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Lar seg 
ikke rikke
Tømmerselskapene strømmer til  
Papua Ny-Guinea, men papuanerne 
står klare til å kjempe for skogen sin. 



REGNSKOGFAKTA: Visste du at Amazonasregnskogen dekker områder i hele ni land?
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Store forventninger 
til ny president 
Indonesia har fått ny president i sommer.  
Jakarta-guvernør Joko Widodo vant pre-
sidentvalget 9. juli, og regnskogminister 

Heru Prasetyo har store 
forventninger til at den 
nyvalgte presidenten vil 
fortsette arbeidet for å re-
dusere klimagassutslipp 
fra skog. 

Prasetyo sier til avisa 
Jakarta Post at han håper at regjeringen 
vil prioritere å ratifisere en ny urfolkslov 
for å sikre urfolks rett til skogområdene 
de bor i. Han påpeker også at alle konse-
sjoner til plantasjer, hogst og gruvedrift 
i regnskogen må gjennomgås og at den 
nye regjeringen må slå hardt ned på mil-
jøkriminalitet. Indonesias initiativ for å 
redusere klimagassutslipp har fått stor in-
ternasjonal oppmerksomhet, og Prasetyo 
tror derfor Widodo vil fortsette arbeidet 
med å beskytte regnskogen. 

Fant reptil 
nummer 10 000
En milepæl er nådd, for ifølge Mongabay.com 
har nå forskere funnet og gitt navn til hele 10 
000 typer reptiler. Det annonserte The Reptile 
Database i slutten av juli. 

– Det offisielle tallet på loggførte arter er 10 
038, sier nettkatalogens grunnlegger Peter Uetz.  

Reptiler er vekselvarme virveldyr som lever på 
land, og innenfor den kategorien finner vi blant 
annet alle krokodiller, slanger og øgler. Øglen 
på bildet er en grønn basilisk som holder til i 
Mellom-Amerika.

Forslag til urfolkslov er ferdig
Det nasjonale organisasjonsnettverket Dynamique des Groupes des Peuples Au-
tochtones (DGPA), som jobber med urfolk i DR Kongo, har i fem år jobbet for å 
utarbeide en lov som skal beskytte urfolk og sikre deres rettigheter.

DGPA har hatt som mål at prosessen skulle være inkluderende og preget av 
samarbeid.  Nettverket inngikk blant annet i 2012 et omfattende samarbeid med 
en gruppe på 50 representanter fra parlamentet.  DGPA har også lagt stor vekt 
på å få inn innspill fra urfolk, slik at lovforslaget speiler deres faktiske ønsker og 
behov. I fjor ble det derfor arrangert diskusjonsmøter i hele ti provinser, slik at 
urfolkssamfunnene fikk komme til orde.  

Lovforslaget ble ferdigstilt og godkjent av DR Kongos urfolksrepresentanter i 
juni, og 31. juli ble forslaget sendt til parlamentet.  Forslaget er ment til å behand-
les innen juni 2015. 
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Lanserer unik kartkatalog 
I Den demokratiske republikken Kongo har sivilsamfunnet utviklet en ekspertise på del-
takende kartlegging, det vil si at kartteknikere og lokalsamfunn samarbeider om å lage 
konkrete kart. Prosjektet er en reaksjon på at myndighetene ikke tar hensyn til urfolk og 
lokalsamfunns landområder i sin skog- og landpolitikk.

Regnskogfondets partner i DR Kongo, RRN (Réseau Ressources Naturelles), har ledet 
mer enn 40 lokale kartprosjekt, og ekspertisen dette har gitt er unik. Kartteknikerne fra 
provinsene møttes nylig for å sette sammen en katalog med kart som viser blant annet 
områder lokalsamfunn har rett på, samt overlapp med vernede områder, områder der 
det er gitt tømmerkonsesjoner og områder som er potensielle for jordbruk og skogdrift.  

– Å jobbe sammen gir oss også sjansen til å diskutere hvordan vi skal bruke kartene i 
forhandlinger med myndighetene, sier Barthélemy Boika (bildet), kartkoordinator i RRN. 

Katalogen blir publisert i september, og håpet er at den skal være med å gi folket i DR 
Kongo en sterkere stemme i møter med myndighetene. 

Til kamp mot 
flammene
I Sørøst-Asia er det et alvorlig miljøpro-
blem at palmeoljeselskaper og andre sel-
skaper brenner ned regnskog for å rydde 
plass til nye plantasjer. Klimagassutslippe-
ne er enorme og preger både nærområder 
og naboland. 

Singapore har sett seg lei på foruren-
singen, og nasjonalforsamlingen har nå 
vedtatt en grenseoverskridende lov mot 
skogbranner som påvirker luftkvaliteten i 
landet. Loven rammer alle selskaper som 
rydder regnskogen ulovlig ved å stifte 
branner som forurenser lufta i Singapore. 
Straffen er store bøter, og i tillegg kan et 
dårlig rykte i finanssenteret Singapore være 
veldig uheldig for selskaper i regionen.  

 – De som bryter loven risikerer å havne 
i retten i Singapore så snart de setter sine 
føtter i landet, sier Nigel Sizer, direktør for 
skogprogrammet til World Resources In-
stitute i en pressemelding. 

Verdens-
konferansen  
for urfolk i  
New York
22. og 23. september samles repre-
sentanter fra FNs medlemsland 
i New York i anledning Verdens-
konferansen for urfolk, World 
Conference on Indigenous Peoples 
(WCIP). Konferansen arrangeres i 
regi av FNs generalforsamling og 
er et møte der stater skal diskutere 
dagsaktuelle problemstillinger knyt-
tet til urfolk og deres rettigheter. 
Samlingen skal resultere i et hand-
lingsdokument basert på innspill 
fra statene og urfolksgruppene.
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VI ANBEFALER!

