsamfunnene Sa-
lisarao og Fyautiro i Morowali-distriktet 
som hadde lest om Sekolah Lipu i YMPs 
eget magasin. Skoler laget «av og for lokal-
samfunnene». Skoler hvor elevene ikke blir 
forkynnet kristendom, islam eller en av de 
tre øvrige offisielle indonesiske religionene, 
og samtidig bedt om å oppgi sin tradisjonelle 
tro. Skoler som ikke bare lærere elevene å 
lese, skrive og telle på indonesisk, men som 
også lærer dem om sine forfedres kultur 
og språk. Skoler som bygges opp omkring 
lokalsamfunnets egne forutsetninger.

– Læreplanen i den alternative skolen er 
basert på lokalsamfunnenes behov, med vekt 
på deres tradisjonelle kultur og lokalkunn-
skap. Elevene deles ikke inn i klasser etter 
alder, og skolene er svært fleksible; dersom 
det er mest praktisk for et lokalsamfunn å ha 
skolen nær en åker fordi det er tid for å høste, 

så plasseres skolen der. I en standardskole 
vil sentrale myndigheter avgjøre innholdet, 
og de vil kreve at opplæringen skjer i en byg-
ning som er utpekt av dem, sier Camang. 

Det var dette som hørtes forlokkende ut 
for Pamang, som fortalte om begeistringen 
magasinartikkelen hadde vekket i hans eget 
distrikt. YMP iverksatte undersøkelser for å 
vurdere om skoleprosjektet kunne bli en rea-
litet i Morowali. Ett år etter Pamangs besøk 
er to skoler oppført, og flere er planlagt.

– Lokalsamfunnene er fornøyde med de 
alternative skolene fordi de er skreddersydd 
deres egne ønsker, sier Camang.

Skolen gir flere positive effekter
Men Sekolah Lipu er ikke etterlengtet kun 
fordi barna får grunnleggende utdanning. 
Det handler vel så mye om å ha en sivil-
samfunnsorganisasjon til stede som for-
står Wana-folkets behov og kan bistå dem i 
kampen for rettigheter og bevaring av sine 
tradisjonelle skog- og landområder.

Apa-Martin, lederen for Taronggo-samfun-
net, forteller om den gangen et palmeoljesel-
skap ba om å få overta landområdet deres 
i bytte mot en liten parsell hvor de kunne 
dyrke sine egne oljepalmer.

– Vi visste at de hadde lurt andre lokalsam-
funn, så vi sa nei. Vi holdt dem unna ved å 
skrive flere brev til myndighetene, men hvor 
lenge klarer vi det? Flere palmeoljeplantasjer 
er planlagt og vi er nødt til å forsvare skogen 
og landområdene våre. Hva skal vi leve av 
dersom dette blir borte, spør han.

Ved YMPs hjelp fikk Wana-folket i Mo-
rowali gjennomslag hos de lokale myndig-
hetene for en ny forskrift som anerkjenner 
folkets kulturelle og tradisjonelle rettigheter 
i sitt eget distrikt.

Jobben er likevel ikke gjort av den grunn. 
Flere lokale myndighetspersoner gir fremde-

regNskogfakta: Visste du at 60 millioner, 25 prosent av indonesias befolkning, bor i og rundt skogen?

trebarnsfaren: Pamang la ut på en stra-
basiøs reise til YMPs kontorer for at barna 
hans skulle få muligheten til skolegang.
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les tydelig uttrykk for at Tau Ta’a Wana-folkets 
stemme oversees og at kulturen deres ikke 
respekteres. Samtidig må den nye forskriften 
bekjentgjøres både i lokalsamfunnene og 
hos de lokale myndighetene.

Men når vi ser den lille jenta Fitri gå blid 
og fornøyd til skolen hun kan kalle sin egen, 
kan vi ikke unngå å tenke at dette er starten 
på en ny reise for Tautaaene i Morowali. Seko-
lah Lipu kan være det som sikrer urfolkenes 
levesett. Og den sprer seg raskt:

– Vi planlegger å bygge én skole i året de 
neste fem årene her i Morowali, avslutter 
Tion Camang.

skolen i skogen: Kritt, tavle og lærere er det eneste som trengs for å gi barna utdanning. Fasilitetene for øvrig er enkle.
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Vietnam

Thailand

Filippinene

Taiwan

Malaysia

AS I A

Indonesia
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Thailand
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regNskogfakta: Visste du at en rekke norske kommuner har valgt å stanse all bruk av tropisk tømmer?

i 2011 kunne Regnskogfondet melde om 
oppløftende resultater fra båtmessa «Sjøen 
for alle» på Lillestrøm. Det regnskogfrie 
materialet kebony var det mest brukte alter-
nativet til den tradisjonelle teakbekledningen. 
To år senere er kebony ute av markedet, og 
samtlige 17 båter fra åtte forhandlere Regn-
skogfondet kontrollerte inneholdt tropisk 
tømmer. I hovedsak teak, men flere av de 
største forhandlerne brukte også den truede 
tresorten iroko fra afrikansk regnskog.

