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Her skulle 
skogen stått
Nå er pinnen som skulle markere grensen for  
palmeoljeplantasjen blitt symbolet på et tapt land.



REGNSKOGFAKTA: Visste du at mer enn 100 gifter er registrert i hudsekretet til pilgiftfrosker?REGNSKOGFAKTA: Visste du at over én million km2 av brasiliansk Amazonas er indianerterritorier?

Ny utgave av 
regnskogspillet
For andre år på rad skal Regnskog-
fondet og Grønt Punkt tenne barnas 
miljøengasjement med historier om 
regnskogens vokter, Lorax. Historien 
er skrevet av Dr. Seuss, som i USA er 
like velkjent som Torbjørn Egner og 

Anne-Cath. Vestly er for norske barn. Spillet utspiller seg på et verdenskart som kan 
henges opp i klasserommet. I tillegg til at elevene lærer om fantastiske dyr og planter 
som lever i regnskogen, blir de motiverte til å skylle, brette og stappe drikkekartonger 
hver dag. Spørsmålene til spillet er laget av NRK-journalist Arild Hagen, og i fjor ble 
det brukt av 150 000 norske skoleelever. I år ligger spillet i over 7000 klasserom og 
barnehager over hele landet. Etter fullført spill kan klasser og barnehager sende inn 
sine svar og være med i trekningen av 20 000 kroner og en rekke andre premier. 

Spillet er gratis og kan bestilles på www.grontpunkt.no. 

Foto: A
rizona State U

niversity/Jacob Sahertian

Hva har en 7,7 millimeter stor frosk til felles med en selvlysende 
kakerlakk? De er begge arter som ble oppdaget i løpet av fjoråret. 
Amerikanske forskere har nå laget en topp-ti-liste over de «kuleste» 
artene som ble oppdaget i løpet av 2012, i et håp om å sette søkelyset 
på hvor lite vi egentlig ved om artene som lever på jorda.

I tillegg til nevnte frosk og kakerlakk inneholder lista en kjøtt-
etende svamp, korallslange, liten fiol, «lacewing», «hangingfly 

fossil», ape, buske fra en forsvunnet skog (disappearing forest) og 
en sopp. Sannsynligvis kjenner vi bare til to millioner av anslagsvis 
10–12 millioner arter, og frykten er at mange av disse vil dø ut før 
de i det hele tatt blir oppdaget. 

Se hele lista over topp ti her: 
https://asunews.asu.edu/20130523_top10newspecies2013

Her er «de kuleste nye artene»

Hugger ned skogen 
på Borneo
Om lag 80 prosent av regnskogen i den malaysiske delen av Borneo er 
påvirket av hogst, viser en ny studie utført av forskere fra Papua Ny-Guinea, 
Australia og USA. Studien er basert på satellittbilder fra 1990 og fram til 
i dag, og viser at kun små områder av intakt regnskog står igjen i de to 
malaysiske statene Sabah og Sarawak, skriver Mongabay.com. Forskerne 
anslår at det i beste fall står drøyt 45 000 km2 med intakt regnskog i det 
som for kun 30 år siden var ansett som et av de mest urørte økosyste-
mene i verden.

Den store forekomsten av trær med høy markedsverdi skal være en av 
grunnene til at avskogingen har et langt høyere tempo enn i Latin-Amerika 
og Sentral-Afrika. Forskerne peker på at tømmerhuggere i Malaysia tar ut 
flere trær per hektar og dermed påfører skogen betydelig skade.

Foto: A
nders K

rogh/R
egnskogfondet

Brasil har snart nådd 2020-målet
Avskogingen i Brasil var i 2012 redusert med 77 prosent sammenlignet med gjen-
nomsnittet for 1996 til 2005. Dette tallet er det laveste siden målingene startet i 1988, 
og det er fjerde året på rad at Brasil kan vise til rekordlave avskogingstall. Verdens 
største regnskogsland er allerede i ferd med å nå målet om 80 prosent reduksjon i 
avskogingen innen 2020, melder den norske regjeringens klima- og skogprosjekt.

I 2012 utbetalte Norge én milliard kroner til Amazonasfondet for reduksjonen 
i avskoging i 2011, og dermed reduserte klimagassutslipp. En brasiliansk avsko-
gingsreduksjon på 80 prosent sparer verden for CO

2
-utslipp tilsvarende samtlige 

norske utslipp de siste ti årene.
I resten av Amazonas øker imidlertid avskogingen. Tall for fjoråret fra Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Fransk Guyana, Peru, Surinam og Venezuela viser 
en økning på 24 prosent sammenlignet med 2011, skriver Mongabay.com. I Peru 
ble 480 km2 regnskog ødelagt i 2012, og dermed tar landet med god margin den 
tvilsomme førsteplassen i avskoging utenfor Brasil.

Indonesia forlenger 
hogststans
Indonesias president forlenger den to år gamle 
loven om stans i hogsttillatelser i primærskog 
og torvmyr med to nye år. Dette såkalte «mo-
ratoriet» kom som en følge av at Norge lovet 6 
milliarder kroner dersom Indonesia reduserer 
avskogingen betydelig. Indonesia har lenge vært 
blant landene som ødelegger mest regnskog, 
noe som truer uerstattelige dyre- og plantearter. 
Det har også ført til at landet har et av verdens 
høyeste utslipp av klimagasser.

Opprettet nye 
indianerterritorier
Brasilianske myndigheter skrev for få måneder siden 
under på papirene som anerkjenner tre nye india-
nerterritorier i landet. Guanabara Kokama er på 156 
km2, Tremembé of fires er på 7,67 km2 og Cué-Cué-
Marabitanas er størst med om lag 8000 km2. Etter 
at president Dilma Rousseff overtok makten i Brasil 
har prosessen med å opprette indianerterritorier 
nærmest stanset opp. Dette til tross for at det statlige 
indianerdirektoratet, FUNAI, har ferdigbehandlet 
og innstilt flere områder som nye territorier. Bra-
sils forrige president, Lula da Silva, godkjente 66 
indianerterritorier i sin presidentperiode fra 2003 
til 2006 og 21 territorier i den påfølgende perioden. 