BOK: Jungelbarnet
FORFATTER: Sabine Kuegler

Som datter av en misjonær og språkforsker 
hadde tyske Sabine Kuegler en svært spesiell 
oppvekst. Som liten flyttet hun med familien 
til Papua i Indonesia. Der bosatte de seg blant 
fayuene, en urfolksstamme som teknologisk 
sett levde i steinalderen. Fayuene ble hen-
nes venner og utvidede familie. Sammen 
med fayu-barna samlet hun på innsekter, 
jaktet på smådyr, klatret og svømte i elva. 
Hun lærte hvor mye naturen gir, men også 
hvor krevende og tidvis farlig livet kan være 
i regnskogen.

Da Sabine og familien flyttet til fayuene 
lå stammen i krig med andre stammer i 
området. Sabine beskriver hvordan barna 
sjelden smilte eller lo, og hvordan konstant 
frykt preget det lille samfunnet. Sett med 
et barns øyne beskriver hun så en prosess 
hvor stammene etter hvert finner fred med 
hverandre.

Da Sabine var 17 år ble hun sendt på inter-
natskole i Sveits for å få vestlig utdanning. 
Hun beskriver reisen som en tidsreise, et 
kulturelt sprang på 3000 år. Sabine var ikke 
forberedt og fikk et traumatisk møte med 
vestlig kultur. Som voksen lever Sabine nå 
i Tyskland, men hun sliter stadig med sin 
tilhørighet og savnet etter fayuene og livet 
i regnskogen.

Boka gir et svært interessant innblikk i 
en stammekultur i Indonesia, beskrevet i et 
enkelt språk av en kvinne som selv definerer 
seg som et jungelbarn.

Anbefalt av Anja Lillegraven, 
Sørøst-Asia-koordinator i Regnskogfondet
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E-

BREVET

22 partnerorganisasjoner fra 
ti land, en regnskogsmi-
nister, en guvernør, åtte 

ordførere, en ambassadør, et titalls lo-
kale medier og en gjestfri landsby, hva 
blir det? Jo, Regnskogfondets globale 
partnermøte for å styrke landrettigheter 
og arealplanlegging i arbeidet med å få 
ned klimagassutslippene fra avskoging. 

Etter en halvdags konferanse i stor-
byen Padang på Sumatra drar vi rett 
på feltbesøk til Simancuang for å lære 
om hvordan en landsby som har fått 
rettigheter til egen skog forvalter den. 
Hele landsbyen har samlet seg for å ta 
imot oss med dans, musikk og drakter 
i gull, rosa og blått.  Etter taler, dans 
og mat deles vi opp i grupper på fire 
som skal sove hos ulike familier. Det 
er så mørkt at jeg er redd for å miste 
«min» familie. Far i huset sier det er 
en kilometer å gå og lurer på om vi 
klarer det. Det gjør vi. Vi går gjennom 
skogen, over rismarker og gjennom et 
nytt skogholt. Mor og barn venter på 
oss, men går snart til hvile.

Neste dag ser vi på regnskogen som 
landsbyfolket har fått rett til å forvalte 
og hvor de selv måler hvor mye karbon 
som finnes i trær og jordsmonn. Det 
er viktig dersom de skal kunne selge 

karbonkvoter fra skogen på et framtidig 
marked eller få støtte fra myndighetene 
basert på hvor mye karbon de lagrer i 
regnskogen. Men Simancuang-folket 
gjør så mye mer. De har satt opp et 
mikrohydrokraftverk i elva for å være 
selvforsynte med strøm, og fra kumøkk 
lager de biogass til små gasskomfyrer.

Men det er et skår i gleden. To 
provinser lenger øst, i Riau, har store 
plantasjeselskaper satt fyr på regnskog 
og torvmyr for å rydde land. Røyken 
blåser vestover mot Padang og legger 
seg som en tett skodde over byen. Selv 
i pittoreske Simancuang, hvor det van-
ligvis er milevis med utsikt mot fjell, 
skog og rismarker, ligger røyken som 
dis over tretoppene. Flytrafikken lam-
mes. Noen av deltagerne våre kommer 
ikke fram allikevel. Andre begynner å 
bekymre seg for om de vil komme seg 
hjem igjen. De fleste av oss tenker nok 
at det er absurd å være på seminar for 
å diskutere hvordan vi kan lage gode 
modeller for å redusere klimagassene 
fra avskoging samtidig som storindus-
trien turer fram som før. 

Men det knekker ikke motet og viljen 
til å fortsette kampen. 

Hilsen Hege

Himmelgrå
HVEM: Avdelingsleder for Asia og Oseania,  

Hege Karsti Ragnhildstveit

HVOR: Simancuang, Sumatra i Indonesia

HVORFOR: Lære om hvordan en landsby forvalter egen skog

REGNSKOGFAKTA: Visste du at Indonesias navn kommer av elva Indus og det greske ordet for øy, nèsos?
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Regnskogfondet fyller 25 år. Regnskogen 
har passert 50 millioner år. Det er tid for å 
oppsummere.

Regnskogen er landjordas eldste økosystem. 
Gjennom minst 50 millioner år har den utvi-
klet sitt vidunderlige og enestående artsmang-
fold. Siden annen verdenskrig har 30 prosent 
blitt avskoget og 20 prosent betydelig skadd. 
Disse faktaene er vanskelig å ta inn over seg. 

