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regNskogfakta: Visste du at det lever minst 87 isolerte indianergrupper i brasiliansk og peruansk amazonas? regNskogfakta: Visste du at regnskogen er 60-100 millioner år gammel, og verdens eldste økosystem?

I sommer feiret orangutangen Louie 1 år, og dagen ble feiret med palmeoljefri bursdag 
i Dyreparken i Kristiansand. Tilstede var også Regnskogfondet for å markere vårt nye 
samarbeid med familieparken. Målet er å lære parkens flere hundre tusen besøkende 
om trusselen som palmeolje utgjør mot dyrene i regnskogen ved hjelp av plakater og 
aktiviteter. I tillegg har Dyreparken lenge jobbet med sine leverandører for å få etablert 
gode mattilbud uten palmeolje. Også Nikolai (7), Kamille (7), Kasper (5) og Benedikte 
(6) tok turen til Dyreparken for å feire bursdag, og alle visste at orangutangen er truet: 

– Det er mange som hogger ned regnskogen for å få tak i palmeolje, men da dør 
både skogen og dyrene som bor i den. Regnskogen er bra for hele jorda, så den er 
viktig å ta vare på, stemte de i kor.

Ny rapport: 
Landtyveri raserer 
skogen
en rykende fersk rapport konkluderer med 
at Papua Ny-Guineas regnskoger i stor grad 
ødelegges av en omstridt landutleieordning. 
Rapporten er utarbeidet av Greenpeace, og 
beskriver hvordan urfolk har måttet gi avkall 
på 51 000 km2 av sine tradisjonelle områder 
på grunn av utleieordningen. Hele 75 prosent 
av områdene som er omfattet av utleieordnin-
gen kontrolleres av utenlandske selskaper, og 
i ett tilfelle skal et selskap ha betalt papuansk 
politi for å true og trakassere landeiere i for-
kant av at området deres ble stjålet.

Greenpeace konkluderer nemlig med at 
utleieordningen er et eneste stort landtyveri, 
og krever at Papua Ny-Guineas nye regjering 
må stanse all utleie av land, og gjennomføre 
lovendringer som beskytter lokalbefolknin-
gen mot grådige utenlandske tømmer- og 
landbruksaktører.

guyana vil stanse 
skograsering
med inntekter på over seks milliarder kro-
ner er gull Guyanas viktigste eksportartikkel. 
Produksjonen er imidlertid ansvarlig for 94 
prosent av landets avskoging, og den guyan-
ske regjeringen vil derfor midlertidig stanse 
utstedelsen av nye utvinningstillatelser. I neste 
omgang kan den norsk-guyanske skogbeva-
ringsavtalen bidra til å skape alternative, mer 
miljøvennlige arbeidsplasser for de mange 
tusen sysselsatte i guyansk gruveindustri.

– Vi har lenge etterspurt tiltak for å stanse 
gullgravernes ødeleggelse av regnskogen i 
Guyana. Det er en positiv overraskelse at 
den nye regjeringen i Guyana våger å gi klar 
beskjed til gruvebransjen om at raseringen 
av naturen må ta slutt, sier policyrådgiver 
Vemund Olsen i Regnskogfondet.
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kart kan hindre konflikter
Verdens nest største regnskog befinner seg i Kongo, og den er i stor grad urørt. Myndig-
hetene er imidlertid i gang med å dele skogen inn i områder for vern og kommersiell 
bruk, og det skaper ofte interessekonflikter mellom industriaktører, lokalbefolkning og 
myndighetene selv. Spørsmålet er hvem som har rett på landjorda.

I samarbeid med kongolesiske og internasjonale miljøorganisasjoner, har derfor 
Regnskogfondet overlevert kongolesiske myndigheter en skisse til løsning: At lokal-
samfunnene får utarbeide egne kart over sine tradisjonelle bruksområder. Tanken er 
at så lenge myndighetene gir lokalbefolkningen mulighet til å delta og bli hørt i areal-
programmet, vil man unngå konflikter samt bidra til en bærekraftig bruk av skogen.

– Notatet viser at deltakelse av lokalbefolkning ikke koster mye og at det ikke er spe-
sielt tidkrevende, men at resultatene blir langt bedre, sier programkoordinator Lionel 
Diss i Regnskogfondet.

feiret palmeoljefri bursdag!

… og så mye mindre palmeolje spiser du
Regnskogfondet og Grønn Hverdags palmeoljekam-
panje har gitt strålende resultater. Da kampanjen ble 
avsluttet i juni, hadde 21 523 personer skrevet under på 
oppropet om at norske matvareprodusenter må fase ut 
bruken av den regnskogødeleggende og helseskadelige 
oljen. Litt senere kom gladnyheten om at bransjen 
lytter til forbrukerkravet, og at det totale forbruket av 
palmeolje i norske matvarer er kuttet med 66 prosent 
i 2012. Reduksjonen er på hele 15 000 tonn, og det 
tilsvarer to liter palmeolje per nordmann.

– Norske bedrifter går foran med et godt eksempel, 
og tar ansvar for å redde regnskogen. Jeg vet ikke om 
noen andre land der palmeoljeforbruket er redusert 
så mye som det vi nå har oppnådd i Norge, sier en 
fornøyd daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet.

Vi trenger tømmer-
inspektører
vil du bidra til å redde regnskogen? Det er 
dessverre flere norske butikker som selger 
byggevarer, kjøkkenbenker, gulv og møbler 
av tropiske tresorter. Det ødelegger regn-
skogen. I høst skal vi derfor nok en gang 
kartlegge hvilke butikker dette gjelder, og 
lage en forbrukerguide. Mahogni, merbau, 
akasie, teak, eukalyptus, iroko og wenge er 
noen av de vanligste tresortene som selges.

