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HER KOMMER PENGENE FRA                                     2020
-------------------------------------------------------
CISU                                                                               514.429 
KONTINGENT                                                                  3.200 
BIDRAG                                                                             2.800
-------------------------------------------------------
TOTAL                                                                           520.429

NØGLETALNØGLETAL

INDKOMST

UDGIFTER

DET GIK PENGENE TIL                                                  2020
-------------------------------------------------------
PROJEKTER I BOLIVIA                                 
OPLYSNING                                                        
ADMINISTRATION                                                                                  
RESSOURCEMOBILISERING                                           
HENSÆTTELSE                                                                      
-------------------------------------------------------
TOTAL                                                                           

EAA havde i 2020 en samlet omsætning på kroner 520.429.  Offentlige tilskud og bevillinger 
udgjorde kroner 493.487 af omsætningen, mens kroner 6.000. kom fra private. Medlemstallet 
lå ved årets udgang på 51 medlemmer.  EAA anvendte i 2020 kroner 342.425 på udviklings- og 
naturbeskyttelsesaktiviteter i Bolivia. Administrationsprocenten lå på 7 % inkl. udgifter til 
fundraising og medlemshvervning. Den projektrelaterede oplysning udgjorde 2 % af offentlige 
tilskud og bevillinger. EAA drives udelukkende ved hjælp af frivillige, hvorfor vi ikke har afholdt 
udgifter til løn i 2020. Årets resultat var et overskud på kroner 177.504. Pr. 31. december 
udgjorde den disponible egenkapital kroner 215.727. EAA har fra 2021 ansat en sekretariats-
chef med ansvar for kvalitetssikring af projektimplementering, økonomisk drift og administra-
tive opgaver.
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KORT OM EAA
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 blev stiftet i 2014 af en gruppe fag-
personer, som ønsker at fremme bæredygtig sameksistens 
mellem mennesker og natur og bevare den globale natur-
mangfoldighed.
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TAK TIL vores medlemmer som 
støtter op om vores 
arbejde og skaber et stærkt 
grundlag for målet om en rig og 
ren natur til gavn og glæde for 
livet på Jorden. 
Alle de frivillige kræfter, som 
hjælper til i dagligdagen og 
bakker op om EAAs aktiviteter. 
CISU for støtte til sekretariatet 
og vores arbejde med natur-
beskyttelse i Bolivia og særligt 
CISUs konsulenter som utrætte-
ligt bistår EAA og kvalitetssikrer 
udviklingsbistanden. 

Tekst & redaktion: Toke F. Nyborg II Forsidefoto: Carl de Souza/AFP/Ritzau 
Scanpix II Layout & grafisk design: Toke F. Nyborg II Tryk: Step Print Power  
II Oplag: 100 eks.
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”I tæt samarbejde med lokalsamfund, 
myndigheder og den private sektor 
arbejder vi i Bolivia med bæredygtig 
forvaltning af naturressourcer og 
naturbeskyttelse, strukturelle løsninger på 
natur- og miljøødelæggelser og fremme 
af sociale og oprindelige folks rettigheder” 
 

[ NAZARET FERNANDEZ, SEKRETARIATSCHEF, EAA ]
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2020 blev langt fra som planlagt i 
de tidlige vintermåneder. Grundet 
COVID19-restriktioner rykkede EAAs 
generalforsamling online, partner-
besøg til Bolivia blev aflyst og faglige 
arrangementer udskudt eller henlagt 
til Zoom/Teams/Skype. Også i Bolivia 
var 2020 præget af coronapande-
mien og projektaktiviteter har ligget 
stille. 

Men mens kampen mod virussen 
har raset (og raser), har EAAs be-
styrelse og projektfolk vendt blikket 
indad og fokuseret på udvikling af 
nye projekter. Og denne prioritering 
har båret frugt i form af hele to nye 
bevillinger, som begge bidrager til 
bevarelse af nogle af verdens vigtig-
ste skovøkosystemer og løsningen af 
den globale biodiversitets- og klima-
krise, som også har stor betydning 
for lokalbefolkningen og naturen 
lokalt i de områder, hvor vi arbejder. 

Den ene bevilling er til et nyt pilot-
projekt i Amazonas med fokus på 
klimatilpasning og skovbeskyttelse i 
samarbejde med EAAs nye partner 
ACEAA. Den anden bevilling er til en 
fortsættelse af økoturismeprojektet i 
Chiquitano-skoven i det østlige Bo-
livia i samarbejde med vores partner 
FCBC.

Derudover modtog EAA en bevilling 
til et kommunikationsprojekt, som 
skal sætte fokus på skovbrandene 
i Bolivia og hvordan produkter, vi 
køber i Danmark (og EU), er direkte 
årsag til afbrændingerne.