Overrasket og litt skremt
Regnskogfondets kampanjekoordinator, Anja 
Lyngsmark, sier hun er overrasket og litt 
skremt over utviklingen.

– Båtbransjen går mot strømmen. Andre 
norske bransjer er nesten regnskogfrie, men 
i norske båter brukes det mer tropisk tømmer 
enn tidligere, sier Lyngsmark.

Styreformann og eier Helge Duus i Ibiza 
Boats har få betenkeligheter med å tilby teak, 
og mener andre får ta seg av «det politiske».

– Det finnes ingenting annet å tilby som 
du kan gå på uten å skli, og som holder i 
mange år. Teak er kvalitet som varer.

– Har du kunder som etterspør alternativer 
til teak?

– Det er heller omvendt. De vil ikke ha 
noe feik, sier Duus.

Konservativ bransje
Dette bildet bekreftes av Knut Heiberg-
Andersen i Windy Boats. Han har støttet 
Regnskogfondet i flere år, og bruker kun 
bærekraftig treverk inni båtene sine. Neste år 
lanserer han en båt uten treverk på utsiden. 
Men i år går det derimot i sertifisert plan-
tasjeteak fra Indonesia. Heiberg-Andersen 
mener han ikke har noe annet valg.

– Hvis jeg hadde sagt til kunden min at 
du kan få kjøpe en båt, men du får ikke en 
kvadratmeter teak; da hadde ikke vi sittet 
her og snakket sammen i dag. Nordmenn 

har teak i båten og bibelen ved senga, sier 
Heiberg-Andersen.

Han har ikke latt seg imponere av kebony, 
og hevder at mangelen på olje i treverket 
gjør at det kan bli sprøtt og flise opp. Likevel 
vil han fortsette å søke gode alternativer i 
framtida på tross av at han mener bransjen 
er konservativ.

– Det er flere enn meg som er opptatt av 
regnskogen. Men vi må bli enda flere, sier 
Heiberg-Andersen.

Flere alternativer på vei
Selv om Regnskogfondet fikk få gode nyhe-
ter på Telenor Arena, vil Anja Lyngsmark 

likevel trekke fram båtprodusenten Bavaria. 
De hadde stilt ut en båt med duradeck som 
alternativt materiale.

– Regnskogfondet oppfordrer båtbransjen 
til å fortsette jakten på materialer som kan 
erstatte regnskogtømmeret i norske båter. 
Flere forhandlere nevnte Estech og Thinline 
som nye og lovende alternativer. Kanskje er 
dette fremtidens løsninger, sier Lyngsmark.

Se resultatene fra årets båtundersøkelse 
og få tips om hvordan du kan være en mil-
jøbevisst båtkunde på www.regnskog.no.

– Nordmenn har teak i båten 
og bibelen ved senga
Årets båtmesse var full av regnskogtømmer. Forhandler Knut Heiberg- 
Andersen vil gjerne tilby noe annet, men sier han har få alternativer.

tekst oG foto: gaUte joHaNssoN gaarder

regnskogvokter: Knut Heiberg-Andersen har støttet Regnskogfondet i flere år. Neste år 
lanserer han en båt uten treverk på utsiden.
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i arilds hage

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 TVproduksjoner.

arapapegøyer er kjent for at de samler seg i mengder i bratte 
elvebredder med leire. Ved å spise leire får de i seg leirmineralet 
kaolin, som tar opp og nøytraliserer gift i maten. Kaolin er også 
en velkjent ingrediens i magemedisin for mennesker. Leiren 
inneholder dessuten verdifulle salter og mineraler, som kan bidra 
til at fuglene holder seg friske og sterke. Og de holder seg godt. 
Arapapegøyer kan bli mer enn 50 år gamle. 