La meg illustrere det slik: Vi sier at den 
perioden regnskogen har eksistert tilsvarer 
ett år. På denne tiden vokste regnskogen, 
noen dager mindre enn andre, men like fullt 
fortsatte skogens mangfold å øke i 364 dager, 
24 timer, 59 minutter. Så tok det ett minutt 
å ødelegge halvparten av den. Det er vår tid. 
Det neste minuttet er derfor helt avgjørende: 
Det er nå vi må redde regnskogen.

«Kommer aldri igjen»
Det er mye som blir bedre i verden. I et his-
torisk perspektiv har menneskene opplevd 
en sensasjonell økning i levealder, samtidig 
som flere får utdanning og færre er fattige.  
Det er mindre vold og kriger i verden, i hvert 
fall sett i forhold til folketallet. Slik sett er 
det skuffende at vi ikke makter å snu vår 
ødeleggelse av selve naturgrunnlaget. 

Det er særlig på to områder hvor det blir 
verre: Vi utrydder stadig flere arter av dyr 
og planter, og vi varmer opp klodens klima. 

Regnskogen er nøkkelen til å løse begge disse 
problemene. Den er den globale testen på om 
vi greier å snu den livsfarlige utviklingen. For 
det er som Kong Harald sa da han besøkte 
regnskogen i Amazonas: «Blir regnskogen 
borte, kommer den aldri igjen. Og da blir 
jorden et helt annet sted å være». 

Kampen nytter
Nytter det å kjempe mot de sterke kreftene 
som står bak avskogingen? La oss dvele litt 
ved ett eksempel: Brasil har klart å redusere 
avskogingen med 75 prosent siden toppåret 
2004. Gjennom arbeidet for å bevare regn-
skog har vi reddet et område i Amazonas som 
tilsvarer halve Norge, et område som ellers 
ville blitt avskoget. I tillegg har vi unngått 
årlige utslipp av CO2 tilsvarende Tysklands 
samlede utslipp. Tre faktorer har vært avgjø-
rende for at dette kunne skje: 
• En sterk bevegelse i sivilsamfunnet i 

regnskogland av urfolks-, miljø- og men-
neskerettighetsorganisasjoner.

• At urfolk og folk som har levd lenge i og som 
er avhengige av skogen får kontroll over 
den. I dag er for eksempel 27 prosent av 
Amazonas’ regnskog indianerterritorier og 
ytterligere 20 prosent er naturvernområder.

• Internasjonal støtte og kampanjer som 
setter søkelys på forbruket som er driv-
kraften bak avskogingen, som blant annet 
palmeolje, soya, tømmer, kjøtt fra kvegran-
chere og olje. 

Det er nå det må gjøres
Regnskogfondet har konsentrert seg om de 
store gjenværende regnskogsområdene langs 
ekvator: i Amazonas, Kongo og øyene i Sørøst 
Asia. Vi har 100 partnerorganisasjoner med 
et tusentalls mennesker som daglig arbeider 
for å beskytte og forvalte det som er igjen 
av regnskogen. 

Vi har blitt en av verdens ledende regn-
skogsorganisasjoner – og med det øker 
ansvaret. De neste 25 årene er tiden som 
vil avgjøre om vi fortsatt skal ha store sam-
menhengende regnskogsområder i verden. 
Det er vårt minutt på kloden.

Det er nå det må gjøres

« Mye blir bedre for menneskene, men vi fortsetter 
å ødelegge selve naturgrunnlaget.

REGNSKOGFAKTA: Visste du at Indonesias navn kommer av elva Indus og det greske ordet for øy, nèsos?

LEDER  Dag Hareide
Daglig leder i Regnskogfondet
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Knallhard kamp om skogen
Med gull i blikket strømmer tømmerselskapene til skogkledde 
Papua Ny-Guinea, og halvparten av den tilgjengelige regn-
skogen står i fare for å forsvinne. Men papuanerne er ikke  
villige til å gi fra seg skogen uten kamp.

TEKST OG FOTO: GUNNHILD PAULINE BAADE



 V
ed første øyekast er Papua 
Ny-Guinea som et paradis 
på jord. Den frodige regn-
skogen omringer de små, 
pittoreske landsbyene som 
ligger som perler på en snor 
langs det turkise havet. Trær-

ne svaier i vinden mens middagen koker i 
grytene på bålet. Barna springer etter de små 
grisungene som hyler og grynter mens de 
blir jaktet på. Her finnes ikke strøm eller 
innlagt vann så lyden av fjernsynsapparater 
og kjøkkenmaskiner er fremmed, og når det 
skal kalles inn til landsbymøte er det mer 
effektivt å slå på de tradisjonelle trommene 
enn å ringe med mobiltelefonen som tross 
alt sjelden har dekning.

I dette paradiset på jord kan det først se ut 
som naturen står urørt, men da overser man 
de enorme tømmerbilene og forurensninga 
i elvene som også har preget dagliglivet til 
mange papuanere de siste tiårene.  

Følte seg lurt
Papua Ny-Guinea er ikke et land man leser 
mye om i norske aviser. Mest kjent er det nok 
for antropologene som lar seg fascinere av 
de over 800 folkegruppene med like mange 
språk, eller kanskje for biologene som jakter 
på hittil ukjente dyrearter i den frodige regn-
skogen på verdens nest største øy, Ny-Guinea. 

Men etter at landet ble selvstendig i 1975 
begynte flere hogstselskaper å få øynene opp 
for de urørte naturressursene. Fortsatt står 
mye av regnskogen frodig og intakt her, men 

når man bor i et av Asias minst utviklede 
land kan det være lett å falle for fristelsen 
når tømmerselskapene står med pengesek-
ken på døra.

Så var også tilfellet for landsbyene rundt 
Gildipasi. Men da hogsten startet på begyn-
nelsen av 1980-tallet var det ingen som så 
for seg hvor ille det kom til å bli. 