Foto: G
unnhild Pauline B
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«NRK-øyene» 
foreløpig reddet
To palmeoljeselskaper får ikke fornyet lisen-
sene til å anlegge plantasjer på den indone-
siske øygruppa Mentawai. Lokalbefolkningen 
har dermed fått et pusterom til å mobilisere 
sterkere mot de fryktede palmeoljeplanta-
sjene. Et selskap har som regel tre år på seg 
fra det får innvilget lisens til å innhente de 
nødvendige samtykker fra blant annet lokal-
befolkningen for å få endelig tillatelse til å 
opprette plantasjer. Hvis fristen utløper før 
selskapet har fått de samtykkene de trenger 
kan lokalmyndighetene kansellere lisensen, 
noe som altså har skjedd i dette tilfellet. 
Mentawai ble kjent for norske TV-seere da 
en norsk familie bodde der i forbindelse med 
«Den store reisen» på NRK.



Dette var tittelen jeg fikk på et foredrag jeg 
holdt for Kristelig Folkeparti Ungdom. Et 
rart spørsmål. Men svaret er naturligvis ja. 

Millioner av fattige barn overlever på grunn 
av trær. Tallene er vanskelig å få nøyaktig, 
men mer enn 200 millioner er helt avhengig 
av tropeskogen, og pluss/minus en mil-
liard mennesker er betydelig avhengig av 
skoger for å overleve. Og de aller fleste som 
er avhengige av skogen, er blant klodens 
aller fattigste.

«Dør skogen, så dør vi»
Før jul besøkte jeg indianerlandsbyen Dulce 
Gloria i Peru på grensen til Brasil. Jeg spurte 
landsbyhøvdingen hva de ønsket seg. Dette 
er jo et typisk bistandsarbeiderspørsmål. Når 
jeg så meg rundt i landsbyen kunne jeg tenke 
på tusen ting de manglet som vi har hjemme 
i Norge. Og hva svarte landsbyhøvdingen? 
Han sa: «Vi må få beholde skogen. Skogen 
gir oss mat, skogen gir oss våre hus, skogen 
gir oss våre redskaper, skogen gir oss vann 
og luft. Dør skogen – så dør vi.»

Kanskje tenkte de som lagde tittelen på 
foredraget at skog er jo bare til for tømmer 
– og litt blåbær. Slipper du en tradisjonell 
norsk forstmann (gjerne med litt bakgrunn 
fra FAO) løs på regnskogen så planlegger han 
kommersiell tømmerdrift. Slike «utviklings-
eksperter» er farlig for regnskogens og urfol-
kenes mulighet for å overleve. Regnskogen 

er et komplett annerledes økosystem enn en 
norsk barskog. Den er et livgivende hjem.

Regnskogen er mer enn CO
2

Dette rare spørsmålet har nok en bakgrunn i 
norsk partipolitikk. Den rød-grønne regjering 
har siden 2007 gjort «lille Norge» til det 
ledende landet i verden i regnskogsbevaring. 
Dette skjedde med støtte fra opposisjonspar-
tiene, og var en del av klimaforliket. Den nor-
ske debatten om regnskogpengene har siden 
handlet mest om klima og utslipp av CO

2
.

Det er et viktig nok. 80 prosent reduk-
sjon av Brasils avskoging mellom 2004 og 
2012 er kanskje det beste som har skjedd i 
klimakampen etter årtusenskiftet. Det gir 
årlig besparelser tilsvarende alle Tysklands 
utslipp av CO

2
. Men om vi ikke ser men-

neskene, dyrene og plantene i regnskogen 
for bare CO

2
, kan dette ende veldig galt. 

Regnskogen er verdens biologiske biblio-
tek med 50–80 prosent av alle plante- og 
dyrearter, og regnskogen er livsgrunnlaget 
for et hundretalls millioner av verdens mest 
sårbare mennesker.

De fattigste trenger regnskogen
Noen politikere og bistandsarbeidere har 
begynt å si at pengene til regnskogsbevaring 
ikke er skikkelig utviklingshjelp. I stedet 
må man satse på utdanning, menneskeret-
tigheter og fattigdomsbekjemping. Dette 
er kunnskapsløst. For det første går disse 
pengene ofte nettopp til utdanning og kamp 
for menneskerettigheter. For det andre er 
det en støtte til millioner av verdens fattig-
ste. Av verdens fattigste lever 75 prosent på 
landsbygda – mange i og nær skoger. Den 
livgivende og fornybare naturen er deres 
livsnerve.

I Regnskogfondet er vi nervøse for hvor-
dan valget kan påvirke Norges rolle i å bevare 
regnskogen. Signaler fra opposisjonen er til 
dels urovekkende. Hva vil skje om bistanden 
skal konsentreres til Afrika? Vi greier ikke å 
konsentrere regnskogen dit. Hva skjer om 
det kommer kraftige kutt? Hva skjer om man 
glemmer at de fattigste er avhengige av den 
livgivende, fornybare naturen?

Spiser fattige barn trær?

« Om vi ikke ser menneskene, dyrene og  
plantene i regnskogen for bare CO2,  
kan dette ende veldig galt.

VI ANBEFALER!

Sangen i natten
HVEM: Anna Bjørndal, leder i Amazonas-avdelingen

HVOR: Xingu-parken, Brasil HVORFOR: Prosjektbesøk

REGNSKOGFAKTA: Visste du at ett hektar regnskog kan inneholde så mange som 300 forskjellige tresorter?

REIS
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BREVET

De holdt på å dø ut og var bare 48 men-
nesker igjen da de ble innlemmet i Xingu-
parken for 50 år siden. I dag finnes det 482 
kisedjer, som er en av de 16 indianergrup-
pene som bor i Xingu-parken. Mot alle odds 
har befolkningen økt, de har gjenvunnet 
deler av sitt opprinnelige territorium og de 
kjemper i dag for å beholde sin egen være-
måte omringet av mektige soyaplantasjer 
og forbrukssamfunnet.   