Har du mulighet til å hjelpe oss? Meld deg 
som tømmerinspektør! Arbeidet går ut på å 
dra til en eller flere butikker, og undersøke 
hva de selger. Jobben er gjort på en ettermid-
dag eller to. Du vil få tilsendt et skjema som 
skal fylles ut, og veiledning i hvordan du 
kan gå fram. Du trenger ikke å kunne mye 
om tropisk tømmer fra før for å være med. 
Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid 
med Forbrukerrådet, Grønn Hverdag, Natur-
vernforbundet og Natur og Ungdom, og den 
har allerede ført til at flere norske butikker 
har stanset salget av tropisk trevirke.

Er du interessert i å delta, eller vil du ha mer 
informasjon? Ta kontakt med Regnskogfon-
dets kampanjekoordinator Anja Lyngsmark på 
mobil 95022536 eller anjaly@regnskog.no.
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Så mye er to liter palmeolje, 
illustrert med rapsolje.

gitargigant  bøtelagt
den amerikanske gitarprodusenten Gibson 
godtar en bot på 1,8 millioner kroner for å 
ha brukt ulovlig tropisk tømmer i gitarpro-
duksjonen, melder NRK. 

Gibson må også betale 300 000 kroner 
til The National Fish and Wildlife Founda-
tion, samtidig som de mister treverk verdt 
1,5 millioner kroner. 
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Leder  Lars Løvold
daglig leder i regnskogfondet
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regNskogfakta: Visste du at enkelte regnskogtrær kan bli over 50 meter høye?

Forventningene var skyhøye da indianeren 
Evo Morales i 2005 ble president i Bolivia. 
Syv år senere roper mange urfolk i protest 
snarere enn begeistring.

Kampen mellom regnskogsindianerne og 
myndighetene i Bolivia tilspisser seg. Den 
gjensidige tilliten nærmer seg null. Myndig-
hetene legger sine økonomiske utviklings-
planer uten å konsultere menneskene som 
blir berørt. Med linjalen som planleggings-
instrument beslutter de å legge en motorvei 
rett gjennom et av Bolivias mest velkjente 
beskyttede områder, TIPNIS, til tross for 
at det for over 20 år siden ble definert som 
både nasjonalpark og indiansk territorium. I 
desperasjon legger indianerne nok en gang 
ut på den lange marsjen fra regnskogen 
i lavlandet til den skogløse hovedstaden i 
nesten fire tusen meters høyde. De krever 
at presidenten anerkjenner deres kultur og 
livsform. De krever å bli hørt og respektert. 

Verdens første urfolkspresident
Overgrep mot urfolk er ikke noe nytt. Heller 
ikke at «utvikling» brukes som begrunnelse. 
Det nye er at den som har ansvaret for over-
grepene selv er indianer. Etter valgseieren i 
2005 ble høylandsindianeren Evo Morales 
hyllet som verdens første urfolks president. 
De indianske folkegruppene i lavlandet 

hadde sluttet massivt opp om hans valg-
kampanje, og kunne nesten ikke tro det 
var sant at en indianer kunne vinne over 
kandidatene fra den tradisjonelle eliten. 
Løftene om jordreform, sosial rettferdighet 
og bedre kår for de fattige var mange, og de 
fortsatte å stemme på ham i valget i 2009. 
Forventningene var enorme.

Forskjell på liv og lære
Derfor er også skuffelsen og fortvilelsen blant 
lavlandsindianerne så dyp. Nasjonalt og in-
ternasjonalt fortsetter president Evo Morales 
å snakke varmt om Moder Jord og urfolk 
samtidig som han hudfletter kapitalismen 
og dens profittbegjær. Likevel prioriterer han 
olje- og gassutvinning, veibygging og jord-
bruk og anklager regnskogsindianere som 
sloss for skogen og sine barns framtid for 
å være manipulert av utenlandske frivillige 
organisasjoner. I stedet for å konsultere og 
involvere berørte lokalsamfunn i overens-
stemmelse med Bolivias nye grunnlov og 
landets internasjonale forpliktelser, opp-
lever regnskogsbeboerne maktmisbruk og 
manipulasjon. 

Må bryte statlig maktarroganse
Som urfolksleder og president har Evo Mora-
les blitt stilt overfor to store utfordringer når 
det gjelder forholdet til indianerne i lavlandet. 
Som Aymara-indianer fra høylandet, en fol-
kegruppe som teller millioner og som med 
rette er stolt av sin høykultur fra før Inka-
tiden, har utfordringen bestått i å forstå og 
respektere skogsindianere som lever spredt 
i små lokalsamfunn tilpasset regnskogens 
komplekse økologi. Som statsleder har utfor-
dringen vært å bryte sentralmaktens lange 
tradisjon for maktarroganse, samt involvere 
hele befolkningen i et utviklingsprogram 
som hevder å ville forene sosial og økono-
misk utvikling med respekt for Moder Jord. 
Så langt har Evo Morales dessverre sviktet 
på begge punkter.

skuffende fra  
urfolkspresidenten

« Overgrep mot urfolk er ikke noe nytt. 
Det nye er at den som har ansvaret for 
over grepet selv er indianer.

VI aNBefaLer!
Bok: Fordlandia: The Rise and Fall of Henry 
Ford’s Forgotten Jungle City
forfatter: Greg Grandin
aNBefaLt aV: Anne Leifsdatter Grøn-
lund, prosjektkoordinator Brasil

 
Stormaktsspill, industri og kapitalisme - og 
en god dose amerikansk nostalgi. Dette er 
den fascinerende historien om bilgiganten 
Henry Fords katastrofale forsøk på å bygge 
en gigantisk gummiplantasje dypt inne i 
brasiliansk Amazonas på slutten av 1920-tal-
let. Ved første øyekast fremstår dette som et 
økonomisk prosjekt: Å sikre tilgang på billig 
gummi. Men ikke for Henry Ford. Verden-
spioneren i samlebåndsproduksjon ønsket 
ikke bare å skape biler: Han ville skape det 
perfekte samfunn. Og hva var vel bedre enn 
å starte fra bunnen? På et av verdens mest 
uberørte og avsidesliggende steder?

