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5 UNIKKE NATUROMRÅDER REDDET 
 

Strategi for EAA 2019-2022 
 
 

 
 
Indledning 
 
EAA er en dansk non profit natur- og udviklingsorganisation, der arbejder for en rig og ren natur til gavn og glæde for 
livet på Jorden. 
 
EAA arbejder i Bolivia i tæt samarbejde med lokalsamfund, myndigheder og den private sektor og bekæmper i 
Danmark og internationalt årsagerne til natur- og miljøødelæggelser. 
 
For at øge effekten af vores arbejde er indsatserne centreret om områder, hvor både naturværdierne og 
trusselsniveauerne er høje. 
 
EAA blev stiftet i 2014 af en gruppe personer, som ønsker at fremme bæredygtig sameksistens mellem mennesker og 
natur og sikre den globale mangfoldighed af arter og naturtyper.  
 
EAA består i dag af en bestyrelse og et sekretariat bemandet af professionelle frivillige med en bredt vifte af faglige 
kompetencer indenfor international udvikling, naturbeskyttelse og kommunikation. 
 
Generalforsamlingen er EAAs øverste myndighed.  
 
Frivilligt arbejde er kernen i EAA.  

 
Strategisk mål for 2022 
 
Indeværende strategi udstikker retningen for EAA’s udviklings- og naturbeskyttelsesarbejde frem til den 31. december 
2022. Bestyrelsen vil løbende monitorere gennemførslen af strategien og holde medlemmerne orienteret om 
udviklingen.  

 
Frem mod 2022 vil EAA bidrage til bevarelse og beskyttelse af 5 unikke og værdifulde naturområder i Bolivia til gavn 
og glæde for livet på jorden. 
 
Det skal ske gennem tre strategiske indsatsområder: (1) bæredygtig forvaltning (2) levebrødsdiversificering, (3) 
fortalervirksomhed for strukturelle løsninger på natur- og miljøødelæggelser og (4) naturformidling. 
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På lang sigt er det EAAs vision at arbejde bredt med naturbeskyttelse og fattigdomsbekæmpelse i Sydamerika, ligesom 
EAAs udviklings- og beskyttelsesarbejde også udvides til at omfatte bæredygtig arealforvaltning 
 
I indeværende strategiperiode er det målet at konsolidere EAAs tilstedeværelse i Bolivia gennem bæredygtige og 
konstruktive projekter, ligeværdige partnerskaber og et professionelt engagement som skaber lokalt ejerskab og 
lægger grunden for en udvidelse af EAAs internationale arbejde til nabolandene Peru og Brasilien.  
 
Derfor opstilles følgende mål for strategiperioden: 
  
Inden udgangen af 2022 har EAA: 

 
• Konsolideret sig som effektiv natur- og udviklingsorganisation gennem solide partnerskaber og 

projektsamarbejder i Bolivia, der skaber varige forandringer for natur og mennesker.  

 
Strategiske indsatsområder 
 
1. Bæredygtig forvaltning: Første ben i EAA udviklingsarbejde er social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig 
forvaltning af naturressourcerne i et område. Dvs. at forvaltningen tager hensyn til både biologiske, kulturelle og 
økonomiske behov og interesser og gavner således biodiversiteten, det omgivne samfund og de folk som lever i 
områderne og har naturen som livsgrundlag. Generelle reguleringer af arealanvendelsen, så der ved flersidig 
anvendelse også bliver plads til natur/givne arter bredt ud over landskabet, kaldes for ’land sharing’. 
  
EAA arbejder med bæredygtig areal- og naturressourceforvaltning i strategisk udvalgte områder gennem støtte til 
lokalsamfund til udvikling og implementering af helhedsorienterede og bæredygtige planer for areal- og 
naturressourceforvaltning. Støtten til levebrødsdiversificering (indkomstskabende aktiviteter) er typisk omfattet af 
eller indgår som element i planer for bæredygtige areal- og naturressourceforvaltning, men ikke nødvendigvis. 
 
2. Levebrødsdiversificering: Udvikling af nye indtægtsskabende alternativer til kortsigtet ødelæggelse af naturens 
ressourcer indgår som andet ben i EAAs arbejde. Det gavner både mennesker i form af bedre levevilkår for lokale 
befolkningsgrupper og naturen i form af opdæmning for naturødelæggelser og tab af biodiversitet.  
 