STORE UDFORDRINGER 

Udfordringerne er store, når det 
gælder Sydamerika. Særligt afbræn-

BERETNING FRA 
FORMANDEN

dingen af skov forventes at blive et 
tilbagevendene problem de næste 
mange år. EAA vil derfor have fokus 
på netop skovbrande i sit fremtidige 
arbejde og brandslukning- og 
forebyggelse indtænkes i alle pro-
jekter. Det samme gør den politiske 
indsats for at forhindre brandene.
 
NY EU SKOVLOV

I 2020 har EAA lagt kræfter i arbejdet 
for en stærk EU Skovlov, der skal 
stoppe for import af produkter til 
EU, som bidrager til ødelæggelse af 
verdens skove. 

Knap 1,2 millioner personer skrev 
under på EU-kommissionens offent-
lige høring om afskovning gennem 
kampagnen #Together4Forests. 
Det giver kollisionen af NGO’er bag 
kampagnen et solidt udgangspunkt 
for det videre lobbyarbejde over for 
kommissionen. Et arbejde som fort-
sætter ind i 2021. 

DE NÆSTE SKRIDT

I 2019 lancerede EAA en fireårig 
udviklingsstrategi med et ambitiøst 
mål om bevarelse og beskyttelse af 
mindst fem unikke og værdifulde 
naturområder i Sydamerika inden 
udgangen af 2022.  

Med pilotprojektet i Amazonas i det 
nordvestlige Bolivia arbejder vi nu i 
tre landsbyer i to vigtige skovområ-
der; Chiquitano-skoven og Amazo-
nas-regnskoven. Begge skovøkosy-
stemer er blandt de mest artsrige på 
jorden. De udgør livsgrundlaget for 
millioner af mennesker og spiller en 
nøglerolle i det globale klima. 

Næste skridt bliver at skaffe finansie-
ring til et nyt stort korridor-projekt i 
den nordlige del af Chiquitano-
regionen, som skal forbinde beskyt-
tede skovområder med indianske 
territorier. Det skal skabe naturligt 
sammenhængende levesteder og 
hjælpe til at stabilisere og udvide 
fragmenterede bestande. Projektet 
skal samtidig forbedre levevilkårene 
for oprindelige folk, blandt andet 
Guarasugwé-folket, som i dag kun 
tæller 125 medlemmer, og er på 
kanten til at forsvinde.

På længere sigt er det ambitionen 
at udvide med nye partnerskaber 
og projekter i Peru og Brasilien. Det 
kræver både finansiering og gode 
folk. EAA har derfor i 2021 ansat en 
sekretariatschef med ansvar for ad-
ministration og projektledelse, lige-
som gruppen af rådgiver er udvidet. 

EAA har derudover i 2020 brugt de 
lange perioder med nedlukning til at 
udvikle nye systemer og formater til 
at håndtere fundraising og projekter.

Disse anstrengelser ser vi frem til 
bærer frugt i 2021, ligesom vi håber 
du fortsat vil være med – enten som 
frivillig, som medlem eller med 
moralsk støtte – eller måske med 
alle tre dele.

 

Toke F. Nyborg 
Formand for EAA
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UDFORDRINGERNE 
ER STORE, NÅR DET 
GÆLDER BOLIVIA.

SÆRLIGT 
AFBRÆNDINGEN AF 
SKOV FORVENTES 
AT BLIVE ET 
TILBAGEVENDENDE 
PROBLEM DE NÆSTE 
MANGE ÅR. 

BRANDSLUKNING 
OG -FOREBYGGELSE 
INDTÆNKES DERFOR  
I ALLE PROJEKTER.
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S310

VORES FOKUS

FOR AT STYRKE BÆREDYGTIG 
SAMEKSISTENS MELLEM MENNE-
SKER OG NATUR arbejder EAA for 
fremme af bæredygtig forvaltning 
af naturressourcerne i strategisk 
udvalgte områder gennem støtte 
til lokalsamfund til udvikling og 
implementering af helhedsorien-
terede forvaltningsplaner, som 
tager hensyn til både biologiske, 
kulturelle og økonomiske behov og 
interesser.

Denne tilgang til naturbevarelse 
kræver detaljeret viden om om-
rådernes flora og fauna, hvorfor 
vidensindsamling og naturovervåg-
ning indgår, som et vigtigt tværgå-
ende element i støtten til udvikling 
af forvaltningsplaner.
Samtidig indgår træning i og organi-
sering omkring bæredygtig udvin-
ding, forarbejdning og kommercia-
lisering af skovprodukter (NTFR) og 
økoturisme som to kernestrategier 
i arbejdet med at skabe nye og 
bæredygtige indkomstmuligheder til 
lokalbefolkningen.