Men det var med en ulykksalig underinfor-
mert entusiasme Fords rådgivere avgjorde at 
gummitrærnes opprinnelsessted, Amazonas, 
måtte være det ideelle stedet for gummi-
plantasjer. For hverken biologer eller andre 
eksperter ble spurt om råd, og i kampen 
mellom jungelen og den blinde, amerikan-
ske uovervinneligheten vinner jungelen. Gitt 
utfordringene er det allikevel imponerende 
hvor langt de kom i Fordlandia. I løpet av 
sin korte levetid, kunne Fordlandia skilte 
med forstadshus og hageflekker, rennende 
vann, elektrisitet, sykehus og samfunnshus 
med dansekvelder. Men en verdensøkonomi 
i endring, en verdenskrig, en visjon uten rot 
i virkeligheten og jungelens lov krevde sitt. 

Ford Motor Company investerte 20 mill-
ioner dollar i Fordlandia. I 1945 ble lan-
det solgt til brasilianske myndigheter for 
244 200 dollar.

Etter et ukjent antall timer i trange fly-
seter, en kraftig syklon, en kansellert 
balje av en ferge, og en lettere humpete 
sjøfart var det en lettelse å sette sine før-
ste sandalavtrykk på Siberut – det som 
fra utsiden må være et paradis på jord. 

Etter ytterligere fire timer på reisefot 
i en uthult tømmerstokk var det uvirke-
lig å forestille seg ankomsten til den 
lille landsbyen Rogdok (bildet). Noen 
nysgjerrige små barn og et kamerasky 
lokalsamfunn senere innså man raskt 
at idyllen sjelden er så enkel som man 
håper på som fremmed. Også frede-
lige øysamfunn har sine fiender. På 
denne vakre øygruppa heter den største 
fienden av dem alle palmeolje. En olje 
som mange nordmenn knapt har hørt 
om, men som du finner i vår ukent-
lige tacomiddag eller i kaffekjeksen. 
En olje som her nede forbindes med 
sosiale konflikter, og tap av rettigheter 
og landjord. 

På Siberut har palmeoljen ennå 
ikke satt sine stygge spor, men den 
er i anmarsj. Etter å ha sett med egne 
øyne hvordan mentawaiene høster av 
hva naturen gir dem, hvordan de hver 

dag tramper timevis i knehøyt vann 
for å lage sago eller vandrer mil på 
mil i ulendt terreng for å samle inn 
kakaobønner, hvordan de nyter freden, 
stillheten og gleden av hverandre, er 
det hjerteskjærende å tenke på at de 
når som helst kan miste det livet de 
kjenner så inderlig vel.  

Når kveldsmørket senket seg vår 
første kveld i Siberut, og myggen var 
bekjempet ved hjelp av den kraftige 
sigarettrøyken fra landsbyens ledere, 
så vi likevel en anelse håp. Dette er 
mennesker som vet hva de har og hva 
de står i fare for å miste. Og til tross for 
våre språklige og kulturelle forskjeller 
fant vi likevel fellesnevneren. Ønsket 
om å bevare regnskogen. 

Noen måneder etter dette første 
møtet med paradis på jord har jeg så 
inderlig lyst til å reise tilbake. Til tross 
for trange flyseter, frykten for tsunami 
og giftige insekter i senga. Jeg har så 
lyst til å reise tilbake for å fortelle dem 
at første lille delseier er vunnet. Vi har 
redusert palmeoljeforbruket i Norge 
med to tredjedeler.

Hilsen Gunnhild

Paradisøya
HVeM: kommunikasjonsrådgiver gunnhild Pauline Baade 

HVor: Indonesia HVorfor: Besøke lokalsamfunn 
og regnskogfondets partnere som kjemper 

mot palmeoljeindustrien 

nytt fra fra regnskogfondet 3–2012  SiDE 4



nytt fra fra regnskogfondet 3–2012  SiDE 6

den lange Protestmarsjen    teMa

det er 27. juni, 2012. Nærmere 1 000 india-
nere fra boliviansk Amazonas blir tatt i mot 
med jubel da de ankommer presidentpalasset 
i hovedstaden La Paz. I over to måneder har 
de marsjert i protest mot byggingen av en 
ny motorvei i Amazonas.

Indianerne har tilbakelagt en vandring 
på 62 dager, over 600 kilometer og en stig-
ning på nærmere 4000 høydemeter fra byen 
Trinidad i det tropiske øst, til høyfjellene i 
Andesregionen i vest. Oppsiktsvekkende for 
utenforstående, men et forholdsvis vanlig syn 
i Bolivia. Indianernes stille marsj føyer seg 
inn i rekken av det som er blitt en velkjent 
protestform blant landets urfolk.

Har marsjert siden 1990
For nøyaktig 22 år siden, i august og sep-
tember 1990, gjennomførte flere hundre 
indianere fra boliviansk Amazonas den første 
urfolksmarsjen fra lavlandet til høylands-
områdene og inn til hovedstaden La Paz. 
Etter harde forhandlinger med datidens 
regjering sikret indianerne seg anerkjen-
nelse for fire urfolksterritorier som var truet 
av tømmerhogstselskaper og utvinning av 
andre naturressurser. En anerkjennelse som 
støttes av Bolivias nye grunnlov etter at den 
ble omskrevet i 2009 under dagens president 
Evo Morales, Bolivias første urfolkspresident.

Vandringen som ble avsluttet i juni i år 
var den niende urfolksmarsjen i nasjonens 
historie og den andre som gjennomføres på 
under ett år for å stanse regjeringen Morales 
sine planer om å bygge en motorvei tvers 
gjennom nasjonalparken og indianerter-
ritoriet TIPNIS som ligger i Amazonas. 
På fredelig vis krever indianere respekt for 
anerkjennelsen av urfolksterritoriene som 
ble sikret i 1990. 