EAA arbejder med levebrødsdiversificering i strategisk udvalgte områder gennem støtte til lokalsamfund til 
udvikling og implementering af lokaldrevet økoturisme og ikke træbaseret skovprodukter. Arbejdet bygger som 
udgangspunkt på eksisterende planer for enten bæredygtig areal- eller naturressourceforvaltning. Hvis sådanne 
planer ikke eksisterer, udvikles sådanne som led i støtten til levebrødsdiversificering for at sikre projektets 
bæredygtighed. 

 
3. Naturformidling: Børn og unge er fremtidens naturbeskyttere og EAA vil med naturformidling som tredje ben i EAAs 
internationale arbejde skabe større viden om biodiversitet og derigennem øge deres forståelse for vigtigheden 
naturbevarelse og hvordan det er muligt at beskytte naturen. 
 
EAA arbejder med naturformidling i strategisk udvalgte områder gennem støtte til skoler til udarbejdelse af 
informationsmateriale og medieforståelse. 
 
4. Naturpolitik: Fjerde ben i EAAs arbejde er en politisk indsats for at finde strukturelle løsninger på natur- og 
miljøødelæggelser – både for at mindske pres på oprindelige folks territorier, landsbysamfund og naturområder fra 
forskellige industrier og interesser, men i lige så høj grad ud fra det forhold at naturen i bred forstand og/eller 
bestande af givne arter bedst beskyttes gennem at reservere særlige arealer hertil (’sparring’).  
 
EAA arbejder naturpolitisk for forbud eller fredninger og udvikling og tilpasning af nationale love og regler på natur- 
og miljøbeskyttelsesområdet samt håndhævelse af disse.  
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Tværgående indsatser 
Et tæt samarbejde med lokalsamfund (primært oprindelige folk og bønder), og inddragelse af sektorpartnere og lokale 
myndigheder er centralt i EAAs arbejde med naturbeskyttelse og fattigdomsbekæmpelse og indgår som tværgående 
og understøttende indsatser i alle projekter. Samarbejdet består af træning og organisering, mens inddragelsen af 
stakeholders består af oplysning og sparring. Det skal fremme aktivt medborgerskab, skabe ejerskab og sikre 
transparens og bidrage til langsigtede, demokratiske og bæredygtige løsninger på problemer relateret til 
naturødelæggelser. Strategiske investeringer udgør en mindre dog fast del af EAAs indsatser og har som formål at 
kickstarte og booste nye initiativer. 

 
 

 
 
Geografisk fokus – strategisk afgrænsning og udvidelse 

 
EAAs overordnede udviklingsmål om at ”konsolidere sig som effektiv natur- og udviklingsorganisation gennem solide 
partnerskaber og projektsamarbejder, der skaber varige forandringer for natur og mennesker”, realiseres gennem en 
række specifikke udviklingsmål, som bliver styrende for den strategiske udvikling af EAA i perioden 2019-2022. 
 
I første omgang er Bolivia valgt som samarbejdsland grundet landets fortsatte udfordringer med afskovning og for i 
første omgang at fokusere EAAs internationale udviklings- og naturbeskyttelsesindsats. Det er dog ambitionen 
allerede i denne strategiperiode at afsøge og indgå i dialog om mulige partnerskaber med lokale organisationer i Peru 
og Brasilien, som opererer i områder i umiddelbar forlængelse af projektområderne i Bolivia. 
EAA indgik således i 2017 en femårig partnerskabsaftale med den bolivianske organisation Fundación para la 
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC). Organisationen arbejder med natur- og miljøbeskyttelse og 
lokaludvikling i skovregionen (tropisk tørskov) Chiquitania i det østlige Bolivia. 
 
Siden 2018 har EAA og FCBC-samarbejdet om implementeringen af et økoturismeprojekt i landkommunen San Ramon 
og en humanitær indsats som skulle afbøde de menneskelige konsekvenser efter skovbrandene i Chiquitano-regionen 
i 2019. 
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Vegetationen i Chiquitano-regionen domineres 
af tropisk tørskov – én af verdens mest udsatte 
skovtyper i forhold til afskovning.  
Området er nemt tilgængeligt hvilket tillader 
fortsat inddragelse af store områder til landbrug 
og nye bosættelser. Desuden findes der i regionen 
store forekomster af guld og andre mineraler og 
mineindustrien er tildelt store koncessioner, hvor 
de udvinder ædelmetallerne. Manglende 
håndhævelse af miljølovgivningen har medført 
forurening af områdets sparsomme 
vandressourcer, som i forvejen er under pres 
grundet klimaforandringer og tørke. 
  