Jeg sitter på nattbussen på vei til Brasi-
lia. Jeg har tilbragt en uke på prosjektreise 
sammen med blant annet Winti, en kisedje-
leder i Xingu-parken som også er leder av vår 
samarbeidsorganisasjon ATIX.  Jeg har sovet 
i hengekøye, vasket meg i Xingu-elven, spist 
vanvittig mye fisk og levd uten de såkalte 
viktige tingene her i livet som mobil, tal-
lerkener, speil og internett. På turen fortalte 
Winti meg at noe av det han ikke likte ved 
den hvite manns kultur var klær og alkohol. 
Winti går selv kun i badebukse, fjærpynt 
og kroppsmaling. Kropp er verdens mest 
naturlige ting og klær er bare i veien. 

Takket være blant annet støtte til india-
nerorganisasjonen ATIX og miljøvernorga-
nisasjonen ISA har vi klart å opprettholde 
regnskogen i Xingu-parken. Indianere som 
alltid har tatt vare på denne skogen fortsetter 
å gjøre dette på sin egen måte. Vi har også 

klart å dokumentere, utvikle og holde i live 
16 forskjellige kulturer med unike skapel-
sesmyter, språk og verdensanskuelser. Jeg 
tenker at dette er en vanvittig rikdom på alle 
mulige måter. Samtidig må jeg innrømme 
at mange av framtidsscenarioene oppleves 
som motløse.  Vi er i gang med å lage en 
forvaltningsplan for hele parken men ATIX 
og ISA har få reelle støttespillere.

Winti forteller at president Dilma Rous-
seffs regjering ikke er en støttespiller.  Kon-
gressen har vedtatt en rekke svekkelser av 
lovverket som beskytter regnskogen og 
indianerne, og det er de store godseiernes 
interesser som vinner fram. Staten stiller 
ikke midler til rådighet for at sivilsamfunnet 
skal kunne spille sin rolle og ISA og ATIX 
er helt avhengig av internasjonal bistand 
og støtte for å kunne fortsette arbeidet i 
Xingu. Innad i parken øker befolkningen, 
men området de bor på blir ikke større. 

I det jeg lukker øynene for å prøve å sove 
minnes jeg natten før da alle mennene i 
kisedje-landsbyen samlet seg for å synge 
gjennom hele natten. Winti fortalte at det 
var for å holde motet oppe. Det er det vi må 
fortsette å gjøre, «samma hva», tenker jeg.

Hilsen Anna

LEDER  Dag Hareide
Daglig leder i Regnskogfondet

Crude – The Real Price of Oil
REGI: Joe Berlinger

«Amazonas Tjernobyl» er det blitt 
kalt, oljesølet som for 20 år siden fikk 
30 000 ecuadorianere til å saksøke 
oljeselskapet Texaco. Dokumentaren 
Crude – The Real Price of Oil følger 
advo kattemaet som fører saken mot 
den amerikanske oljegiganten Chev-
ron, som fusjonerte med Texaco i 
2001. Filmen er fra 2009, men den 
er ennå høyaktuell ettersom Chevron 
fremdeles ikke har betalt erstatnin-
gen de ble idømt av en ecuadoriansk 
domstol i 2011: Svimlende 104 mil-
liarder kroner.

Filmen viser hvordan ecuadoria-
nernes advokat Pablo Fajardo, som 
tok Cevron-saken som nyutdannet 
jurist, og hans amerikanske kollega 
Steven Donzinger kjemper for å plas-
sere ansvaret for miljøkatastrofen hos 
Chevron – mens oljeselskapet selv 
prøver å dytte det over på ecuadori-
anske Petro Ecuador. Iblandet dette 
får vi høre hjerteskjærende historier 
om en far som er overbevist om at 
oljeforurensningen tok livet av begge 
sønnene hans. Og om en fortvilet 
mor som kjøpte kyllinger for å finan-
siere datterens kreftbehandling, bare 
for å se at kyllingene døde etter å ha 
drukket vann fra elva i nærheten.

Senest i juli ble Steven Donzinger 
selv saksøkt for et ukjent milliard-
beløp av Chevron, og han må møte 
i retten i oktober. Dette 20 år lange 
rettsdramaet er langt fra ferdig.

Anbefalt av Gaute Gaarder, kommuni-
kasjonsrådgiver i Regnskogfondet
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PALMEOLJEINDUSTRIEN    TEMA

Det tapte landet
I hjertet av Borneo står en mann og ser ut over det tilsynelatende 
grønne landskapet. Men landet foran ham er tapt for alltid. En gang 
stod trærne store og høyreiste her. Om kort tid er de erstattet med 
palmeoljeplantasjer. 
TEKST OG FOTO: GUNNHILD PAULINE BAADE



TEMA    PALMEOLJEINDUSTRIEN

samme sak. Flere miljø- og rettighetsorga-
nisasjoner, som Sawit Watch, rapporterer om 
elendige arbeidsforhold på plantasjene, løn-
ninger langt under landets minimumsnivå, 
slavelignende deltidskontrakter og helse-
problemer som følge av giftige kjemikalier.

Fortsatt lever 15 prosent av befolkningen 
i Indonesia under fattigdomsgrensen. Det 
antas at opp til 40 millioner indonesere er 
avhengig av skogen for å livnære seg, men 
mange av disse deler skjebnen til Sarwepin. 
De står i fare for å miste landet sitt til fordel 
for en stadig ekspanderende palmeoljein-
dustri. Og det har ikke bare gått fredelig 
for seg. Det er registrert over 200 konflikter 
mellom lokalsamfunn og selskaper som har 
fått tillatelser til å bruke deres tradisjonelle 
landområder. De fleste av konfliktene gjelder 
hogst- eller palmeoljeselskaper.