– Vi kjemper vår livs kamp
TIPNIS-konflikten har gradvis eskalert, og 
toppet seg i 2011 da regjeringen og det bra-
silianske entreprenørfirmaet OAS signerte 
kontrakten for motorveien. Avtalen ble inn-
gått uten at de indianske folkegruppene 
som bor i området ble konsultert. Nå frykter 
indianerne at veien vil føre til en strøm av 
jordsøkende bønder fra høylandet, at regn-
skogen blir hugget ned og at beboerne vil 
bli drevet fra hus og hjem.

– Vi er redde for å miste alt vi har. Og nå 
tvinges vi til å forlate våre barn og foreldre 
i månedsvis uten å vite om de har nok mat 
til å klare seg. Vi kjemper vår livs kamp, vi 
kjemper for våre barn og barnebarn, slik at 

gir alt de har – for alt de har
Når myndighetene i Bolivia vil bygge en motorvei i Amazonas, svarer 

indianerne ved selv å ta til veien i protestmarsjer som beveger en hel nasjon. 
tekst: hANNe kROgStAdmO  foto: pABLO ARAuz/CidOB

den lange veien: Protesterende bolivianske 
indianere på vei mot hovedstaden La Paz. 
De tilbakelegger flere hundre kilometer og 
tusenvis av høydemetre. 
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aktivisten

Vil ha en pygmé 
som president

NaVN: Patrick saidi Hemedi (29)
sak: anerkjennelse av urfolks rettigheter 
i dr kongo
orgaNIsasjoN: dgPa (Bevegelsen 
for urfolksgrupper)
HVor: kinshasa, kongo
BakgruNN: er koordinator for planlegging 
og utadrettet virksomhet i dgPa. Bor i 
kinshasa med sin kone og deres to barn

Da Patrick var liten så han med egne øyne 
hvordan pygmeer ble utsatt for omfattende 
diskriminering. Dette gjorde evig inntrykk. I 
dag jobber han for å gi Kongos pygmeer et 
bedre liv.

– Hva kjemper du for?
– Vi kjemper for at den kongolesiske sta-
ten skal anerkjenne urfolksgrupper som 
nettopp urfolksgrupper. Samtidig jobber 
vi for at bantuene, som utgjør befolknings-
majoriteten i Kongo, skal gjøre det samme. 
Vi vil sikre og fremme urfolks tradisjonelle 
og territoriale rettigheter, og vi påvirker 
parlamentet, senatet, departementene, 
presidenten og sivilsamfunnsaktører. Pyg-
méene blir sterkt undertrykket, og iblant 
anses de ikke en gang som mennesker. 
De blir fratatt sine tradisjonelle områder, 
og utsatt for omfattende diskriminering i 
hverdagslivet. De skal ikke hilses på, en-
kelte vil ikke spise sammen med dem, og 
de kan ikke gifte seg med en bantu. Dette 
må det bli slutt på.

– Hva fikk deg til å engasjere deg?
– Jeg vokste opp i en landsby i den skog-
bekledde Maniema-provinsen, hvor det 
bor mange pygméer. Fra en tidlig alder så 
jeg hvordan de hadde det. Jeg ble sjokkert 
både over forakten de ble utsatt for og 
hvordan de ble tilsidesatt i samfunnet. Da 
jeg flyttet til Kinshasa og begynte å jobbe 
med skogbeskyttelse, ble jeg gjennom 
verdensbanken involvert i de nye nasjo-
nale skogretningslinjene. Nok en gang 
var urfolk helt oversett, og jeg bestemte 
meg for å ta opp kampen på deres vegne.

– Hva er du mest stolt over?
– I fjor holdt vi en konferanse om rettighe-
ter hvor vi samlet urfolkrepresentanter fra 

hele landet og deretter overrakte en felles 
anbefaling til regjeringen. Presidenten 
svarte ved å skrive et offisielt brev til sine 
ministre, der han ba dem respektere de 
rettighetene urfolk har til land- og skog-
områder. Videre har det blitt satt ned en 
parlamentskomité som skal se nærmere 
på saker som omhandler urfolksrettighe-
ter. Den jobber akkurat nå med Kongos 
ratifisering av den folkerettslig bindende 
konvensjonen om urfolksrettigheter, ILO 
169. Like fullt er ikke dette så mye å være 
stolt over. Det handler kun om virkemidler 
som må på plass før vi kan nå det over-
ordnede målet, som er å se forbedringer 
i pygméenes levevilkår.

– Hva er den største utfordringen?
– Vi lurer fremdeles på hvordan vi skal få 
bantuene til å akseptere en lov til fordel 
for en gruppe som de alltid har under-
trykt. Dette er et avgjørende punkt fordi 
det krever en holdningsendring. Og når 
loven er ratifisert må den implementeres 
på en varsom måte i lokalsamfunnene 
fordi utfordringene er forskjellige i ulike 
deler av landet.

– Hva er dine drømmer for framtida?
– At urfolk skal få bo i deres tradisjonelle 
områder. At pygméer blir sett på som men-
nesker, og at forskjellige grupperinger kan 
jobbe mot et felles mål. Og mange ler når 
jeg sier det, men det hadde vært strålende 
med en pygméisk president i Kongo en dag!

marine@regnskog.no

«Pygméene blir sterkt undertrykket, og iblant anses de ikke en gang som mennesker.»

tema    den lange Protestmarsjen

de kan få leve slik vi alltid har gjort, forteller 
Bertha Bejarano Congo som er leder for en 
urfolksorganisasjon i fylket Beni i Amazonas 
og utvalgt leder for den siste urfolksmarsjen.

De protesterende indianerne krever i ho-
vedsak stans av veiutbyggingen. Ytterligere 
15 punkter er imidlertid presentert, deriblant 
krav om selvstyre, kontroll og beskyttelse av 
urfolksterritorier og økt tilgang til boliger, 
helsetjenester og utdanningsmuligheter.