NTFR og økoturisme bidrager til 
at styrke den kulturelle selvforstå-
else, ligestillingen, beskæftigelsen 
og skaber større forståelse for og 
bevidsthed om vigtigheden af na-
turbevarelse, hvilket tilfører naturen 
en merværdi, der rækker udover 
naturens egen unikke værdi. Derved 
kobles lokalsamfundenes udvik-
lingsmuligheder til naturens over-
levelse. Det øger incitamentet til at 

Naturen har brug for plads og fred til udfoldelse uden 
indblanding. Samtidig er mennesker verden over afhængige 
af naturens ressourcer i form af fødevarer, energi og som 
katalysator for økonomisk udvikling.

sikre langsigtet naturbeskyttelse.
Diversificeringen af indkomstmulig-
heder øger samtidig lokalsamfun-
denes modstandsdygtighed overfor 
klimaforandringer, bidrager til be-
skæftigelse og modvirker migration 
fra land til by, ligesom EAAs indsats 
for beskyttelse af natur i almindelig-
hed og skov i særdeleshed bidrager 
til den fælles, globale ambition om 
at reducere CO2 i atmosfæren.

FOR AT STYRKE BÆREDYGTIG 
SAMEKSISTENS MELLEM MENNE-
SKER OG NATUR arbejder EAA for 
beskyttelse af værdifulde natur-
områder og strukturelle løsninger 
på natur- og miljøødelæggelser 
gennem fredninger og forbud og 
udvikling og tilpasning af lovgiv-
ning og regler på natur- og miljø-
beskyttelsesområdet samt hånd-
hævelse af disse.

#Together4Forest-kampagnen for 
en ny EU Skovlov, der beskytter ver-
dens topiske skove og deres beboe-
re, er et eksempel herpå. 
Det gør vi for at mindske presset på 
oprindelige folks territorier, lands-
bysamfund og beskyttede natur-
områder fra forskellige politiske og 
industrielle interesser der alt for 
ofte sættes over miljøets, klimaets 
og dyrelivets. Vi gør det også ud fra 
den betragtning, at naturen i bred 
forstand og/eller bestande af givne 
arter bedst beskyttes gennem reser-
vering af særlige arealer hertil.

FOR AT STYRKE BÆREDYGTIG 
SAMEKSISTENS MELLEM MENNE-
SKER OG NATUR opererer EAA i 
tæt samarbejde med civilsamfund, 
myndigheder og den private sektor 
med særligt fokus på at styrke 
sociale og oprindelige folks rettig-
heder.

Udfordringerne med naturøde-
læggelser og skovrydning er ofte 
relateret til menneskerettigheder 
og fattigdom og hænger blandt 
andet sammen med oprindelige 
folks evne til at stå sammen, fattige 
befolkningsgruppers indskrænkede 
adgang til indflydelse og manglende 
kapacitet i statsadministration og 
styrelser til at overvåge ofte store 
naturområder og håndhæve lovgiv-
ning.

 Gennem organisering, træning i 
evidensbaseret fortalervirksom-
hed, oplysning og introduktion til 
nye overvågningsteknologier til 
dokumentation af miljøovertrædel-
ser arbejder EAA for at ’empower’ 
lokalsamfund i tæt samarbejde med 
lokale ledere og civilsamfundsor-
ganisationer. Derudover inddrages 
sektorpartnere og lokale myndighe-
der for at sikre både langsigtede og 
bæredygtige løsninger på problemer 
relateret til naturødelæggelser.
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Partnerskaberne er helt centrale for det udviklingssamar-
bejde, EAA har igangsat og for realiseringen af visionen 
om at skabe store sammenhængende og beskyttede 
skovområder i Sydamerika:

”Det lokale samarbejde er baseret på fælles værdier 
og mål og skal ses som et næsten livslangt parløb og 
samarbejde i modgang og medgang. Samarbejdet bliver 
til et venskab, hvor begge parter over tid udvikler sig. Det 

er utroligt givende, men kræver også ens fulde enga-
gement,” forklarer Nazaret Fernandez, sekretariatschef i 
EAA.  

Ved udvælgelsen af nye partnerskaber lægges vægt på 
om partnerorganisationen er transparent og demokratisk 
organiseret og har fokus på kønsneutral og participato-
risk civilsamfundsudvikling via kapacitetsopbygning og 
organisering af lokalsamfund: 

FRIVILLIGE & PARTNERE 
ER KERNEN I EAA
EAA ER ETABLERET PÅ FRIVILLIGE KRÆFTER OG LIGEVÆRDIGE 
PARTNERSKABER MED ORGANISATIONER I SYD. 

”Da det er lange partnerskaber, vi indgår i, er det vigtigt 
med værdifællesskab og professionel organisationskapa-
citet, så samarbejdet kan fokusere på at hjælpe mål-
gruppen, og på at skabe forandring til gavn for naturen,” 
forklarer Nazaret Fernandez. 

EAAs sekretariat består foruden sekretariatschefen af 
en række frivillige projektkoordinatorer, som hver især 
har ansvar for minimum ét projekt. Ansvaret omfatter 
løbende projektmonitorering i tæt dialog med den lokale 
partner og afrapportering til donor.