– Vi ble lovet en skole, innlagt vann og en 
vei. Men ingenting skjedde. Skogen forsvant 
foran øynene våre, og bulldoserne skremte 
bort alt dyreliv. Da de begynte å vaske red-
skapene og lastebilene sine i elvene våre og 
forurenset dem med olje og fett, fikk vi nok, 
sier Peter Bunam, en av lederne i lokalsam-
funnene som utgjør Gildipasi. 

Tømmerhogsten fikk ikke bare dramatiske 
konsekvenser for naturen. Med tilgang på 
penger, men mangel på mat og jobb, opp-
sto det fort til da ukjente utfordringer som 
alkohol- og narkotikamisbruk. Som et svar 
på alle problemene gikk flere av landsbyene 
til slutt sammen for å forsvare landet sitt. 

– Vi innså at vi hadde blitt lurt, sier John 
Natu som bor i landsbyen Tokain 1. 

Og det er en velkjent følelse for mange pa-
puanere. På grunn av regjeringens vanskjøtsel 
av offentlige tjenester og infrastruktur, inngår 
ofte lokalbefolkningen på Papua Ny-Guinea 
forhastede avtaler med tømmer- og gruvesel-
skaper som lover skoler, sykehus, vanntilførsel, 
hus og gode veier. 61 prosent av befolkningen 
sliter med analfabetisme, noe som gjør det 
vanskelig å vite om papiret du signerer virkelig 
er så gullkantet som først lovet. 

Sluttresultatet blir ofte at regnskogen 
meies ned med motorsag og bulldosere, og 
hogsten har vært så omfattende at Ny-Guinea 
nå opplever en av verdens raskeste avsko-
ginger. Flere forskere har konkludert med 
at dersom avskogingen fortsetter i samme 
tempo som i dag, så vil mer enn halvparten 
av den tilgjengelige regnskogen på Papua Ny-
Guinea være tapt innen de neste sju årene. 
Noe som vil gå hardt ut over landets sju mil-
lioner innbyggere som allerede utsettes for 
en brutal behandling av selskapene som 
ønsker tilgang på de verdifulle ressursene. 

«Dette er en industri som er synonym 
med politisk korrupsjon. Politiet brukes som 
bøller overfor lokalbefolkningen, og det pågår 
en brutal undertrykkelse av arbeiderne og 
de som stiller spørsmål ved virksomheten. 
Samtidig ødelegger virksomheten lokalsam-
funnenes matressurser, vannforsyning og 
kulturelle eiendom», heter det i en rapport 

«Vi ble lovet en skole,  
innlagt vann og en vei.  

Men ingenting skjedde» 

Peter Bunam

TEMA    LANDTYVERIET PÅ PAPUA NY-GUINEA
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utgitt av den australske miljøorganisasjonen 
Australian Conservation Foundation. 

Jaget tømmerselskapet på dør
Og det er slike forhold som gjorde at John, 
Peter og de andre beboerne i Gildipasi en 
dag fikk nok. Etter flere år med protester 
uten å bli hørt, blokkerte til slutt flere av 
landsbyenes rasende ungdommer en av 
tømmerveiene. Tømmerselskapet pakket 
til slutt sakene sine og forlot området. Igjen 
satt lokalbefolkningen med de brutale konse-
kvensene. Store deler av skogen var ødelagt, 
dyrene var forsvunnet og det samme var 
fisken i elva. Da bestemte de seg for at dette 
aldri skulle skje dem igjen. 

Flere av landsbyene gikk sammen og eta-
blerte en verneplan for området som ble 
undertegnet av tre lokalsamfunn i juli 2003. 
Landsbyene ble enige om at 1000 hektar 
skog skulle få stå helt i fred, slik at skogen 
igjen kunne få vokse seg stor og frodig og 
forhåpentligvis lokke tilbake dyrene som for-
svant da tømmerselskapet gjorde sitt inntog. 

– Denne skogen er strengt hellig, og det 
er forbudt for landsbyboerne å oppholde seg 

her. Nå har dyrene et sted de kan leve i fred, 
og først når det er blitt for mange av dem 
beveger de seg ut slik at vi kan jakte på dem 
for å få mat, sier Yat Paol – en av lederne i 
landsbyen Tokain 1. 

«Dyrelivet vendte 
tilbake så fort lyden 
av bulldoserne og 

motorsagene forsvant»

John Natu

j FRODIG: Regnskogen omringer fortsatt landsbyene i Gildipasi. 

k FATTIGE: Hver dag fraktes det store verdier ut av Papua Ny-Guinea. Lite av dette kommer 
befolkningen til gode, som i hovedstaden Port Moresby bor under kummerlige forhold.

f BETINGET OPTIMISME: Beboerne i Gildipasi fryktet lenge for barnas framtid. Med sko-
gen tilbake ser det igjen lyst ut for den oppvoksende generasjon.

REGNSKOG 3–2014  SIDE 9



TEMA    LANDTYVERIET PÅ PAPUA NY-GUINEA

Verneplanen har vært så suksessfull at 
den ved to anledninger er blitt fornyet for 
fem år om gangen – først i 2008 og så i 
2013. Omkringliggende landsbyer har latt 
seg imponere av suksessen og har derfor 
ønsket å tilknytte seg verneområdet – som 
dermed utgjør 2000 hektar regnskog i dag. I 
tillegg har landsbyene opprettet et lignende 
verneområde for havet og elvene. 

– Dyrelivet vendte tilbake så fort lyden 
av bulldoserne og motorsagene forsvant. 
Pungdyrene, fuglene og øglene er tilbake i 
skogen, og ål, reker og krabber er tilbake i 
elvene, forteller John Natu og smiler fornøyd.  