Får bred folkelig støtte
Regnskogfondets viktigste partner i Bolivia, 
nasjonalorganisasjonen for urfolk i lavlands-
regionen (CIDOB), har stått i stormen med 
de demonstrerende indianerne. Men inn-
stendige appeller til regjeringen om dialog 
og møter, har kun blitt møtt med stengte 
dører, tåregass og vannkanoner.

I oktober i fjor varslet FN en granskning 
av politiaksjonen som førte til at 78 protes-
terende indianere ble skadet. En aksjon som 
vakte avsky over hele Bolivia, og som blant 
annet førte til at forsvarsminister Cecilia 
Chacon gikk av i protest mot politiets volds-
bruk. I år har to måneders vandring kun ført 

til mislykkede dialogforsøk, politisk spill, 
splittelser innad i bevegelsen og sykdom.

Indianernes prøvelser går imidlertid ikke 
ubemerket hen i Bolivia. Urfolksmarsjene 
vekker en enorm folkelig mobilisering både 
nasjonalt og internasjonalt. Den store ur-
folksmarsjen i 2011 er en god illustrasjon da 
tusenvis av bolivianere tok til gatene for å vise 
sin støtte og solidaritet til de marsjerende, 
og innsamlingsaksjoner ble holdt i flere av 
de største byene over hele landet.

Støtten er god å ha for indianerne, som 
knapt tør tenke på at motorveien skal bli 
en realitet. Bertha Bejarano Congo er over-
bevist om at dersom lavlandsindianerne 
taper kampen om TIPNIS, vil det kunne få 
katastrofale følger for miljø og levekår i hele 
boliviansk Amazonas.

– Vår jord og vårt hjem er ikke til salgs. 
Nå er vi på god vei til ikke bare å miste våre 
hjem og landområder, men vår kultur, vårt 
språk, våre folk, sier hun.

Dermed går indianerne videre. Stadig 
videre, inntil motorveien kun er et minne 
om katastrofen som ble avverget.

TIPNIS

•	 Kombinert nasjonalpark (opprettet 
i 1965) og indianerterritorie (aner-
kjent i 1990).

•	 Er på 12 000 km2 og ligger på 
 grensen mellom distriktene Beni  
og Cochabamba.

•	 I 2003 ble territoriet tildelt tre in-
dianergrupper i lavlandet som har 
sine tradisjonelle leveområder der.

•	 Den omstridte motorveien skal bli 
en ny hovedfartsåre mellom Brasil 
og Chile, og knytte Bolivia til havner 
i Atlanterhavet og Stillehavet.

TIPNIS

La Paz

Bolivia

Kongo
Kinshasa

stort antall: Nærmere 1000 indianere er med under marsjen, som vekker stor interesse 
over hele Bolivia. 
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– jeg visste mer enn mange tror. Jeg tip-
per det ikke er mange norske politikere som 
har gått i regnskogen både i Amazonas og 
på Borneo. Faktisk har jeg vært opptatt av 
og fascinert av regnskogen fra jeg var ung.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) 
parerer spørsmålet om hvor mye han visste 
om regnskogen før han inntok statsrådssto-
len 23. mars. Det kan jo ellers være lett å få 
inntrykk av at læringskurven har vært bratt. 
Våren og sommeren besto blant annet av flere 
møter med Regnskogfondet, og da Solhjell 
og bistandsminister Heikki Holmås dro på 
felttur til Amazonas i forbindelse med Rio+20-
toppmøtet, ble RF-leder Lars Løvold med.

I løpet av sistnevnte tur siterte ABC Nyhe-
ter Solhjell på at «redusert avskoging i Brasil 
er det største og mest vellykkede klimatiltaket 
i verden i dag».

– Hvor viktig er det at vi lykkes i å bevare 
regnskogen?

– Det er blant de store globale miljøutfor-
dringene, og en nøkkelutfordring for klima 
og naturmangfold. Avskoging står for opptil 
en sjettedel av verdens klimagassutslipp, 
og bevaring av skog er derfor ekstremt 
viktig som et raskt og effektivt klimatiltak. 
Regnskogen er også blant våre mest artsrike 
naturtyper. Det er mange arter vi ikke har 
oppdaget, og som kan ha viktig bruksverdi 
for oss mennesker uten at vi forstår det fullt 
ut i dag, sier Solhjell.

– Regnskogfondet må få mye ære
Norge entret for alvor den internasjonale are-
naen for skogbevaring da Jens Stoltenberg 
under klimatoppmøtet i 2007 erklærte at 
landet ville bruke opptil tre milliarder kroner 
årlig på regnskogsbevaring. Prinsippet var 
enkelt nok; regnskogsland som kunne vise 

til konkret reduksjon i avskogingen, ville få 
utbetalt penger. I dag er tolv milliarder kroner 
lovet i støtte til Brasil og Indonesia over flere år. 

Norge har i tillegg satt av 500 millioner til 
prosjekter i Kongobassenget i Sentral-Afrika, 
landet har bilaterale avtaler med Tanzania og 
Etiopia, og det tilføres betydelige skogmidler 
til flere land i Sør-Amerika, Afrika og Asia 
gjennom FN og Verdensbanken.

– Det er mange som vil ha æren for etable-
ringen av skogsatsingen, men Regnskogfon-
det og Norges Naturvernforbund må kanskje 
ha mesteparten av den. Det var dere som 
i den offentlige debatten brakte fram den 
tankegangen og det forslaget, sier Solhjell.

Fremdeles møter miljøvernministeren 
internasjonale kollegaer som undrer seg 
over det norske engasjementet.

– «Hvorfor i all verden har Norge blitt et 

ledende land?» Det hører jeg ofte. Men hvis 
man begynner å sette seg inn i dette temaet, 
så er det helt fundamentalt for hvordan vi skal 
bevare og utvikle denne planeten. Alle som 
er opptatt av store internasjonale spørsmål, 
bør være engasjert i skog.