Det betyder ikke kun at, at midlerne kan gå direkte til 
projekterne, fordi deres spares et led. Det betyder også, 
at frivillige kan få opgaver, som ikke typisk ligger hos 
dem. Det giver EAAs frivillige en uvurderlig indsigt i udvik-
lingsarbejdet og et tæt forhold til de involverede og de 
lokale samarbejdspartnere. Det er med til både at skabe 
et stort engagement og personlig udvikling:

”At være frivillig hos EAA er en fantastisk oplevelse for 
dem, der er interesseret i naturbeskyttelse. Det har givet 
mig muligheden for at møde lokale organisationer i 
Bolivia, bedre forstå deres sammenhæng og anvende 
min viden om projektledelse og udvikling. Jeg får også 
en dejlig personlig oplevelse, da jeg kan bidrage med mit  
arbejde for at hjælpe disse organisationer med at be-

skytte skovene i Bolivia,” forklarer Maite Jurado, som har 
været frivillig projektkoordinator i EAA siden 2019.

Maria Søndermark supplerer: 
 
”Jeg har studeret naturressourceforvaltning i en inter-
national kontekst. Arbejdet i EAA giver mig mulighed for 
at afprøve min faglighed i praksis. Desuden har jeg lært 
meget om organisationsarbejde og de rammer man 
nødvendigvis må arbejde indenfor - ikke bare som part-
nerorganisation, men også som medlemsorganisation af 
CISU. Jeg finder arbejdet meningsfuldt og er glad for at 
være en lille brik i arbejdet med at fremme beskyttelsen 
og bevarelsen af skov i Bolivia”. Maria har været frivillig 
projektkoordinator i EAA siden 2019.

Foruden de frivillige projektkoordinatorer støtter en ræk-
ke frivillige ressource-personer op om EAA med teknisk 
og faglig rådgivning. Bestyrelsen har det overordnede 
ansvar for den institutionelle udvikling af organisationen, 
herunder kommunikation & fundraising i tæt samarbejde 
med sekretariat og partnere.

Kunne du tænke dig at blive frivillig i EAA så kontakt 
sekretariatschef, Nazaret Fernandez, på mail nazaret.
nyborg@eaango.dk.
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Amazonas

VISION
Gennem lokal udvikling og forbedring af levevilkår
blandt oprindelige folk og landbofamilier arbejder 
EAA for at beskytte natur. Det sker med støtte til 
forvaltning, fremme af social retfærdighed og diver-
sificering og forbedring af indkomstmuligheder.  
Målet er at gøre lokalbefolkningen mindre sårbare 
overfor klimaforandringer, i stand til at kræve de-
res territoriale rettigheder og ikke mindst i stand til  
bæredygtigt at forvalte de naturressourcer og aktivt 
beskytte den skov, de er afhængige af.
Diversificering og forbedring af indkomstmuligheder 
er centeret omkring udvikling af lokaldrevet øko-
turisme og bæredygtig udvinding at naturligt fore-
kommende skovressourcer med henblik på salg. 

Oprindelige folks territorier og de landsbyejede 
skovområder skal på lang sigt indgå i EAAs 
korridor-vision om at forbinde Bolivias national-
parker og derved skabe store sammenhængende 
og beskyttede skovområder. 

CHIQUITANO-SKOVEN
Vegetationen i Chiquitano-skoven domineres af tropisk 
tørskov – én af verdens mest udsatte skovtyper i forhold 
til afskovning. Området er nemt tilgængeligt hvilket tilla-
der fortsat inddragelse af store områder til landbrug og 
bosættelser. Chiquitano-skoven er Sydamerikas næst-
største skov efter Amazonas-regnskoven og indeholder 
stor biodiversitet.

AMAZONAS
Amazonas er levested for en fjerdedel af klodens 
dyre- og plante-arter og et af verdens store lagre af 
kulstof. Den tropiske regnskov er svær tilgængelig. 
Alligevel har jagten på skovens naturrigdomme fået 
afskovningen til at accelererer drevet af mange indu-
striers interesser, der alt for ofte sættes over miljøets, 
klimaets og dyrelivets.

I det østlige Bolivia samarbejder vi med 
den lokale organisation Fundación para 
la Conservación del Bosque Chiquitano 
(FCBC) om udvikling af lokaldrevet 
økoturisme og fremme af oprindelige 
folks krav og ret til territorier.

I det nordvestlige Bolivia samarbejder 
vi med den lokale organisation 

Asociación Boliviana para la 
Investigación y Conservación de 

Ecosistemas Andino-Amazónicos 
(ACEAA) om bæredygtig udvinding at 

naturligt forekommende palmenødder.