Utvidet meny
Både det sterke nebbet og magemedisinen gjør at arapapegøyene 
kan spise frukter som få konkurrenter kan utnytte, enten fordi 
fruktene er vanskelige å åpne eller for giftige. I en studie ble 
kostholdet til arapapegøyer og en fruktetende apeart sammen-
lignet. Apearten svartskjeggsaki (Chiropotes satanas) oppsøkte 
ofte de samme trærne som araene for å spise frukt. Det viste seg 
at arapapegøyene kunne spise umodne frukter, som apene først 
kunne spise når de var modne og mindre giftige. De utnyttet 
også en giftig frukt som apene aldri spiste. Det ser altså ut til at 
arapapegøyene kan utnytte et større spekter av giftige frukter i sitt 
kosthold ved at de tar sin magemedisin regelmessig. 

Salt i maten
De mest kjente stedene der mengder av arapapegøyer samles for 
å spise leire ligger i det vestlige Amazonas. Flere studier i dette 
området de senere årene har nyansert bildet av arapapegøyenes 
leirespising. En studie fant et høyt kaolin-innhold i leiren som ble 
spist, mens en annen studie i stedet påviste et høyt saltinnhold. 

Salt er mangelvare i dette området, som ligger langt fra havet. 
Dette kan også være et viktig tilskudd for fuglene sammen med 
andre mineraler. 

Medisinske ekspedisjoner
Det er kjent at mange dyr skaffer seg et tilskudd av mineraler 
ved å spise jord.

Mer overraskende er det at en rekke forskjellige dyr skaffer seg 
medisiner, ofte i form av planter som kun utnyttes til dette formå-
let. Det er for eksempel kjent at sjimpanser kan legge ut på egne 
ekspedisjoner for å skaffe seg plantemedisin mot innvollsparasitter.

Rødkolobus-apene (Procolobus kirkii) på Zanzibar har lært seg 
å utnytte kull, som de ofte finner i tilknytning til bebyggelse og 
menneskelig aktivitet. De utnytter kullet for å nøytralisere giften 
i blader de spiser. På den måten kan de utvide menyen til flere 
planter som er uspiselige for andre. Helt tilsvarende arapapegøyenes 
løsning og vår egen bruk av aktivt kull ved magetrøbbel. Kanskje vi 
kan oppdage flere nye medisiner ved å studere dyrs medisinbruk?

araPaPegØyer (familie: Psittacidae): kan bli én meter lang og har sin hovedutbredelse 
i Mellom- og sør-Amerika. flere av artene er sterkt truet. 

Medisin mot giftige frukter 
De store og fargerike arapapegøyene er flotte og intelligente fugler. Det kraftige nebbet er et ef-

fektivt redskap for å åpne frukter med hardt skall. Dermed har de få konkurrenter om disse fruktene. 
fordi arapapegøyene tar magemedisinen sin, kan de også spise giftige frukter.
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redd regnskogen!
Foto: G

uri Sanders

Har reddet 
regnskog med 
#bruktduellen 
Finn.no har i 50 dager gjennomført en 
stor kampanje for å få folk til å kjøpe 
brukte varer. Og som den ideelle sam-
arbeidspartneren ble Regnskogfondet 
valgt. For hver person som har inngått 
en duell med en annen om å ikke kjøpe 
noe nytt på 50 dager, har finn.no gitt 1 
krone til regnskogbevaring.

Vi håper duellen kan gjøre folk mer 
bevisst på eget forbruk, samtidig som 
man kan bevare regnskogen. Sluttstrek 
settes i disse dager – vi er spent på hvor 
mange penger som vil gå til regnskog-
bevaring.

svettet for en god sak
Regnskogfondets ansatte har løpt som piska skinn til inntekt for verdens regnskoger. Vårt 
gode samarbeid med Nordic Choice har båret nye frukter. Hotellkjeden ga oss ansatte en 
klar utfordring: Løp og tjen penger til regnskogbevaring. Hvis dere klarer å stille et lag, så 
skal dere få 5.000 for hvert lag som deltar fra våre hoteller.

Dette trigget de ansatte og vi klarte å stille lag. Med entusiasme og glede ble stafetten 
løpt, med daglig leder Dag Hareide som ankermann! Det ga oss den nette sum av 90 000 
kroner – og litt mer regnskog bevart.

kunstner med hjerte for 
regnskogen
Kunstneren Elisabeth Slettnes har gitt salgsinntektene på  
15 000 kroner for sitt bilde «Okapien» til Regnskogfondet.

– Vi synes det er flott at kunst bidrar til å redde regnskogen 
sier Anne Kristin Ulleberg i Regnskogfondet. 