Varsler oljefondvurdering
Det norske engasjementet, og viljen til å 
bruke store summer på skogbevaring, har 
da også fått mye velfortjent skryt. Men den 
rikdommen som gjorde regnskogmilliardene 
mulig er samtidig en trussel for skogen, 
konkluderer Regnskogfondet og Natur-
vernforbundet med i rapporten med den 
beskrivende tittelen «Beauty and the Beast».

Oljefondet har nemlig investert 82 mil-
liarder kroner, hele 27 ganger regnskogmil-
liardene, i sju bransjer som er ansvarlige for 
massiv regnskogødeleggelse verden over.

Solhjell har lest rapporten og sier den 
satte en viktig dagsorden.

– Jeg mener dere peker på en viktig ut-

fordring; om petroleumsfondet, som er noe 
av det vi påvirker verden mest med, skal 
støtte opp under den utenrikspolitikken vi 
har, eller om fondet skal være nøytralt og 
dermed risikere å undergrave den.

Statsråden mener regjeringen må vurdere 
om de etiske retningslinjene for oljefondet 
ivaretar regnskogshensyn på en god nok måte. 

– Det vil alltid være slik at de etiske ret-
ningslinjene har behov for å utvikles. Da de 
ble etablert var vi ledende i verden. Nå ser 
vi at mange andre fond, både pensjonsfond 
og private fond, har kommet etter og er vel 
så utviklet. Dette med palmeoljeindustrien 
i Indonesia og Malaysia var for eksempel 
ikke på radaren tidligere, men er i dag en 
kjent sak i Norge. I Sørøst-Asia er det ingen 
tvil om at denne industrien kanskje er det 
største problemet med tanke på avskoging.

– Men har en miljøvernminister innflytelse 
over oljefondets investeringer?

– Verken miljøvernministeren eller noen 
annen statsråd har noe med den daglige 
forvaltningen å gjøre, men regjeringen lager 
de overordnede reglene. Det er de vi må se 
på framover, sier Solhjell.

Mener Brasil har vist vei
Miljøvernministeren gleder seg over at skog-
spørsmålet er blitt det han kaller et «kjempe-
tema internasjonalt». Han er overbevist om 
at Norge vil fortsette å spille en nøkkelrolle, 
og at regnskogmilliardene Stoltenberg kunne 
lansere i 2007 har kommet for å bli.

– I årene som kommer tror jeg det er 
viktig å bruke pengene godt, og faktisk få 
dem inn i prosjekter, samt å få andre land 
med i en langt mer koordinert innsats enn 
vi ser i dag.

Mobiltelefonen hans gir et signal. Solhjell 
må avgårde til neste avtale.

– Helt til slutt: Kan regnskogen reddes?
– Ja, regnskogen kan reddes. Jeg vil kalle 

meg selv erfaringsbasert optimist. I møte 
med store problemer og utfordringer har 
mennesket en utrolig evne til å snu seg rundt 
å gjøre ting på en annen måte. Det tar ofte 
tid, og det er tunge interesser vi slåss mot. 
Men Brasil har vist at det er tøft, men mulig 
å gjøre ting.

Kampen for verdens regnskoger er tøff, og går mot tunge interesser. Men 
miljøvernminister Bård Vegar Solhjell er sikker på at skogen kan reddes.

TeKST Og fOTO: gAute jOhANSSON gAARdeR

møter undring: Når miljøvernminister 
Bård Vegar Solhjell er ute på reise, får 
han ofte spørsmål om hvorfor i all verden 
Norge er blitt et ledende land i kampen 
for verdens regnskoger. Han mener svaret 
er enkelt: Regnskogen er fundamental 
i spørsmålet om hvordan planeten skal 
bevares.

«I møte med store problemer har mennesket en utrolig 
evne til å snu seg rundt og gjø re ting på en annen måte»

«Brasil har vist at  
det er tøft, men mulig 

å gjøre ting»



i arilds hage
forhistorisk: En typisk konglepalme i den tropiske regnskogen i Sør-Amerika, der disse plantene er mest utbredt.

konglepalmer 
– med dinosaurforsvar!

I de svært gamle økosystemene i tropeskogene finnes planter med en forhistorie som strekker seg 
flere hundre millioner år tilbake i tiden. konglepalmene har overlevd planteetende dinosaurer, som 
med sine kjempemessige kropper hadde et enormt behov for frisk planteføde. 

konglepalmenes utviklingshistorie går 300 millioner år tilbake 
i tiden. I vår tid finnes de i tropeskogene, men en gang var de vidt 
utbredt på planeten. De hadde sin storhetstid i dinosaurenes tidsalder 
(ca. 250 – 65 millioner år siden). Den gang var de så vanlige at de 
må ha fanget de store planteetende dinosaurenes oppmerksomhet. 

Lammende gift
Konglepalmenes giftige kjemiske forbindelser er høyst sannsynlig 
utviklet som et forsvar mot beitende dinosaurer. Det har lenge vært 
kjent at husdyr som beiter av konglepalmer får en sykdom som 
lammer dyrenes bakkropp. De mister styringen, tumler omkring 
og faller lett utfor stup og skrenter. Uten mulighet til å klare seg 
selv, omkommer dyrene etter hvert. Kanskje ble dinosaurer rammet 
på en lignende måte. Kanskje hadde konglepalmene allerede den 
gang utviklet et forsvar som kunne nedlegge de største kjemper 
som har vandret på jordoverflata. 

Brukt i matlaging
Til tross for sin farlige gift, er konglepalmer blitt brukt som matkilde 
for mennesker. Urfolk har utnyttet margen av stengler og malt 
mel fra frøene. Riktig behandling for avgifting av plantedelene 
er viktig for at de skal kunne spises. Etter annen verdenskrig ble 
det avdekket at Chamorro-folket, urbefolkningen på øya Guam 
i det vestlige Stillehavet, var blitt hardt rammet av en underlig 

sykdom.  Den snikende nervesykdommen, kjent som «Lytico-
Bodig», hadde et vidt spekter av symptomer. Noen minnet om 
ALS (amyotrofisk lateralsklerose), andre om Parkinsons sykdom 
og Alzheimers. Chamorro-folket brukte tradisjonelt mel laget av 
frø av konglepalmer og spiste ekstra mye av dette i krigsårene. 
Det var naturlig å anta at sykdommen skyldtes inntak av gift fra 
konglepalmer, oppsamlet i kroppen gjennom en årrekke. 