Men selv om tømmerselskapet som herjet 
regnskogen rundt Gildipasi ble kastet på 
dør for over 20 år siden, er trusselen mot 
skogene i Papua Ny-Guinea langt fra forsvun-
net. Fortsatt pågår det som mange miljø- og 
rettighetsorganisasjoner beskriver som «et 
av verdens største landtyverier». 

Glemt av myndighetene
Hele 97 prosent av Papua Ny-Guinea eies 
av lokalsamfunnene. Men til tross for at ei-
endomsretten er klar, inngår myndighetene 
avtaler med hogst- og plantasjeselskaper 
uten at lokalsamfunnene vet om det eller 
har gitt sitt samtykke – noe som er i direkte 
strid med landets lover. 

Siden landet ble uavhengig i 1975 har 
myndighetene fått kritikk for å ha oversett 
de enorme behovene til sin egen befolk-
ning. For å få tilgang på kapital blir skogen 
et lett bytte, og myndighetene hevder de har 
gode intensjoner når de inngår avtaler med 
multinasjonale selskaper – nemlig å fremme 
lokal utvikling.

Gjennom såkalte Special Agricultural and 
Business Leases (SABL) gis selskapene en 
maksimalt 99-årig lisens for å utvikle jord-
bruksområder. Med en slik lisens i lomma 
kan selskapene rydde skog for å anlegge 
palmeoljeplantasjer eller annen jordbruks-
virksomhet, og deretter lovlig selge tømmeret 
som de ellers ikke ville hatt lov til å hugge. 
Problemet er imidlertid at de fleste selska-
pene så pakker sammen, og lokalsamfun-
nene ser aldri noe til jordbruksområdene.

I stedet står de igjen med nedhuggede og 
utarmede landområder. En studie viser at 
hele 12 prosent av Papua Ny-Guineas samlede 
areal er omfattet av slike lisenser. 

Som en følge av blant annet denne lys-
sky virksomheten har tømmerindustrien i 
Papua Ny-Guinea blomstret de siste årene. 
Det sveitsiske selskapet SGS, som er leid 

inn av myndighetene til å overvåke landets 
tømmereksport, estimerer at verdier for over 
306 millioner amerikanske dollar ble tatt ut 
av regnskogene på Papua Ny-Guinea i 2012. 
Samtidig har landet de siste årene stått på 
stedet hvil på en 156. plass av 186 land på FNs 
levekårsindeks, til tross for de siste årenes 
boom innen tømmerindustrien. 

Utviklingen må gagne folket
«Verdens største landtyveri» har fått flere av 
landets rettighets- og miljøorganisasjoner til 

å reagere. Sammen kjemper flere av dem nå 
for å få kansellert SABL-lisensene og dermed 
gi skogen og jorda tilbake til sine rettmessige 
eiere – det papuanske folket. 

– Vi sier ikke nei til utvikling. Vi ønsker 
fortsatt veier, skoler og et godt helsetilbud. 
Men se på for eksempel veiene som bygges 
av disse selskapene – de bygges kun for å få 
tilgang på trærne. Det er ikke snakk om veier 
som folk trenger for å få fraktet varene sine 
til markedet, eller veier som er gode nok til å 
få fraktet syke mennesker raskt til sykehus, 
sier Rosa Koian som jobber for Bismarck 
Ramu Group (BRG), en av Regnskogfondets 
partnerorganisasjoner.  

I flere år har BRG og flere av Regnskog-
fondets andre samarbeidspartnere jobbet 
for å få lokalsamfunnene til å organisere 
seg mot truslene, og arbeidet har begynt å gi 
resultater. Nylig bestemte myndighetene seg 
for å trekke tilbake 27 av SABL-lisensene som 
var blitt delt ut. Til sammen dreier det seg 
om nærmere 31 000 km2 med land, noe som 
tilsvarer et område på størrelse med Belgia. 

Avgjørelsen er et steg i riktig retning, 
dersom den blir stående. 

– Vi vil ikke lenger være vitner til at tøm-
merselskapene hogger ned skogen og tar all 
fortjenesten ut av landet. Konsekvensene 
er tydelige i hovedstaden hvor vi ser hele 
familier uten tak over hodet fordi skogen ble 
tatt fra dem. Vi ønsker å få tilbake smilene 
hos disse menneskene, og da trenger vi en 
utvikling som gagner dem og ikke tømmer-
hoggerne, avslutter Rosa Koian. 

Gildipasi

PAPUA NY-GUINEA

HVERDAGEN: En kvinne i Gildipasi mater hønene sine.  
En helt vanlig dag på landsbygda i Papua Ny-Guinea. 

REGNSKOG 3–2014  SIDE 10

PAPUA NY-GUINEA 
• 70 prosent er dekket med regnskog.
• Har 7 millioner innbyggere, hvorav 

de fleste er urfolk.
• Over 850 ulike språk.
• Hogst, palmeolje og gruve drift er de 

største truslene mot regnskogen.



aktivisten
«Jeg husker at det i 1998 var ulovlig for Mentawai-folket å selge nellikspiker  

som de hadde høstet selv. De kunne faktisk bli fengslet»

INDRA «GUGUN» GUNAWAN SANENE’ (35) 
Sak: Mentawai-folkets politiske, økonomiske 
og sosiale rettigheter
Organisasjon: YCMM (Yayasan Citra Mandiri 
Mentawai), fondet for et stolt og styrket 
Mentawai-folk 
Hvor: Mentawai-øyene, Indonesia 
Bakgrunn: Kommer fra landsbyen Saibi på 
øya Siberut. Har vært aktivist for YCMM 
siden har flyttet til Padang da han var 18 år 
gammel. Har ingen formell utdannelse etter 
videregående. 