EAA vil konsolidere organisationens arbejde i 
Bolivia gennem yderlig én partnerskabsaftale med 
den bolivianske organisation Asociación Boliviana 
para la Investigación y Conservación de 
Ecosistemas Andino-Amazónicos (ACEAA). ACEAA 
arbejder med natur- og miljøbeskyttelse og 
lokaludvikling i skovregionen (regnskov) Las 
Yungas i det nordøstlige Bolivia mod grænsen til 
Peru. 
 
Området er dækket af tropisk regnskov, som 
sammen med resten af Amazonas er levested for 
en fjerdedel af klodens dyre- og plantearter og et 
af verdens store lagre af kulstof. Det gør regionen 
afgørende for at stabilisere hele planetens klima. 
Modsat de store områder med tropisk tørskov i 
grænselandet mod Brasilien og de store vådområder kaldet ’Pantanal’, er den tropiske regnskov svært tilgængelig. 
Alligevel har jagten på skovens naturrigdomme fået afskovningen til at accelererer. Træfældningen er drevet af mange 
industriers interesser, der alt for ofte sættes over miljøets, klimaets og dyrelivets. Det gælder landbrug, industriel 
skovhugst efter tømmer, minedrift, olieudvinding, infrastrukturprojekter og monstrøse dæmningsbyggerier for at 
generere vandkraft på floderne. 
  
Inden 2022 vil EAA lægge grunden for en yderligere konsolidering af tilstedeværelse i Sydamerika. I første omgang ved 
at afsøge muligheder for og indgå i dialog om mulige partnerskaber med lokale organisationer i Peru og Brasilien, som 
opererer i områder i umiddelbar forlængelse af projektområderne i Bolivia. De to lande er valgt af strategiske årsager, 
da de grænser op til Bolivia og derved muliggøre ’cross border’ konsortie-projekter i samarbejde med de bolivianske 
partner-organisationer.  
Samtidig vil projektudvidelsen til Brasilien og Peru sikre en strategisk sammenhæng i EAAs internationale arbejde 
grundet sammenfald i landenes udfordringer i forhold til fattigdom og ulighed, udviklingsmodeller hvor udvinding af 
naturressourcer spiller en central rolle foruden kulturelle og sociale ligheder og sammenfald i naturtyper.  
 

Kriterier for valg af partnere 

 

I udvælgelsen af partnere lægges vægt på en række overordnede kriterier:  
 

∞ Der skal være et match mellem den lokale partners og EAAs vision, værdier og udviklingsfilosofi. 
∞ Frem mod 2022 prioriteres partnere i Bolivia, Peru og Brasilien. 
∞ Den lokale partner skal leve op til EAAs krav om organisationskapacitet (egenkapital, finansiering fra flere 

forskellige kilder, ansatte kernemedarbejder med faglige kompetencer indenfor henholdsvis økonomi- og 
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regnskab, advocacy og kommunikation, erfaring med implementering af internationalt finansierede 
udviklingsprojekter, kontor og mulighed for at gennemføre monitorering, herunder transport). 

∞ Partnerens udviklingsarbejde- og strategi skal blandt andet have et fokus på kønsneutral, demokratisk og 
participatorisk civilsamfundsudvikling via kapacitetsopbygning og organisering af lokalsamfund. 

∞ Partner-organisationen er transparent og demokratisk organiseret med relevante polices på plads herunder 
antikorruptionspolitik, safety guidelines, adfærdskodeks og regnskabssystemer.  

 

 
Projekter, organisation og økonomi 
 
CISU er valgt som primært donor, da CISUs projektbevilling følger med store krav om høje faglige standarder – både i 
forhold til projektmonitorering og -afrapportering foruden organisationelle krav om gennemsigtighed, ansvarlighed og 
folkelig forankring. Det kræver klare procedurer for regnskabsaflæggelse, administrative retningslinjer, demokratisk 
organisering og professionel kommunikation.  Med sådanne krav til organisationsudvikling og projektstyring på plads 
vil EAA både kunne bidrage til at  skabe varige forandringer for natur og mennesker i Bolivia og gøre EAA til en 
attraktiv organisation at støtte for private donorer.  
 