Flaggermus som giftbærere
I boka The Island of the Colorblind har den verdensberømte nevrologen 
og forfatteren Oliver Sacks tatt for seg noen underlige sykdomsfeno-
mener på noen øyer i Stillehavet. I annen del av boka søker han en 
forklaring på sykdommen som rammet Chamorro-folket. Han tror 
overføringen av giften kan ha skjedd med en lokal art av fruktetende 
flaggermus, som inngår i Chamorro-folkets tradisjionelle kosthold. 
Frø fra konglepalmer utgjør en stor del av disse flaggermusenes føde.  
Dette er en mulig forklaring på den mystiske sykdommen.  
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det var en viktig seier Regnskogfondets 
indonesiske partner WARSI kunne notere 
seg da myndighetene i 2000 opprettet nasjo-
nalparken Bukit Duabelas i Jambi-provinsen 
på Sumatra. Ved siden av å beskytte et stort 
skogområde, fikk urfolksgruppen Orang 
rimba en anerkjent rett til å benytte seg av 
naturressurser i parken. Dette var helt unikt 
for Indonesia, hvor verneområder som regel 
betyr at all menneskelig aktivitet er bannlyst.

Benor FM: Tenåringsstasjonen
Tolv år senere er WARSI fremdeles involvert 
i Bukit Duabelas. Men i dag består arbeidet i 
å løse konflikter som oppsto da landsbyboere 
i grenseområdene begynte å innlemme deler 
av vernearealet i sine jordbruksområder. 
Konflikter oppstår også når representanter 
fra de forskjellige lokalsamfunnene ikke 
forstår hverandre, i tillegg til at Orang rim-
baene har vært utsatt for stigmatisering fra 
andre de omkringliggende lokalsamfunnene.

Nå håper WARSI at løsningen kan ligge 
hos fem ungdommer i alderen 14 til 19 år. 
De har bakgrunn fra alle lokalsamfunnene 

som ligger i konflikt, og etter et initiativ fra 
WARSI utgjør de nå radiostasjonen Benor 
FM som ble startet 29. juni i år.

Tenåringene har lagt alle uenigheter 
til side og møtes hver dag for å snakke og 
spille musikk på lufta. Latteren sitter løst, 
og ungdommene er åpenbart begeistret 
over å kunne gjøre seg erfaringer med en 
helt ny kommunikasjonsform. Hvert eneste 
lokalsamfunn er inkludert i sendeskjemaet 
gjennom sine egne programposter.

Foreldrene blir mer tolerante
Nå knytter det seg stor spenning til om Benor 
FM kan bli verktøyet som gjør Bukit Duabelas 
til et mer harmonisk område. WARSI har 
i hvert fall som mål at radiostasjonen skal 
sikre en dialog mellom Orang rimbaene og 
de «utenforstående» landsbyboerne.

Innad i WARSI er det en klar forme-
ning om at de involverte partene er nødt til 
å forstå hverandre dersom konflikten dem 
imellom skal løses. Gjennom radioen blir 
lytterne blant annet fortalt hvordan de kan 
leve side om side i respekt for omgivelsene, 

og hvordan skogen og naturressursene kan 
forvaltes på en bærekraftig måte. Krydret med 
en passe dose underholdning, har Benor FM 
blitt en suksess i et område hvor beboerne 
ikke har tilgang på noen annen form for 
massemedium.

Og det mest gledelige? WARSI ser allerede 
resultater. Foreldrenes ulikheter viskes til en 
viss grad bort når barna deres blir venner 
på tvers av lokalsamfunn. Toleransen for 
Orang rimbaene øker, og miljøvern blir i 
større grad diskutert. WARSI har grepet 
muligheten, og tilbyr en nøytral møteplass i 
samfunnshuset deres som ligger ved grensen 
til nasjonalparken.

Men ingen medalje uten en bakside, og 
den består i at WARSI kun har driftsmidler 
til radioen ut 2013. En større antenne trengs 
også, slik at alle innbyggerne i nasjonalpar-
ken kan ta inn stasjonen. Derfor jobbes det 
med å finne penger til begge formålene.

I mellomtiden fortsetter ungdommene 
å prate og spille musikk til glede for store 
og små – og kanskje for en bedre framtid.

en løsning ligger i lufta
fem ungdommer og en radiosender kan avslutte en pågående 
konflikt i Indonesias første verneområde for urfolk.

tekst og foto: LOReLOu deSjARdiNS

håp i stemmen: Benor FM består 
av Sholeh (19), Lina (15), Isnen (18), 
Quouliel (19) og Budi (14). Både lokale 
og utstyr er helt nytt.

arILd HageN
gjennom flere tiår har forsknings journalist 

og naturfotograf arild Hagen samlet bilder 
og historier om livets myldrende og skjøre 

mangfold i regnskogen. Hagen har lang 
fartstid fra nrk og står bak flere populære 

programmer og tV-produksjoner.
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redd regnskogen!

stor glede av små skapninger
Du kjenner ham fra vår faste spalte «I Arilds Hage». Men hvem er egentlig 
mannen bak de unike bildene?

Få i Norge kjenner regnskogens fantastiske mangfold like godt som fors-
kningsjournalist og naturfotograf Arild Hagen. Han står bak flere store NRK-
produksjoner, og i 20 år har han delt sin kunnskap og sine fotografier, filmer 
og tekster med Regnskogfondet og våre støttespillere.

I Regnskogs faste spalte «I Arilds Hage», presenterer han finurlige arter fra 
regnskogen, gjerne insekter og andre små organismer. 