EAA I VERDENEAA I VERDEN
EAA arbejder med udgangspunkt 
i Bolivia med beskyttelse af Syd-
amerikas unikke og for verden 
vigtige skovøkosystemer. Vi har 
projekter i Chiquitano-skoven i 
det østlige Bolivia og i Amazonas-
regnskoven i det nordvestlige 
Bolivia. For at sikre stor impact er 
alle EAAs indsatser centreret om 
områder, hvor både naturvær-
dierne og trusselsniveauerne er 
høje.
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I CHIQUITANO-FOLKETS 
FODSPOR

16

ØKOTURISME KOBLER LOKALSAMFUNDS UDVIKLINGSMULIGHEDER 
TIL NATURENS OVERLEVELSE. DET ØGER INCITAMENTET TIL AT 
SIKRE LANGSIGTET NATURBESKYTTELSE.

Det er den foreløbige konklusion af snart tre års sam-
arbejde om udvikling af et lokalt økoturismeprojekt i 
Chiquitano-regionen i det østlige Bolivia. Området, som 
er det næststørste skovområde i Sydamerika, er navn-
givet efter det indianske Chiquitano-folk og byder på 
udstrakte områder med tropisk tørskov: 

”Chiquitano-regionen er rig på indiansk kultur og stor-
slået natur og mulighederne er store for udvikling af 
turisme,” forklarer projektkoordinator i EAA, Maria Søn-
dermark.

ØKONOMISK ALTERNATIV

Chiquitano-regionen er blandt andet kendt for sine je-
suitter-missioner og nationalparker, som hvert år tiltræk-
ker turister i tusindvis. For at bidrage til en bæredygtig 
udvikling af turismen har EAA og FCBC med midler fra 
CISU igangsat pilotaktiviteter i landsbyen Santa Rosa de 
la Mina, som skal skabe et folkeligt forankret og skaler-
bart økoturismeprojekt, der både kan forbedre lokale 
familiers levevilkår og beskytte naturen.

Chiquitano-regionen er præget af fattigdom, som resten 
af landet, der fortsat kategoriseres som det fattigste i 
Sydamerika. Nye indkomstmuligheder er derfor nødven-
dige i bestræbelserne på at udvikle regionen. Samtidig er 
afskovning tiltagende, hvilket økoturismen skal bidrage til 
at bremse. Det sker ved at skabe et økonomisk alternativ 
til smålandbrug og opbygge lokal modstandsdygtighed 
over for kommercielle skov- og landbrugsinteresser for-
uden mere generelt at bidrage til bæredygtig forvaltning 
af naturressourcer på de landsbyejede skovområder.

SKOV-OASER

I landdistrikterne og på oprindelige folks territorier er 
Chiquitano-skoven fortsat intakt. De udgør mindre 
’skov-oaser’ i et fragmenteret landskab, hvor landbrug 
er dominerende. De indianske territorier og de landsby-

ejede skovområder er således afgørende i arbejdet med 
at beskytte Chiquitano-skoven og kan på sigt forbinde 
beskyttede områder og således skabe korridorer, hvor 
biodiversiteten kan vandre frit. 

Udviklingen af økoturismen sker i samarbejde mellem 
repræsentanter fra de indianske landsbyer, lokale myn-
digheder og repræsentanter fra hotel- og restaurations-
branchen i hovedbyen San Ramon. For selvom projektet 
fokuserer på økoturisme ude i landsbyerne, har projektet 
også en positiv afsmittende effekt på San Ramon, hvor 
turisterne typisk gør deres første stop. 

INDVIELSE & CORONA

Efter to års forberedelser kunne FCBC sidste år officielt 
indvie de mange nye tilbud til turister i Santa Rosa de la 
Mina. Projektet har anlagt ruter i skoven, trænet guides 
og støttet kvinder i etableringen af små butikker og 
restauranter, hvor de kan sælge kunsthåndværk og hvor 
turisterne kan opleve traditionel indiansk madlavning. 
På sigt skal det også være muligt at overnatte lokalt i 
landsbyen. 

COVID19 har givet naturlige udfordringer i forhold til at 
tiltrække turister, men projektkoordinator Maria Sønder-
mark er fortrøstningsfuld: 

”Vi har indgået samarbejde med en lokal tour-operator 
i Santa Cruz og igangsat et længere træningsforløb af 
komiteens medlemmer i markedsføring”, forklarer hun. 

Træningen bygger på en marketingsstrategi og marke-
tingsmateriale udarbejdet med støtte fra FCBC. Mate-
rialet omfatter både billboards, brochurer og logo til 
uniformer, butikker og restauranterne. Det har bidraget 
til at skabe en identitet omkring projektet, ligesom der 
er skabt en større kulturelle selvforståelse og bevidsthed 
om vigtigheden af naturbevarelse blandt deltagerne i 
projektet, forklarer Maria.