Derfor er det ambitionen at gennemføre minimum to mindre pilotprojekter (max 500.000 kr.) i Bolivia med 
finansiering fra CISU foruden minimum ét udviklingsprojekt (max. 4 mio. kr.) i Bolivia, ditto finansieret med CISU-
midler.  
 
I Danmark er det ambitionen at etablere en administrativ velfungerende organisation med et professionelt sekretariat 
og en faglig alsidig bestyrelse med kendskab til og erfaring fra det danske og internationale udviklingsmiljø. 
 
Derudover vil EAA opnå finansiering fra Kulturministeriet, minimum én privat fond foruden kontingentindbetalinger 
fra minimum 50 medlemmer og bidrag via én årlig indsamlingskampagne. Dette for at diversificere EAAs indtjening, 
tiltrække frie midler og gøre EAA mere økonomisk robust overfor udsving i projekt-bevillinger.  
 
EAA arbejder derfor frem mod en 10-40-50-model (inden udgangen af 2026), som betyder at 10 procent af 
organisationens indtjening skal komme fra privatpersoner og Kulturministeriet. 40 procent skal komme fra private 
fonde, mens de sidste 50 procent skal komme fra CISU-bevillinger. 
 
Antallet af medlemmer for indeværende strategiperiode følger CISUs krav om folkelig forankring og er et krav for at 
modtage projektbevillinger. Den årlige indsamlingskampagne er et krav fra Kulturministeriet for at modtage støtte til 
administration. EAA vil ikke målrettet arbejde for at øge hverken antallet af medlemmer eller enkeltbidrag da begge 
støtteformer er delvist bundne midler, men derimod centrere privatgiver-fundraisingen om faste bidrag.  
 
For perioden 2019-2022 opstilles således følgende specifikke udviklingsmål: 
 
Inden udgangen af 2022… 
 

1. Indgår EAA i minimum to partnerskaber med lokale naturorganisationer i Bolivia.  
2. Har EAA igangsat minimum 2 MI’er (en selvstændig støtteform under Civilsamfundspuljen som forvaltes 

af CISU og finansieres af Udenrigsministeriet) på (max) 500.000 kr. per indsats. 
3. Har EAA igangsat minimum 1 Udviklingsindsats (UI) i Bolivia - en selvstændig støtteform under 

Civilsamfundspuljen på (max) 4 mio. kr.  
4. Har EAA igangsat minimum 1 projekt i Bolivia finansieret med fondsmidler. 
5. Har EAA minimum 50 betalende medlemmer. 
6. Modtager EAA fast årlig støtte fra Kulturministeriet til dækning af omkostninger forbundet med 

administration. 
7. Gennemfører en årlig indsamlingskampagne (krav for at få midler fra Kulturministeriet). 
8. Frivillige projektkoordinatorer og fundraisere med ansvar for projektstyring og privatgiverfundraising. 

Projektkoordinatorer modtager honorar i forbindelse med supervisions-rejser. 
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9. En bestyrelse med minimum 5 medlemmer, som varetager den overordnede strategiske ledelse af EAA. 
EAAs formand og kasserer udfylder desuden en operativ rolle som ansvarlige for den daglige ledelse af 
EAA, herunder økonomistyring og regnskab, kommunikation og projektudvikling. Bestyrelsesmedlemmer 
med operativt ansvar, modtager et årligt ledelseshonorar, som fastsættes af bestyrelsen.  

10. En ressourcebank hvis medlemmer aktivt bistår med faglig rådgivning i forbindelse med projektudvikling- 
og implementering særligt i forhold til kapacitetsopbygning af partnere og/eller målgrupper samt 
bidrager til organisationsudviklingen. 

11. Regnskabssystem og relevante politikker og retningslinjer påkrævet af CISU som donor. 
12. Løbende dialog med medlemmer og offentligheden via egne medier (årsberetning, årsbrev, 

kvartalsbreve, hjemmeside og Facebook) 
13. Egne mødefaciliteter i København.   

 
EAA har besluttet at maximalt 25% af bundne midler dækker omkostninger forbundet med drift. Vi kan derved 
garantere donorer et årligt overskud på 75%, som går til naturbeskyttelse og fattigdomsbekæmpelse. 
 
 

 
 

 
”Økoturisme bidrager både til 

bedre sundhed, mindsker fattigdom 
og ulighed og styrker den kulturelle 
identitet. Det giver naturen værdi 

og således et inictiament til 
naturbeskyttelse” 

 

[www.eaango.dk] 