– Vi får jevnlig rapporter fra våre samar-

beidspartnere om brudd på urfolks rettighe-
ter. I kampen mot palmeoljeindustrien blir 
urfolk ofre for landgrabbing, ulovlig hogst og 

vold. Uten formelle rettigheter til eget land 
blir det en kamp på nærmest liv og død mot 
en stadig ekspanderende palmeoljeindustri, 

 Øya Borneo har alltid hatt noe 
litt magisk ved seg. Uendelige 
områder med regnskog. Hjem-
met til tusener av uerstattelige 
dyrearter, deriblant orangutan-

gen. Et vilt, vakkert og eksotisk landskap som 
dessverre er i ferd med å endre seg til det verre.    

Det vet Sarwepin alt om. Han kommer 
fra landsbyen Jahanjang i den indonesiske 
provinsen Sentral-Kalimantan 
på Borneo, hvor de i årevis liv-
nærte seg på å høste rotting fra 
skogen, av fiske og jordbruk. Nå 
domineres området av palme-
oljeplantasjer, ulovlig hogst og 
forgiftede elver. 

– Vi har aldri hatt noe ønske 
om å ødelegge skogen. Vi vil hel-
ler bevare den for framtidige ge-
nerasjoner. Selskapene kommer 
med lovnader om en bedre tid. 
Hittil har vi bare sett forurens-
ning, færre fisk og brutte løfter, 
sier Sarwepin. 

Brutte løfter
Som så mange landsbyer fikk 
også Jahanjang besøk av et palme-
oljeselskap. Om ikke bare grønne 
skoger, ble de lovet inntekter fra 
en andel av plantasjen.  Et forlokkende tilbud 
for mange. Flere år etter har de fortsatt ikke 
fått det de ble lovet. I stedet tok selskapet en 
større andel av skogen enn først 
forespeilet. Og det på ulovlig vis. 

– De tok mer enn de hadde 
krav på. Skogen vår er erstat-
tet med kilometer på kilometer 
med myr, plantasjer og forurenset 
vann, sier Sarwepin mens han 
lener seg på stokken som opp-
rinnelig skulle markere grensen 
mellom plantasjen og skogen. 

På hans venstre side skulle 
trærne fortsatt ha stått høyreiste 
og strukket seg mot den blå him-
melen. I stedet er stokken blitt et 
symbol på hva Sarwepin og resten 
av landsbyen mistet da plantasje-
selskapet kom. 

Vi står sammen med Sarwepin 
og ser hva som har gått tapt. For 
å komme hit har vi kjørt flere 
mil på humpete landeveier og 
elvelangs i små motorbåter. En 

transportrute der utsikten preges av pal-
meoljeplantasjer på rekke og rad, og der 
stort sett all møtende trafikk er fullastet med 
enten palmeoljefrukt eller ferdig palmeolje 
som skal sendes til europeiske forbrukere. 

– Skogen gav oss alt vi behøvde. En inn-
tekt, vann, mat og medisiner. Vi vet best 
hvordan man kan høste av skogen, uten at 
den blir ødelagt – i motsetning til palmeol-

jeselskapene, sier Sarwepin. 

Kampen om ressursene
Palmeoljeindustrien har i dag 
vokst seg stor. Indonesia og Ma-
laysia står for opptil 85 prosent 
av all produksjon i verden. Dette 
har endret skjebnen til verdens 
tredje største øy, Borneo. Og 
menneskene som bor der. Pro-
vinsen Sentral-Kalimantan dek-
ker 155 000 kvadratkilometer av 
øya. Hittil er nærmere 80 prosent 
av dette landområdet lovet bort i 
ulike konsesjoner – hovedsakelig 
til palmeolje og gruvedrift.

Derfor har Regnskogfondet, 
i samarbeid med Grønn Hver-
dag, det siste året hatt en pågå-
ende palmeoljekampanje. For å 
sette fokus på at vi nordmenn, 

sammen med resten av jordas befolkning, 
bidrar til å ødelegge regnskogen gjennom 
blant annet maten vi spiser. 

Det er også derfor vi besøker 
mennesker som Sarwepin. For å 
høre hvordan livet var før og etter 
palmeoljens inntog på øya. Men 
det er ikke bare negative histo-
rier vi blir fortalt. En kort kjøretur 
unna landsbyen til Sarwepin, fin-
ner vi Tumbang Runen. I et par 
år nå har han og familien hatt 
jobb på palmeoljeplantasjen. Og 
fått et bedre liv. 

– Jobber vi hardt nok, kan 
lønna bli god – opptil 30 kroner 
dagen. Vi har fått tak over hodet, 
og barna kan gå på skole. Etter 
at fisken forsvant på grunn av 
forurensningen fra plantasjene, 
er dette nå den beste løsningen 
for oss, forteller Runen.  

Familiefaren vet ikke hvor 
lenge han har jobb, men håper 
det kan bli langvarig. De fikk nylig 

vite at en palmeoljefabrikk skal bygges i nær-
heten av plantasjen. Det kan i så fall bety 
mer jobb til flere mennesker. 

– Vi har ingenting negativt å si. Alt vi 
har i dag, kan vi takke palmeoljeselskapet 
for, sier Runen. 

Palmeolje på godt og vondt
I et land med 240 millioner mennesker er 
også dette en historie som er verdt å fortelle. 
Palmeoljeindustrien får mye av æren for 
at Indonesia nå opplever stor økonomisk 
vekst. Minst 14 millioner indonesere er i dag 
avhengig av inntektene de får fra palmeolje-
industrien, hevder interesseorganisasjonen 
Indonesia Palm Oil Association. Takket være 
palmeoljen skal disse nå ha fått en forbedret 
levestandard, gode inntekter, skolegang til 
barna og helseforsikring. 