BOLIVIA
Santa Cruz

Santa Cruz

       
         Santa Cruz de la Sierra

GODT 300 FAMILIER FÅR GAVN AF PROJEKTET 
I FORM AF FORBEDREDE LEVEVILKÅR, STØRRE 
KULTUREL SELVFORSTÅELSE OG BEVIDSTHED 
OM VIGTIGHEDEN AF NATURBEVARELSE

PROJEKTET ER MED TIL AT BESKYTTE ET SKOV-
OMRÅDE PÅ GODT 1.127 HA
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PROJEKTET GENNEMFØRES MED STØTTE FRA 
CISU - CIVILSAMFUND I UDVIKLING
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”Økoturismen gavner vores lille 
landsbysamfund. Det har fået vores 
øjne op for, hvor værdifulde vores 
naturressourcer er, og det har været 
dejligt at se, hvor glade turisterne 
er blevet for at opleve naturen og 
dyrene”.

[Juan Mendoza er gennem økoturisme-
projektet blevet uddannet som turist-
guide og har allerede guidet sin første 
gruppe besøgende]

”Økoturismeprojektet understøtter 
direkte kommunens arbejde, og har 
allerede sat positiv fokus på beskyttelse 
af områdets naturressourcer. Byrådet 
vil aktivt hjælpe med at fremme øko-
turismen i San Ramon med infrastruk-
tur og markedsføring”.

[Antenor Eguez medlem af byrådet i San 
Ramon og medlem af Økoturismekomiteen 
nedsat af projektet]

Foto: Daniel Coimba, FCBC

Foto: Daniel Coimba, FCBC

Foto: Carla Pinta

Foto: Hermes Justiniano, FCBC

Foto: Daniel Coimba, FCBC

Foto: Arkiv, FCBC

Foto: Hermes Justiniano, FCBC

Foto: Hermes Justiniano, FCBC

Foto: Daniel Coimba, FCBC

Foto: Hermes Justiniano, FCBC



PARANØDDER KAN
REDDE REGNSKOV
PALMENØDDER SKAL I NYT PROJEKT SPILLE VÆRDIFULD 
ROLLE I BESKYTTELSEN AF AMAZONAS-REGNSKOVEN

EAA kunne i december 2020 igangsætte pilotprojekt 
i Amazonas i Bolivia med fokus på klimatilpasning og 
skovbeskyttelse:

”I en tid hvor Amazonas er under konstant voksende 
pres fra skovafbrændinger, er det denne type projekter, 
som skal beskytte Amazonas,” forklarer Toke F. Nyborg, 
formand for EAA.

EAA har gennem længere tid arbejdet frem mod at 
etablere partnerskaber med lokale organisationer og 
lokalbefolkningen i den bolivianske del af Amazonas, 
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 bevarelsen af 
Amazonas afgørende i kampen for at stabilisere plane-
tens klima.

AFSKOVNINGEN ACCELERERER 

Modsat de store områder med tropisk tørskov i græn-
selandet mod Brasilien er den tropiske regnskov svært 
tilgængelig. Alligevel har jagten på skovens naturrig-
domme fået afskovningen til at accelererer. 

Træfældningen er drevet af mange industriers interes-
ser, der alt for ofte sættes over miljøets, klimaets og 
dyrelivets. Det gælder landbrug, industriel skovhugst 
efter tømmer, minedrift, olieudvinding, infrastrukturpro-
jekter og monstrøse dæmningsbyggerier for at generere 
vandkraft på floderne. 

VILDE PALMEFRUGTER 

Frem mod 2022 vil EAA i samarbejde med den lokale 
partner ACEAA støtte diversificering og forbedring af 
indkomstmuligheder for lokalbefolkningen i en række 
landsbyer, som lever i og af regnskoven. 

Målet er at gøre lokalbefolkningen mindre sårbare 

overfor klimaforandringer og i stand til bæredygtigt at 
forvalte de naturressourcer og aktivt beskytte den skov, 
de er afhængige af.

Udviklingen af nye indkomstmuligheder er centeret 
omkring bæredygtig udvinding at naturligt forekom-
mende palmefrugter med henblik på salg på lokale 
markeder og i Peru. 

VIGTIGSTE IKKE-TRÆPRODUKT I AMAZONAS 

Projektet fokuserer på udvinding af blandt andet pa-
ranødder, som er en populær snack, der ofte findes i 
sunde morgenmadsprodukter grundet paranøddens 
store indhold af selen. Paranødder er det økonomisk 
vigtigste ikke-træprodukt i Amazonasbassinet, med en 
global produktion på 86.100 tons (2020). 

Nødderne høstes fra vilde træer i Amazonas og giver 
indkomst til så mange som 150.000 mennesker i hele 
Amazonas-regionen. Paranødde-udvindingen bliver 
således et rentabelt alternativ til ’slash-and-burn’-
landbrug og hjælper med at beskytte millioner af hektar 
naturlig skov mod skovrydning. 

For yderligere at diversificere de lokaler familiers ind-
komst og derved mindske deres sårbarhed overfor ud-
sving i klima- og markedspriser fokuserer projektet også 
på udvinding af andre naturligt forekommende 
skovressourcer som Acai-bær og frugter fra Moriche- 
og Patauá-palmerne.
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Paranøddetræet 
(Bertholletia excelsa) 
kan bliver op til 50 
meter højt og lever 
vildt i Amazonas. 