Forfatterene Gert Nygårdshaug og Anders Krogh har vært Eli-
sabeths Slettnes’ inspirasjonskilder. Etter å ha lest «Mengele Zoo» 
av Gert Nygårdshaug og «Med jaguarens kraft» av Anders Krogh 
malte Slettnes bildet av den lyssky skoggiraffen Okapien. Bildet 
er nå solgt og hele salgssummen er overrakt Regnskogfondet. 

Regnskogfondet ønsker å takke Elisabeth Slettnes for gaven 
og er sikker på at bildet bidrar både til glede og regnskogsin-
teresse for den heldige eieren.

åpning: Sommeren 2010 var inspirasjonskildene for Okapi-
bildet til stede under åpningen av utstillingen. Fra venstre 
står Gert Nygårdshaug, Elisabeth Slettnes og Anders Krogh 
med Alma på magen.

Foto: Juha Jussila

run forest, run: Regnskogfondets lag gikk helt til topps i den interne konkurransen 
med lagene fra Nordic Choice Hotels. Ronny Hansen (f.v.), Dag Hareide og Geir Erichsrud 
var blant de 12 som løp for skogen.



NaVN: erik joHANseN  

yrke: iNGeNiør

Bosted: osLo  

Erik Johansen ser mange sammenhenger mel-
lom hundremeterskogene i Norge og verdens 
regnskoger.

Som mange andre, definerer jeg bevaring av 
regnskogen som en av de viktigste utfordringene 
i verden. Ressurssterke deler av verden må bidra 
fordi vi kan. Samtidig stoler jeg på at Regnskog-
fondet forvalter sine midler slik at ressursene 
blir satt inn der de er mest virkningsfulle.

Jeg har selv fått se regnskogens mangfold 
fra innsiden da jeg besøkte Madre de Dios i 
Peru for noen år siden. Det var fantastisk å se 
hvordan lokalbefolkningen har tilpasset seg livet 
i regnskogen med elva som livsåre. Samtidig 
var det interessant å høre om diversiteten blant 
menneskene der. Vår lokale guide viet sitt liv til 
å redde regnskogen, samtidig som han hadde 
forståelse for sin far som jobbet med tømmer-
hogst. Som han forklarte: De hadde i prinsippet 
ingen jobber å velge mellom, tømmerhogst eller 
ingenting. Det fikk meg til å innse at mange av 
de som fysisk ødelegger regnskogen antakelig 
gjør det med et tungt hjerte, men ser seg nødt 
for å forsørge familien.

Ellers vil jeg slå et slag for «hundremetersko-
gen». Jeg er sikker på at nordmenn kan overføre 
sin kjærlighet for skogen og naturen hjemme 
i Norge til å se ting i større perspektiv. Ta med 
barna ut i skogen fra de er små – gjør det til en 
lekeplass og lær dem å bli glad i skogen. Tar 
de med seg kjærligheten til skogen og naturen 
videre er veien kort til å få forståelse og interesse 
for regnskogen i andre steder av verden. Barn 
har nok lettere for å forstå hva regnskogen betyr 
for dem som bor der, enn den globale klimatiske 
betydningen som kan være litt vanskelig å fatte 
for noen hver.  Gi barna «hundremeterskogen» 
i dag – og de blir engasjerte Regnskogvoktere 
når de blir eldre.

Foto: Privat

REGNSKOGVOKTEREN

«UerstatteLIg»  
– vår nye kampanje!
Flere må forstå at regnskogen er uerstattelig. Du som leser dette bladet, vet det 
jo så godt allerede og har bidratt. Men det er fortsatt mange som ikke har forstått 
hvor viktig regnskogen er for vår klode. Derfor har vi nå lansert en ny kampanje; 
Uerstattelig. Med det enkle og gode budskapet håper vi flere skal få øynene opp for 
regnskogens betydning for vår framtid. 

Kjenner du noen som ikke er regnskogvoktere? Gi dem en utfordring.
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på baksiden

På pappas skulder
Gerson Mañaningo viser stolt fram barnet 
sitt for fotografen. Gerson er president for 
urfolksorganisasjonen Aconadyish og bor 
i landsbyen Dulce Gloria i østlig peruansk 

Amazonas. Landsbyen har 493 innbyggere 
og ligger i Yurua-bassenget, som Aconadyish 
arbeider med å beskytte. I den forbindelse er 
det bygget en kontrollpost ved elvebredden i 
Dulce Gloria. De ansatte ved posten stanser 
alle som forsøker å reise videre innover mot 

et reservat hvor det bor isolerte indianere.

foto: roNNy HaNseN