Men som alltid finnes det to sider av 

bedre liv: Tum
bang Runen 
og familien har 
fått et bedre liv 
etter at de fikk 
arbeid på palme
oljeplantasjen. 
Nå håper de at 
byggingen av en 
palmeoljefabrikk 
skal sikre frem
tiden.

sorg: Med 
tungt hjerte for
teller Sarwepin 
om brutte løfter 
og tapte arbeids
inntekter etter 
at palmeoljesel
skapene startet 
nedhoggingen 
av regnskogen. 

fullastet: Tankbiler fullastet med 
palmeolje er et vanlig syn på veiene 
i Indonesia. Det er også palmeolje
plantasjene som strekker seg flere 

kilometer langs veiene.

Thailand

Malaysia

INDONESIA

Borneo
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TEMA    PALMEOLJEINDUSTRIEN

aktivisten

Lar seg ikke true 
til taushet
Med protese og rullestol reiser Nelly Romero land og strand for å 
snakke om brudd på urfolksrettighetene i Bolivia. Selv ikke en på-
gående rettsforfølgelse stanser det brennende engasjementet.

NELLY ROMERO (47)
Sak: Anerkjennelse av urfolks 
rettigheter i Bolivia
Organisasjon: CIDOB 
(konføderasjonen 
av urfolk i Bolivia)
Hvor: Lavlandet i Bolivia,  
inkludert boliviansk Amazonas
Bakgrunn: Er guarani-indianer 
og visepresident i CIDOB.  
Bor i fylket Chuquisaca i Chaco 
sammen med sin mann og de 
to yngste barna.

– Hva kjemper du for?
– Gjennom en lang kamp med forskjellige 
regjeringer har vi oppnådd gode rettigheter 
uttrykt i lover og konstitusjon. Problemet 
for mine indianske brødre og søstre er 
at disse lovene bare i liten grad blir om-
satt i praksis. I våre territorier forsøker 
myndighetene i stedet å bygge veier, store 
demninger og drive olje- og mineralut-
vinning. Alt dette uten å respektere våre 
rettigheter.  Som visepresident i CIDOB 
kjemper jeg for at våre territorier skal ha 
juridisk sikkerhet med selvbestemmelse, 
autonomi og suverenitet. 

– Hva fikk deg til å engasjere deg?
– Urettferdighet. Vi urfolk blir utsatt for 
mange overgrep fordi vi har en annen 
kultur og holdning til naturen. Vi er ikke 
enige i regjeringens økonomiske utvin-
ningspolitikk som er ensidig basert på 
råvareutvinning. Dette rammer Moder Jord 
og er ikke bærekraftig på lang sikt. I denne 
kampen er det viktig at vi urfolksledere 
er trofaste mot våre forfedres prinsipper 
og verdier. 

– Hva er du mest stolt over?
– Min største stolthet er at jeg har en fa-
milie som støtter meg ubetinget i denne 
kampen. Som kvinne og urfolksleder vil 
jeg aldri gi avkall på mine idealer. Jeg har 
aldri latt meg knele overfor mine fiender. 
Selv om jeg har et fysisk handikap og blir 
utsatt for en rettslig forfølgelse, så vil jeg 
aldri gi opp kampen.

– Hva er den største utfordringen?
– I Bolivia opplever vi en forringelse av 
forfedrenes vaner og kosmovisjon. Jeg 
synes den største utfordringen i dag er 
å videreføre urfolkskulturen til den opp-
voksende generasjonen. Det er så viktig å 
forme unge ledere som er konsekvente og 
engasjerte i urfolkskampen, ungdom som 
virkelig ønsker å videreføre våre tradisjoner. 
Personlig opplever jeg også et stort press 
fra landets regjering som prøver å knekke 
meg og andre urfolksledere. Presiden-
ten for CIDOB, meg selv, og andre ledere 
blir regelrett forfulgt gjennom vilkårlige 
rettsprosesser som er basert på løgn. Selv 
blir jeg beskyldt for å ha utøvet vold i for-
bindelse med en protestmarkering i 2011. 
Og jeg var ikke fysisk til stede en gang! 
Jeg synes det er viktig at omverdenen blir 
klar over hvilken situasjon vi urfolksledere 
befinner oss i. Dette var en viktig grunn til 
at jeg reiste til Alta i Norge i juni på den 
store urfolkskonferansen. 

– Hva er dine drømmer for framtiden?   
– Titulert territorium for urfolkene, med 
en juridisk sikkerhet som den flernasjonale 
staten Bolivia respekterer. At lovverket blir 
fulgt, uten privilegier for noen få, og med 
en transparent statsadministrasjon.

av Audun Husby

«Jeg synes det er viktig at omverdenen blir klar over 
hvilken situasjon vi urfolksledere befinner oss i.»

Pommes frites 
raserer regnskogen
Maten vi spiser bidrar til å ødelegge regn-
skogen. I 2011 kartla Regnskogfondet og 
Grønn Hverdag palmeoljeinnholdet i 
norske dagligvarer. I år har vi sjekket fast 
food- og restaurantkjeder. 

Og resultatet er oppsiktsvekkende. Bur-
ger King peker seg ut som verstingen med 
desidert mest forbruk av palmeolje, med 
Peppes Pizza på andreplass. Også kjeder 
som Mix og Jafs skiller seg negativt ut siden 
de friterer pommes frites i 100 prosent 
palmeolje. 

Frityroljen er den som kommer verst ut 
i undersøkelsen. I tillegg til pommes frites 
friteres blant annet løkringer, pommes 
noisettes og chicken nuggets i palmeolje, 
mens det er nachochips som trekker Peppes 
Pizza sitt palmeoljeforbruk opp. For å gjøre 
det enklere for norske forbrukere å velge 

bort mat med palmeolje, har vi opprettet 
en egen fastfoodkategori for friterte pro-
dukter i palmeoljeguiden, som du finner på  
www.regnskog.no. 

– Norske forbrukere sier tydelig i fra at 
de ikke ønsker mat som inneholder palme-
olje. Det har ført til at produsentene har 

snudd, og har redusert mengden palmeolje 
i norsk mat med to tredjedeler. Vi ser nå 
at flere av hurtigmatkjedene melder at de 
også vil kutte ut den miljøskadelige oljen, 
sier kampanjekoordinator Anja Lyngsmark. 