Følte at han 
hadde et ansvar
Indra Gunawan Sanene’ var 18 år da han møtte mannen som 
fikk ham til å ta opp kampen for det undertrykte folket sitt. 

– Hva kjemper du for? 
– Jeg kjemper for at Mentawai-folket skal 
få de samme rettighetene som andre in-
donesere med tanke på utdanning, øko-
nomi og helsetjenester. Jeg vil at de skal 
få rettighetene til landområdene de har 
arvet etter deres forfedre. Jeg husker at 
det i 1998 var ulovlig for Mentawai-folket 
å selge nellikspiker som de hadde høstet 
selv. De kunne faktisk bli fengslet dersom 
de prøvde å selge landbruksprodukter. 
Den eneste muligheten de hadde var å 
selge til en utvalgt gruppe mennesker som 
videresolgte produktene for en høyere pris. 
Mentawai-folket var under sterkt press og 
hadde få rettigheter.  

– Hva fikk deg til å engasjere deg?
– Da jeg var 18 år gammel flyttet jeg til 
storbyen Padang og møtte Bang Korta, 
direktøren i organisasjonen YCMM. Da 
jeg møtte ham, forsto jeg at det var mulig 
å påvirke vår situasjon til det bedre. Ved 
YCMM snakket de om at urfolk trenger å 
organisere seg slik at vi ikke blir påvirket av 
folk utenfra. Slik at vi blir stolte istedenfor 
å være redde. Alle utenfor Mentawai stem-
plet oss som dumme, fattige og primitive. 
Deretter dro jeg til Sumatra og hørte den 
samme historien fra andre urfolksgrupper; 
de hadde få rettigheter, så myndighetene 
tok deres land også. Jeg innså at vi kunne 
oppnå noe stort og bestemte at jeg ikke 
bare skulle leve for meg selv, men for at 
folk som ikke kan se hele bildet også skal 
få et bedre liv. Jeg følte at jeg hadde et 
ansvar for å endre ting.

– Hva er du mest stolt av i arbeidet ditt?
– At Mentawai ble et eget distrikt i 1999 
med sitt eget folkevalgte organ på grunn 
av YCMMs lobbyarbeid. Nå har Menta-
wai egne lokale myndigheter, eget utdan-

ningsbudsjett og innbyggerne har flere 
utviklingsmuligheter enn før. En annen 
ting jeg er stolt av er at Mentawai har sin 
egen radiostasjon og sin egen avis, som 
jeg og andre i YCMM fikk etablert. Tidli-
gere hadde ikke Mentawai-folket tilgang 
på nyheter. Nå er avisa vår stor nok til at 
den får oppmerksomhet fra større aviser 
i Padang.

– Hva er den største utfordringen du møter 
i arbeidet?
– Det er vanskelig å endre folks mentalitet 
og tankegang når de har blitt stigmatisert 
og skjøvet ned så lenge. De er vant til å 
akseptere beslutninger som andre tar for 
dem og til å forholde seg rolig selv om 
de har lyst til å si «nei». Mange har blitt 
utsatt for vold av militæret og staten, så 
de frykter fremdeles å bli fengslet hvis de 
protesterer. Et annet problem er de usta-
bile naturforholdene omkring Mentawai. 
Tsunamier, jordskjelv og svært høye bølger 
gjør det vanskelig å reise mellom øyene. 
Det gjør jobben min vanskelig. 

– Hva er dine drømmer for framtida?
– At Mentawai-folket kan bestemme over 
sine egne liv og framtida si. At myndighe-
tene respekterer viljen til folket vårt, for 
eksempel med tanke på palmeoljeplanta-
sjer. Planene for slike plantasjer er for tida 
skrinlagte. Men dersom myndighetene 
forandrer mening, vet vi ikke om de nye 
personene vil høre på YCMM på samme 
måte. 

av Lorelou Desjardins

INDONESIA

Mentawai-
øyene



HAlVPARTEN AV VERDENS nest største regn-
skog befinner seg i Den demokratiske re-
publikken Kongo, og det midlertidige mo-
ratoriet i landet, et midlertidig forbud mot 
å gi nye hogstkonsesjoner, er et svært viktig 
tema med tanke på framtida for regnskogen 
i Kongobassenget og rettighetene til de 40 
millionene menneskene som er avhengige 
av skogen.  

I 2002, like før en ny skoglov ble ved-
tatt, innførte myndighetene et midlertidig 
forbud mot å tildele flere hogstkonsesjoner 
i landet. Forbudet skulle sette en stopper 
for ukontrollert tildeling, noe som har ført 
til rettighetskonflikter og grov utnytting av 
tropisk skog uten noen skogforvaltningsplan. 

Helt siden 2002 har forbudet blitt utfor-
dret av myndighetene og privatsektoren i 
landet, og bruddene på moratoriet var mange 
fram til 2007. Nå vurderer myndighetene 
igjen å oppheve forbudet. Vilkårene er klare: 
Nye regler for tildeling av hogstkonsesjoner 

må publiseres, prosessen med å konvertere 
gamle hogstkonsesjoner til lovlige kontrak-
ter skal avsluttes, konsesjoner som ikke er 
konvertible skal effektivt avsluttes, og man 
skal innføre en arealplan som skal gi myn-
dighetene en bedre oversikt over framtidige 
tildelinger av skog. Så langt er bare kravet 
om nye regler innfridd. 

Vil auksjonere bort skogen
I mars i år gikk myndighetene ut med kon-
krete budsjettplaner for auksjonering av 
nye hogstkonsesjoner gjennom offentlige 
anbud, noe som er planlagt allerede i år. Det 
kommer fram i et nytt dokument fra miljø-
departementets nasjonale program PNEFEB 
(Programme National Environment, Forêts, 
Eaux et Biodiversité). 