– Jeg er opptatt av helhet og mangfold, og av hvor sammensatt naturen er. 
Insekter og småkryp har viktige funksjoner i naturen, sier Hagen. 

– 1,8 millioner arter på jorden er beskrevet. Minst dobbelt så mange er 
uoppdagede! De fleste av dem er små og lever i regnskogen. Når man fjerner 
tropeskog, mister man menneskehetens største potensiale.

Når Hagen er på feltreiser, bor han i regnskogen. Sover i hengekøye og er i 
nærkontakt med den rike naturen. 

– Jeg bruker ulike verktøy når jeg samler og studerer dyr. Et eksempel er 
lysfellen. Det er ikke lett å få øye på dyr i regnskogen, men med en lysfelle kan 
jeg oppleve en hel storm av insekter som flyr mot lyskilden.

– Hva gjør størst inntrykk på deg når du besøker regnskogen? 
– Rikdommen i regnskogen fascinerer meg mest. Jeg ligger der i hengekøya, 

hører alle lydene, og er inne i selve skattkammeret på denne planeten vi bor på. 
Det er nesten en uvirkelig følelse.

verdifulle bilder: Arild Hagen vil få folk til å reflektere over  
hvilke verdier som er helt avgjørende for oss, og som vi må ta  
vare på for å overleve på jorden.

Regnskogfondets støttespillere i Norge er en engasjert og variert gruppe, som har til 
felles at de står sammen med oss for å redde verdens regnskoger. Denne gangen pre-
senterer vi en barnerettighetsekspert, en kjøkkensjef og en naturfotograf.

redder regnskogen med god mat
Kenneth Melsom-Johansen er kjøkkensjef på Quality Hotel i Fredrikstad. Da Regnskog-
fondet og Grønn Hverdag tidligere i år presenterte palmeoljeguiden, fikk han en idé: Hva 
om hotellet der han jobber kunne bli Norges første palmeoljefrie hotell? 

Som tenkt, så gjort. Etter en dugelig innsats fra Mel-
som-Johansen og de andre ansatte på hotellet, kunne 
Quality Hotel i Fredrikstad den 22. juni i år skilte med et 
kjøkken helt fritt for palmeolje! Ikke en kjeks, et pålegg 
eller en frokostblanding inneholder palmeolje.

Palmeoljeindustrien er den største trusselen mot 
regnskogen i Indonesia og Malaysia. Vi i Regnskogfon-
det takker Kenneth Melsom-Johansen for strålende idé 
og innsats!

null palmeolje: Kjøkkensjef Kenneth  
Melsom-Johansen skal ikke ha en dråpe  

palmeolje på sitt hotell.

gi skogen panten
La ikke gamle mobiltelefoner ligge i 
skuffen, men la dem heller komme til 
nytte! Det finnes flere panteordninger 
for mobiltelefoner, men det nystartede 
firmaet pantmobilen.no gir deg mulighet 
til å gi hele eller deler av pantebeløpet til 
Regnskogfondet.

regnskogvokteren
Hvordan skal det gå med oss hvis vi ikke klarer å ta vare på 
miljøet på jorden, spør annette giertsen.

– Vi må heve blikket og tenke framover, sier Giertsen, som er ekspert på barns 
medvirkning og rettigheter. 

Hun er ansatt i Redd Barna, der hun jobber med barn i væpnede konflikter 
og fredsbygging. Regnskogvokter har hun vært siden 2001. 

– Jeg synes Regnskogfondet jobber på en god måte. Dere tar folk som bor i 
skogen på alvor. Dere kontakter dem for å finne ut hvordan deres situasjon er 
og gir dem redskaper, som kunnskap og informasjon, som de kan bruke til å 
påvirke nasjonale myndigheter og internasjonale institusjoner.

På spørsmål om hvorfor det er viktig for barna i regnskogen at skogen, altså 
hjemmet deres, får stå, svarer Annette Giertsen: 

– Livsgrunnlaget til alle mennesker, også barn, omfatter så mye. Det er mat 
og helse, men det er også trivsel, glede, læring, oppdagelser og samhold. Vi må 
ha respekt for, og ta vare på mangfoldet av ulike gruppers kulturer og levesett. 
Samtidig må vi sørge for at de får den opplæringen som skal til for å kunne vite 
om rettighetene de har, slik at de kan stå imot folk som kommer for å ta ut res-
sursene der de bor og ødelegge miljøet deres.

engasjert: – Jeg er Regnskogvokter fordi det er viktig  
å ta vare på regnskogen. På grunn av menneskene som bor der, 
dyre- og plantelivet og klimaet på jorden, sier Annette Giertsen.
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STøTT 
REGNSKoGFoNDET! 
Regnskogfondet redder regnskog med 
støtte fra enkeltpersoner og bedrifter i 
Norge. Sammen bevarer vi store regn-
skogsområder hvert år. Du kan gi din 
støtte på flere måter:
•	 Du kan gi et støttebidrag til vår giverkonto 

1602.58.32500.
•	 Vil du redde regnskog hver måned? Bli 

Regnskogvokter på www.regnskog.no!
•	 Har du spørsmål om vår givertjeneste? 

Send en e-post til regnskog@regnskog.no, 
eller ring 23 10 95 00.
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diana (18) minnes sine forfedre
Den lokale sjamanen Semi Awas gir Diana (18) en velsignelse under Hari Moyang, dagen da Mah Meri-folket i Malaysia minnes sine 
forfedre. I landsbyen Sungai Bumbun, som ligger utenfor Kuala Lumpur, livnærer innbyggerne seg av å selge tradisjonelt håndverk 

blant annet til turister som kommer fra hovedstaden. I dette tilfellet har turismen bidratt til å fremme kulturell stolthet og videreføring 
av tradisjonell kunnskap. Bildet er tatt i forbindelse med et feltarbeid Regnskogfondets Anja Lillegraven gjorde i 2005. 
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