Undersøkelsen viser også at ingen nor-
ske bedrifter vet nøyaktig hvor palmeol-
jen de bruker kommer fra. Mangelen på 
sporbarhet gjør det umulig å undersøke 
om palmeolje som ødelegger regnskog og 
forårsaker store sosiale konflikter til slutt 
havner i norske matvarer. Derfor anbefales 
både forbrukere og produsentene om å 
redusere sitt forbruk av palmeolje der det 
er mulig, inntil man kan være sikre på at 
palmeoljen som brukes er bærekraftig. 

– Mennesker, dyr og mange andre arter 
mister hjemmene sine på grunn av palme-
oljeindustrien. Vi er nødt til å kjempe mot 
slike overgrep, og vi er glade for at mange 
nordmenn nå engasjerer seg for verdens 
regnskoger, sier kampanjekoordinator Anja 
Lyngsmark.

versting: Burger King pekes ut som pal
meoljeversting blant hurtigmatkjedene i 
undersøkelsen. 

sier kampanjekoordinator i Regnskogfondet, 
Anja Lyngsmark. 

Urfolks rettigheter gir håp
Derfor samarbeider Regnskogfondet med 
flere indonesiske organisasjoner som blant 
annet kjemper for urfolks landrettigheter, do-

kumenterer lovbrudd og ulovlige konsesjoner 
og bistår i konflikter mellom palmeoljesel-
skap og lokalsamfunn. En viktig seier kom 
16.mai i år, da Indonesias grunnlovsdomstol 
anerkjente urfolks rett til sine tradisjonelle 
skogområder. En seier vi og andre miljø- 
og menneskerettighetsorganisasjoner har 

jobbet for i mange år. Dommen gir bedre 
rettigheter for de millionene av menneskene 
som fortsatt er avhengig av skogen for å 
overleve, og et fornyet håp for regnskogen 
som fortsatt dekker store deler av Borneo.  

For Sarwepin er det imidlertid for sent. 
Landet hans er allerede gått tapt. n

BOLIVIA

Brasil

Venezuela

Colombia

Equador

Peru

Argentina

Paraguay

Uruguay

Guyana
Surinam

Fransk
Guyana

hjemme på plantasjen: Her holder Tumbang 
Runen og familien til etter at de fikk jobb ved 
plantasjen. Rett over veien dyrker de oljepal
mene som om litt skal vokse seg større på 
Sarwepins tapte landområde.

PALMEOLJE I INDONESIA
• Indonesia og Malaysia er verdens 

største produsenter av palmeolje. 
• Omtrent 75 prosent av landets plan-

tasjer og palmeoljeproduksjon er lo-
kalisert på øyene Sumatra og Borneo. 

• Indonesia har blant verdens høyeste 
utslipp av klimagasser på grunn av 
rasering av regnskog til fordel for pal-
meoljeplantasjer som ofte etableres i 
karbonrik torvmyr. 

• Forbruket av palmeolje øker kraftig 
globalt. Importen av palmeolje til Eu-
ropa er doblet siden 1999, og det er 
forventet en ny dobling innen 2020, 
ifølge UNDP. 

• Nesten all palmeolje som brukes 
i Norge kommer fra Indonesia og 
Malaysia.
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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.

Korallslanger (de fleste er av slekten Micrurus): Lever i tropisk Amerika, men noen finnes også i Asia. 
Det er beskrevet omkring 80 arter av korallslanger. 

det finnes mange arter av korallslanger. Som regel er det en bestemt 
rekkefølge på de fargede tverrbåndene: Rødt-gult-svart-gult. Støter 
man på en slange med denne fargekombinasjonen, er det best å være 
forsiktig. Korallslangene er svært giftige, men tennene er små slik 
at de ikke kan trenge gjennom lær eller tykt stoff. Bitt forekommer 
derfor sjelden, men skulle dette skje er det viktig å søke legehjelp 
raskt. Etter en stund kan åndedrettet bli lammet, med fatale følger.

Giftige og uspiselige dyr har ofte sterke kontrastfarger i rødt og 
svart, som en advarselplakat: «Jeg er giftig, spis meg ikke!». Fiendene 
lærer raskt å oppfatte budskapet. Men det finnes også helt ufarlige 
bløffmakere med et fargemønster som minner om de farlige dyrene. 
Denne spesielle beskyttelseslikheten kalles Bates mimicry etter 
den engelske naturforskeren Henry Walter Bates. Han oppdaget 
fenomenet hos sommerfugler i Amazonas på midten av 1800-tallet.  

Ufarlige dobbeltgjengere
Korallslanger har også sine dobbeltgjengere i form av ufarlige 
bløffmakere. Disse slangene har en slående likhet med de giftige 
modellene og mange fiender tror at de er giftige. Forskjellen er 
at de falske korallslangene vanligvis har en annen rekkefølge på 
fargebåndene. Da er det greit med en huskeregel som gjør det 
lettere å skille mellom ekte og falske korallslanger.

Folk som bor i områder med korallslanger kjenner ofte den 
typiske fargekoden for ekte korallslanger og har huskeregler som 
barna lærer. I spansktalende områder i tropisk Amerika er huske-
regelen «rana», satt sammen av forbokstavene på fargene i riktig 
rekkefølge: Rojo-amarillo-negro-amarillo (rødt-gult-svart-gult). 

Giftige arter med felles budskap
De mange artene av korallslanger har en felles advarselplakat, de 
er som levende strekkoder. Fordi det er så mange av dem, blir det 
også mange «plakater». Det innebærer at budskapet blir spredt 
mer effektivt, til fordel for alle de ekte korallslangene. 