Både kongolesiske og internasjonale ikke-
statlige organisasjoner (Ngo-er) er urolige 
ettersom betingelsene for å oppheve forbu-
det, som ble slått fast av landets president i 

2005, ikke har blitt innfridde. En oppheving 
av forbudet vil dessuten undergrave refor-
mer som er under arbeid og vanskeliggjøre 
arbeidet med å iverksette landets nasjonale 
strategi for å redusere utslipp fra avskoging, 
en strategi som er i tråd med FN-initiativet 
REDD+.  Å oppheve moratoriet når det ikke 
finnes noen helthetlig og rettferdig arealplan 
vil bare kamuflere en «business as usual» 
under REDD+-etikett. 

Det er særlig folk som avhenger av regn-
skogen som trues av mangelen på demo-
kratisk arealplanlegging og som blir ofre 
for det anarkistiske tildelingssystemet for 
hogsttillatelser. Den eneste måten å sikre 
disse menneskenes livsgrunnlag på er å 
kartlegge deres rettigheter før man gir ut 
nye konsesjoner.  

En viktig støttespiller
Fra 2005 til 2007 spilte Norge en viktig rolle 
i arbeidet for å støtte urfolk i DR Kongos 
klager til Verdensbankens inspeksjonspa-
nel.  Panelets gransking konkluderte med 
at «Det er bred enighet om at industriell 
hogst i DR Kongo har alvorlige sosiale og 
miljømessige konsekvenser.  Det er også en 
økende bevissthet om at DR Kongo mangler 
grunnleggende institusjonell og teknisk 
kapasitet til å adressere sosiale og miljø-
relaterte problemstillinger med hensyn til 
industriell hogst».

I dag jobber Norge innenfor REDD+ og 
er et viktig partnerland for DR Kongo. 

– Det er avgjørende at Norge politisk, øko-
nomisk og teknisk støtter en rettighetsbasert 
arealplanlegging i DR Kongo, som sørger for 
at lokalbefolkningen får påvirke beslutninger 
om hvordan skogene deres skal forvaltes, 
sier Lionel Diss, leder for Afrikaavdelingen 
i Regnskogfondet.  

Dystre utsikter i Kongos skog
I over ti år har et forbud mot å gi nye hogstkonsesjoner beskyttet regnskogen i DR Kongo.   
Nå ønsker myndighetene å oppheve forbudet og legge skogen ut på anbud.

TEKST: MARINE GAUTHIER

Foto: Julien H
arneis/flickr.com

I FARE: Hvis kongolesiske myndigheter 
gjør det lettere å få hogstkonsesjoner, vil 
det gå hardest ut over menneskene som er 
avhengige av skogen for å leve.

REGNSKOGFAKTA: Visste du at anakondaen kan veie over 100 kilo og bli opptil sju meter lang?
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i arilds hage
FLYGEAGAMER (Draco) holder til i Sørøst-Asia og finnes i nærmere 40 arter.

Draco – den lille dragen 
I tropeskogene i Sørøst-Asia lever flygeagamer, øgler som kan sveve mellom trekronene ved hjelp 
av flygehud som spennes ut av forlengede ribbein. Med sitt helt spesielle levesett har de vakt stor 

oppmerksomhet, og på 1700-tallet fikk de det vitenskapelige navnet Draco, som betyr drage.

DET VAR DEN SVENSKE botanikeren Karl von Linné som ga de 
spesielle øglene dette vitenskapelige navnet. Det skjedde i 1758 i 
den tiende utgaven av verket «Systema Naturae» («Naturens sys-
tem»), som markerer starten på den vitenskapelige navngivingen 
av dyrearter. Linné regnes som grunnlegger av det vitenskapelige 
navngivingssystemet for både dyr og planter. Eller som han selv 
nokså ubeskjedent uttrykte det: «Gud skapade - Linné ordnade». 

Imponerende svev
På norsk kalles de små øglene flygeagamer. Navnet er litt misvi-
sende, for selv om de kan sveve minst 60 meter mellom trærne, 
kan de ikke fly. Det er forskjell på aktiv flukt, med bevegelse av 
vinger, og det å sveve ved hjelp av en membran eller sveveflate. 
Kunsten å beherske svevet er imidlertid imponerende, med sikker 
styring mot målet. 

Flygeagamene tilbringer mesteparten av livet høyt oppe i trærne, 
men søker seg ned mot bakken på leting etter sin favorittføde – 
termitter. Eggleggingen skjer også nede på bakken. Hunnen graver 
en liten grop hvor hun legger eggene, som klekker i løpet av et 
par uker. De nyklekte øglene er som miniatyrer av de voksne og 
søker seg snart opp i trærne.

Flagging og frieri
Hannene skiller seg fra hunnene på en hudlapp under haka, 
nærmest en liten vimpel. Den er ofte fargerik og kan spennes 
ut og legges ned etter behov. Hver hann markerer og vokter sitt 
territorium mot inntrengere med ivrig flagging. Territoriet til 
en hann omfatter vanligvis to-tre trær, med tilhørende hunner. 
Hunnene følger nøye med og velger sin partner på bakgrunn av 

hannens evne til å jage vekk inntrengere.
Hudlappen har forskjellig utseende hos ulike arter av flygea-

gamer og er også nyttig for biologer, som ofte kan fastslå hvilken 
art det er bare på grunnlag av hudlappen, også ute i felt. 

Et liv i trekronene
I Sørøst-Asia finnes noen av de eldste tropiske regnskoger på 
planeten, blant annet på kjempeøya Borneo. Typisk for de tropiske 
regnskogene er at en stor del av livet utfolder seg i trekronene, og 
i disse gamle skogene finnes et mangfold av svevende dyr. 