BOLIVIA
Pando

Pando

Cobija
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Foto: Arkiv

GODT 200 FAMILIER FÅR GAVN AF PROJEKTET 
I FORM AF FORBEDREDE LEVEVILKÅR, STØRRE 
KULTUREL SELVFORSTÅELSE OG BEVIDSTHED 
OM VIGTIGHEDEN AF NATURBEVARELSE

PROJEKTET ER MED TIL AT BESKYTTE ET SKOV-
OMRÅDE PÅ GODT 12.000 HA

PROJEKTET GENNEMFØRES MED STØTTE FRA 
CISU - CIVILSAMFUND I UDVIKLING



COVID19COVID19
COVID19 HAR FREMSKYNDET BRUGEN 
AF NY TEKNOLOGI I UDVIKLINGS-
ARBEJDET, MEN HAR OGSÅ TYDELIG-
GJORT VIGTIGHEDEN AF DET FYSISKE 
MØDE.

EAA har klaret sig ganske fornuftigt gennem den globale pan-
demi trods omfattende rejserestriktioner, nedlukning af lande 
og de mange udfordringer, som den øgede smitterisiko har 
medført. 

EAAs projektkoordinatorer har udvist stor kreativitet i moni-
toreringen, som er foregået online. Det har givet naturlige 
udfordringer, men bevæbnet med smartphones har det været 
muligt at besigtige projektaktiviteter og interviewe både part-
nere og målgruppe. 

I perioder har projektaktiviteter ligget stille på grund af natio-
nale og lokale nedlukninger. EAAs lokale partnere har været 
omstillingsparate og rykket rundt på eller ændret aktiviteter så 
de kunne gennemføres indenfor rammerne af restriktionerne. 

Blandt andet er workshops gennemført over flere dage med 
færre deltager i stedet for få store workshops med mange 
deltagere. Administrative opgaver er blevet løst fra hjemme-
kontorer, mens Zoom, Skype og WhatsApp er blevet brugt 
flittigt. 

Trods fortsat smitte i Bolivia lukker landet stille og roligt op, og 
projektimplementeringen er tilbage på niveauet før corona. 

EAA forventer at kunne gennem fysiske møder med partnere 
i slutningen af 2021. Efter snart 13 måneders globale ned-
lukning står det klart, at det fysiske møde er afgørende for at 
sikre sammenhængskræften i det internationale samarbejde!

Corona-restriktioner findes også i 
Bolivia. På billedet indvies økoturisme-
projektet i San Ramon med afstand og 

krav om mundbind.
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Fotograf: Hermes Justiniano, FCBC

BLIV MEDLEM
Som medlem er du med til at 
beskytte skovnatur i Bolivia og 
forbedre levevilkårene for fattige 
landbofamilier og oprindelige folk.

Et medlemskab koster 100 kroner 
om året. For studerende og 
pensionister er prisen 50 kroner.

Du melder dig ind ved at indbetale 
via:

 MobilePay til 22686 

Eller via netbank til vores konto i 
Arbejdernes Landsbank:
Reg.nr.: 5321
Kontonr.: 0000253146

TAK FOR STØTTEN
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BRANDENE 
FORTSÆTTER. DET 
SAMME GØR EAA
Bolivia mistede i 2019 fire millioner hektar til 
skovbrande. Sidste år var verden igen vidne til 
omfattende brande. Skovbrandene i 2021 for-
ventes at blive lige så talrige og voldsomme.

Vi har derfor sat os for at styrke de indianske 
landsbysamfund og gøre dem i stand til at slukke 
og forebygge at brandene spreder sig.

ALLE bidrag går til lokale brandbrigader, som 
trænes i brandslukning og udstyres med 
brandslukningsudstyr.

Afbrændingerne af Amazon- og Chiquitano-
skovene har katastrofale konsekvenser for men-
nesker og naturen - både her og nu og på lang 
sigt. 

Fortsætter ødelæggelserne frygter forskere, at 
de tropiske skovområder i Sydamerika forsvinder 
– de kalder det for ’tipping point’. Det vil sige et 
punkt, hvor skovene ikke længere kan genopret-
te sig selv og i stedet ender som tør savanne.

VI KAN IKKE RETTE OP 
PÅ ØDELÆGGELSEN 
VED BARE AT PLANTE 
NY SKOV – VI MÅ OGSÅ 
PASSE PÅ DEN 
EKSISTERENDE. 
DET ER DEN ÆLDRE 
SKOV, DER HOLDER PÅ 
ALLERMEST CO2, 
LIGESOM DET ER 
ENORMT SVÆRT AT 
GENSKABE DEN 
OPRINDELIGE 
BIODIVERSITET VED 
GENPLANTNING.
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DET KAN DU 
GØRE
VED AT KOBLE SKOVBRANDENE TIL 
DEN DANSKE FORBRUGER SKAL 
PROBLEMET GØRES NÆRVÆRENDE 
OG MULIGT AT HANDLE PÅ

Sidste år modtog EAA en pose penge fra CISU til et kommu-
nikationsprojekt, der skal sætte fokus på skovafbrændingerne 
i Bolivia og hvordan produkter, vi køber i Danmark (og EU), er 
direkte årsag til afbrændingerne - og ikke mindst hvad forbru-
gerne kan gøre for at undgå de skovødelæggende produkter.