Når flere giftige arter på denne måten har utviklet et likt farge-
mønster, kalles det Müllers mimicry etter tyskeren Fritz Müller, 
som også arbeidet i Amazonas på 1800-tallet. Etter at Bates hadde 
oppdaget at ugiftige arter kunne dra nytte av å ligne på giftige 
forbilder, fant Müller ut at det også kunne være fordelaktig for 
flere giftige arter å ligne på hverandre. 

Den spesielle beskyttelseslikheten som kalles mimicry – å ligne 
på andre – er utbredt i naturen i mange varianter. Beskyttelseslik-
heten kan også inkludere duftstoffer, lydytringer osv, men ofte i 
kombinasjon med utseende. Innenfor området mimicry finnes 
en mengde tankevekkende eksempler på hvordan ulike arter er 
knyttet sammen i et ytterst komplisert samspill. 

En levende strekkode 
Korallslangene vekker oppmerksomhet med sitt spesielle fargemønster og er som levende  

strekkoder.  Dette er en advarsel til fiender om at slangen er giftig og farlig. Ikke alle dyr er like  
flinke til å lese den fargerike strekkoden, og det har banet veien for bløffmakere. 

REGNSKOGFAKTA: Visste du at regnskogen fungerer som en stor svamp når det regner?

under klimatoppmøtet i doha i fjor slapp 
Verdensbanken rapporten Turn Down the 
Heat, med undertittel «hvorfor en fire grader 
varmere verden må unngås». Togradersmålet 
er velkjent; altså at verden må unngå en 
oppvarming over to grader. Men Turn Down 
the Heat peker på at utslippskuttene som det 
forhandles om på FNs klimatoppmøter er 
for svake, og trolig styrer planeten mot fire 
graders oppvarming. 

Denne verdenen er langt mindre gjest-
mild: Matproduksjon blir vanskeligere. Tørre 
områder blir tørrere, mens våte områder blir 
våtere. Hetebølgene blir varmere, de tropiske 
stormene kommer hyppigere og skadene på 
biomangfold og korallrev blir uopprettelige.

Konklusjonen er krystallklar: Dette må 
ikke få lov til å skje. Temperaturen må senkes.

Frykter «klimatisk overraskelse»
I en fire grader varmere verden er det ikke 
lenger bare mennesker som truer Amazo-
nas. Klimaet er også blitt fiendtlig. Ved en 
temperaturøkning på to grader kan antallet 
skogbranner bli doblet, og konsekvensene er 
enda verre i det vi bikker fire grader. Store 
deler av Amazonas kan rett og slett dø ut 
og bli forvandlet til savanner, noe som vil 
påvirke økosystemer, elver, jordbruk, kraft-
produksjon og levevilkår.

Så fort denne kollapsen har inntruffet er 
det lite trolig at det finnes klimatiske vilkår 
for at regnskogen kan vokse opp igjen. Rap-
porten konkluderer blant annet med at et 
slikt scenario vil ha katastrofale konsekvenser 
for regnskogens urbefolkning.

Verdensbankens rapport underbygges 
av den siste tilstandsrapporten fra FNs 
klimapanel (IPCC), hvor det blant annet 
heter at østlige deler av Amazonas står i 
fare for alvorlig tap av artsmangfold. IPCC 
understreker imidlertid at beregningene om 
den framtidige effekten av klimaendringer 
i Sør-Amerika er preget av usikkerhet på 

grunn av mangelfull lokal kapasitet til å gjøre 
værobservasjoner.

Men IPCC frykter likevel det de kaller 
«klimatiske overraskelser», som inntreffer 
når visse terskler er krysset og dermed starter 
en kjedereaksjon av negative mekanismer. 
Klimapanelet mener tropiske skoger er sann-
synlige kandidater for slike overraskelser.

Ny tilstandsrapport snart klar
Snart er klimapanelets femte tilstandsrap-
port klar, og den skal gi flere svar om rol-
len regnskogene spiller for klimaet vårt. 
Spørsmålene er nemlig mange, medgir 
generalsekretær Michel Jarraud i Verdens 
meteorologiorganisasjon. 

– Verdens skoger er svært komplekse. Men 
vi vet avskoging fører til utslipp av klimagas-
ser. Derfor er vi glade for at mange land, 
inkludert store regnskogsland som Brasil, 
nå er klar over at avskoging bidrar til klima-
forandringene, sier Jarraud til Regnskog.

Et viktig spørsmål å få besvart, og som 
nå er et tema for debatt i forskermiljøet, er 
om Amazonas nærmer seg vippepunktet. 
Altså terskelen hvor klimatiske kjedereak-
sjoner starter.

– La oss si at det blir en liten justering 
av temperaturen eller nedbøren; betyr det at 
regnskogen står på terskelen av dramatiske 
endringer? Det foregår mye forskning på 
dette nå, sier Jarraud.

Amazonas kan få savanner
Kan store deler av Amazonas kollapse på grunn av global oppvarming? 
Det er det skremmende spørsmålet klimaforskerne stiller seg. De håper på 
snarlige svar.

TEKST OG FOTO: GAUTE JOHANSSON GAARDER

søker svar: Generalsekretær Michel Jarraud i Verdens meteorologiorganisasjon og kol
legaene hans vet fremdeles for lite om hvilken effekt klimaendringene vil ha for verdens 
regnskoger. Bildet er tatt under et seminar om klimaendringer som ble holdt i Norads 
lokaler tidligere i år.
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redd regnskogen!

Hjelp! Disse 
orangutangene er 
hjemløse
Gi dem et hjem på din nettside eller blogg. 
Regnskogene på Borneo raseres og orangu-
tangene drepes og trues daglig. Vi trenger 
din hjelp til å få flere Regnskogvoktere som 
kan være med å stoppe dette. Gå inn på 
www.regnskogfondetbannerfordeg.no og 
velg deg en orangutang som kan bo på nett-
siden din så lenge du ønsker. Hver person 
som klikker på banneret på din nettside 
blir med i tellingen nederst på annonsen. 
Dermed kan du selv se hvor mange som lar 
seg friste til å bli Regnskogvoktere takket 
være din innsats.