Flygeekorn, med flygehud som spennes ut mellom beina, og 
en buskete hale som stabiliserer svevet og fungerer som brems 
under landing. Frosker som svever ved hjelp av flygehud mellom 
tærne. Til og med en slangeart kan sveve mellom trærne ved å 
gjøre seg flat og bred, som et buktende bånd i lufta. 

Skjermflygere, noen større pattedyr, kan seile ved hjelp av en 
hudfold som spennes ut mellom beina og mellom bakbeina og 
halen. Med hale og bein utstrakt under svevet blir det en stor 
glideflate, og overraskende nok kan de forholdsvis store dyrene 
sveve mer enn 50 meter.

SKJEGGETE FlYGER: 
Svartskjegg-flyge-
agam, Draco  
melanopogon.

REGNSKOG 3–2014  SIDE 13

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.



Det er mange måter å støtte regnskogen på!

BURSDAGSGAVER
Eivind Ragnhildstveit fylte nylig 70 år og i stedet for 
å ønske seg vanlig gaver, valgte jubilanten heller å gi 
en gave til regnskogbevaring. Stadig får vi hyggelig 
henvendelser fra jubilanter i alle aldre som ønsker 
alternative gaver til feiringa. 

GJØR DIN VENN TIL REGNSKOGVOKTER! 
Hvis du ønsker å gi noen en spesiell gave som varer, kan du 
gi dem en vakker bok om regnskogen og samtidig et års regn-
skogvokterskap. Dette koster 1200 kroner for ett år.

PANT
NTNU i Trondheim starter nå opp et prøveprosjekt med tomflasker der 
pengene skal gå til Regnskogfondet. Så nå kan tørste studenter, i stedet for å 
kaste eller pante flaskene, hive tomme flasker i bokser med Regnskogfondet-
logo. For hver tomflaske bevares 200 kvadratmeter regnskog i ett år. Vi heier 
på studentene og takker for initiativet. 

LOPPEMARKEDER OG LOTTERIER
Både skoler og bedrifter har satt i gang aktiviteter for å samle 
inn penger til regnskogbevaring. Sist ute var Polarinstituttet i 
Tromsø som samlet inn over 10 800 kroner i løpet av en loppe-
markedshelg i byen.

KIRKEKOLLEKT
Den norske kirke engasjerer seg for regnskogen, og i løpet av 
sommeren har to kirker tatt initiativ til å gi kollekten til bevaring av 
regnskog gjennom Regnskogfondet.  Det ga nærmere 10 000 kroner 
til regnskogarbeid. 

Foto: C
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GA BORT KOllEKTEN: 
Onsøy kirke i  
Fredrikstad. 

JUBIlANT: Eivind 
Ragnhildstveit øn-
sket seg penger til 
regnskogbevaring 
i 70-årsgave. 

SOlGTE lOPPER: 
Polarinstituttet i 
Tromsø har samlet 
inn penger til Regn-
skogfondet.  



redd regnskogen!

VM-sveisen reddet 14 000 fotballbaner  
med regnskog 
En hårfin oppslutning om Regnskogfon-
dets sommerkampanje «VM-sveisen» 
førte til at rundt 150 kvadratkilometer 
regnskog er reddet.

Flere norske kjendiser satte seg 
i frisørstolen for å få VM-sveisen, 
blant andre fotballekspertene 
Arne Scheie, Egil Drillo og 
Dan Eggen, og KrF-leder 
Knut Arild Hareide. Selv om 
det krever mer enn en frisyre 
for å redde regnskogen, har 
alle sveisne nordmenn bi-
dratt på sin måte.

Regnskogfondet får TV-aksjonen 2015
Neste års TV-aksjon på NRK gikk til Regn-
skogfondet og arbeidet med å bevare regnsko-
gen. Gjennom den storstilte dugnaden neste 
høst skal nordmenn gi en håndsrekning til 
de menneskene som bor i og er avhengige av 
regnskogen for å overleve.  

– Dette er vidunderlige nyheter, det vil gi 
oss muligheten til å redde et regnskogsområde 
på størrelse med Skandinavia før det er for 

sent, sier Dag Hareide, daglig leder i Regn-
skogfondet.  

I skarp konkurranse med 13 andre dyktige 
organisasjoner, var det denne gangen Regn-
skogfondet som gikk av med seieren. Vi gleder 
oss til å jobbe sammen med NRK for å virkelig 
sette regnskogen på agendaen! 

Vi oppfordrer også alle våre støttespillere til å ta 
vel imot årets bøssebærere for Kirkens Nødhjelp!

OFRET lOKKENE:  
Fotball-kjendis Dan Eggen.

Det er mange måter å støtte regnskogen på!

MINNEGAVER
Når noen går bort hender det at det 
ikke ønskes blomster til bisettelsen 
eller begravelsen. Ofte ønsket i 
stedet avdøde at det skulle bli gitt 
en minnegave til et formål som sto 
hans eller hennes hjerte nær. Regn-
skogfondet har gjennom årene fått 
en rekke slike minnegaver.

SAMARBEID MED HAFSLUND 
Strømkundene hos Hafslund 
kan nå gjøre et «grønt valg». Det 
innebærer at man bidrar til økt 
produksjon av fornybar energi, be-
varer regnskog og samtidig kan få 
profesjonell energirådgivning. 
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Tett på
Denne jenta tilhører Chitonahuaene i Peru, en urfolksgruppe som for det meste lever helt isolert fra omverdenen.  

Den lille gruppa jenta tilhører er den eneste som har etablert kontakt med samfunnet utenfor regnskogen. 
Regnskogfondet beskytter Chitonahuaene som fortsatt lever i isolasjon.

Foto: JOHAN WILDHAGEN