– Regnskogen 
reddet livet mitt!
Trond Kvitvik fra Narvik kan takke en rosa 
blomst fra Madagaskar for at livet hans 
ikke ble altfor kort. Men han spør seg: 
Ville blomsten blitt funnet i dag?

Som 15-åring fikk Trond Kvitvik diagnosen 
lymfekreft. I dag er ettbarnsfaren frisk 
og har levd et godt liv. Det kan han blant 
annet takke planten Rosengravmyrt fra 
Madagaskar for. 

– Jeg er en av mange som har blitt 
frisk fra kreft blant annet ved hjelp av 
medisinsk ekstrakt fra denne planten. Når 
vi i dag vet at mennesker har ødelagt så 
mye som 50 prosent av regnskogen, kan 
jeg ikke gjøre annet enn å fundere; ville 
det vært mulig å oppdage denne planten 
i dag, spør Trond.

Han vet bedre enn de fleste at verdens 
regnskoger inneholder tusenvis av planter 
som aldri har blitt beskrevet eller under-
søkt nærmere. Trond kaller det en «utrolig 
skatt som vi er i ferd med å miste for all 
fremtid». 

– Det er ganske sikkert at vi allerede 
har mistet planter og dyreliv som kunne 
gitt oss medisinsk nytte. Å stanse ødeleg-
gelsene av de mest artsrike økosystemene 
i verden kan gi mennesket utrolig mye 
igjen, sier Trond.

Foto: Privat

Anmarkrud er utdannet ergoterapeut i 
tillegg til idrettsfag og jobber som produkt-
spesialist i et hjelpemiddelfirma for funk-
sjonshemmede barn. Han bor på Nordberg 
i Oslo sammen med kona Anne og barna 
Marte (10) og Sivert (7). Regnskogvokter 
har han vært i over 20 år, etter at han lot 
seg fascinere av regnskogen som student.

– Jeg ble regnskogvokter tidlig på 90-tal-
let. På den tiden var det mye fokus på regn-
skogen og hvilken viktig funksjon den har i 
verdens økosystem, alle dyre- og plantearter 
som kun lever i regnskogen og urbefolk-
ningen som har levd i og av skogen i flere 
tusen år. Konsekvensene av stadig økende 
avskoging engasjerte meg og jeg fant ut at 
mitt lille bidrag i denne sammenhengen 
måtte være å bli Regnskogvokter gjennom 
Regnskogfondet. 

Anmarkrud er opptatt av at hans egne 
barn, Marte og Sivert, vokser opp med et 
nært forhold til naturen for å forstå det fine 

samspillet mellom miljø, dyr og planter. 
Hjemme snakker de ofte om regnskogen, 
og barna lar seg lett begeistre av de mange 
eksotiske dyrene som lever der. 

– Det er viktig for meg at barna mine får 
respekt for naturen, og forstår viktigheten 
av å ta vare på og glede seg over naturen 
ikke bare her vi bor, men også andre steder 
i verden. Jeg håper mitt engasjement i 
Regnskogfondet kan være med å så noen 
frø til holdninger hos dem som de tar med 
seg inn i voksenlivet.

Anmarkrud valgte å støtte Regnskogfon-
det da han forsto hvordan organisasjonen 
påvirker lokale myndigheter i land med 
regnskog, produsenter og importører av 
produkter fra regnskogen og norske myn-
digheter til å arbeide for bevaring av skog. 

– Dette har jo vist seg å gi resultater, og 
jeg er veldig fornøyd med at jeg er med på 
å bidra til dette viktige arbeidet!

REGNSKOGVOKTEREN

Kampen for å redde 
regnskogen engasjerer 

mennesker i hele Norge. 
Vi har mange støttespillere 
som på ulike måter redder 

regnskogen sammen med oss. 
Her presenterer vi et lite knippe 

av våre regnskogsvenner. 

Tusen takk for støtten!

Vi trenger sårt flere Regnskogvoktere for å lykkes i kampen 
for å redde regnskogen! Som Regnskogvokter støtter du oss 
med et fast månedsbeløp som går til vårt arbeid for å verne 
og bevare regnskogen, urbefolkningen og de fargerike 
dyrene som lever der.  Du vil motta jevnlige oppdateringer 
fra oss i løpet av året.

Send oss en SMS med kodeord VOKTER til 2160 og bli 
Regnskogvokter med et månedlig beløp på 200 kroner, 
eller gå inn på www.regnskog.no og registrer deg med 
ønsket beløp.
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Vil du redde regnskog 
hver måned?

Hver krone 
teller!
Tuva Tjørn Dalehaug (12) fra Sandnes har gått fra 
hus til hus i nabolaget sitt og samlet inn penger til 
Regnskogfondet. Tuva laget en egen bøsse, og teipet en 
liten plakat på genseren sin som sa følgende: «1 krone 
redder 200 m2 i året». Den engasjerte 12 åringen 
samlet inn hele 1000 kroner i løpet av noen få dager. 

– De fleste var veldig positive til den gode saken, 
og jeg håper denne lille innsamlingen kan være til 
inspirasjon for mange andre om at ingenting er for 
lite, og at hver krone teller, sier Tuva.

SEND SMS 
VOKTER 
TIL 2160
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Viktig med respekt for naturen
– Jeg synes det er veldig fascinerende at regnskogen fungerer 
som et slags «renseri» for all verdens CO2-utslipp. Konsekven-
sene av avskogingen er derimot veldig skremmende å tenke på, 
sier regnskogvokteren Kjetil Anmarkrud.
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Gjør seg klare til fest
Det er kun kort tid igjen til yanomamiene starter den store feiringen av 20 år på sitt eget territorium.  

Dermed er det tid for en vask for både store og små. Elva renner krystallklar noen hundre meter fra yanomami-landsbyen Demini.  
I den spesielle anledningen er mennene jaget lenger ned i elva og kvinner og barn, inkludert gjester, 

har den fantastiske badekulpen i regnskogen helt for seg selv.
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