For meningsløsheden og manglen på kontrol er til at tage at 
føle på, når man befinder sig langt væk og kun kan være tilsku-
er til, at flere fodboldbaner skov bliver ryddet i minuttet. 

Regnskoven er et af moder jords mest fantastiske fænomener. 
Hjem for halvdelen af alle planetens arter, ophav til over en 
fjerdedel af al moderne medicin, luftrenser og en 100 procent 
naturlig CO2-støvsuger, idet træerne optager CO2 som en del 
af fotosyntesen. Men selv om vi er for langt væk til at slukke de 
igangværende brande, så er der stadig masser af ting, vi kan 
gøre for at beskytte Amazonas i fremtiden. 

For overraskende mange af vores varer i Danmark stammer 
enten direkte fra tropiske skove eller indeholder ingredienser 
derfra. Både flæskesteg, papir, havemøbler, trægulv, kuglepen-
ne, shampoo, brød, færdigretter, chokolade, makeup, slik, osv. 

Soja importeres også fra regnskoven til de danske svinestalde, 
hvor det bruges som foder. Mange gulve, møbler og interiør 
fremstilles af tropisk træ, fordi det er kendt for at være særligt 
hårdt og slidstærkt. Palmeolie bruges som fedtindhold og til 
at give den rigtige konsistens i mange af vores forbrugsvarer. 
Derfor kan danske (og europæiske) forbrugere gøre meget for 
Amazonas, hvis man er opmærksom på sit eget forbrug, følger 
nogle få principper og stiller krav til politikerne.

Via sociale medier vil projektet formidle årsagerne til skovryd-
ning og komme med gode råd til hvordan forbrugere kan være 
med til at forhindre, at der lander regnskov i indkøbskurven.  

Følg med på Facebook når vi lancerer kampagnen senere på 
året.
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EU: REKORDHØRING

30

KNAP 1,2 MILLIONER SKREV I 2020 UNDER PÅ, AT EU SKAL 
STOPPE MED AT IMPORTERE PRODUKTER, DER PRODUCERES 
PÅ BEKOSTNING AF VERDENS TROPISKE SKOVE 

”EU er et stort og vigtigt marked, så hvis man kollektivt 
siger fra overfor produkter, der bidrager til afskovning, 
så vil det få en stor effekt i forhold til at skabe en bære-
dygtig produktion uden regnskov på samvittigheden,” 
forklarer Toke F. Nyborg, formand for EAA.

Derfor har EAA i 2020 lagt mange kræfter i kampag-
ne-arbejdet for en stærk EU Skovlov, der skal stoppe for 
import af produkter til EU, som bidrager til ødelæggelse 
af verdens skove. 

1.193.652 personer skrev under på EU-kommissionens 
offentlige høring om afskovning gennem kampagnen 
#Together4Forests, hvilket gør høringen til den største i 
EU nogensinde inden for miljøområdet og den næststør-
ste overhovedet. 

UNDERSKRIFTER OPMUNTRER KOMMISSÆR

Underskrifterne blev i december måned sidste år over-
draget til vicepræsidenten for EU-Kommissionen Frans 
Timmermans og EU’s miljøkommissær Virginijus Sin-
kevicius ved et online event og de mange underskrifter 
gjorde indtryk i EU:

”Kampen mod afskovning er en nødsituation og vi er fast 
besluttet på at gøre noget. Jeg bliver opmuntret og er 
taknemmelig over at flere end en million personer støt-
ter kampen. Det viser en hidtil uset opmærksomhed og 
bekymring over problemet,” sagde EU’s miljøkommissær 
Virginijus Sinkevicius.

”Vi er alle nødt til at være bevidste om, at vores forbrug i 
Europa kan medføre ødelæggelser af skov andre steder 
i verden. Vi må hver især træffe ansvarlige oplyste valg 
som forbrugere, og som beslutningstager forpligter jeg 
mig til at handle for at håndtere afskovningen,” sagde 
vicepræsidenten for EU-Kommissionen Frans Timmer-
mans.

Kravet fra underskriverne lød helt konkret på en vedta-
gelse af en ny EU Skovlov, der skal forbyde import af 

produkter til det europæiske marked, der kan kædes 
sammen med afskovning og ødelæggelse af natur. Det 
kan blandt andet være produkter som oksekød, soja til 
husdyrfoder, kakao, kaffe og palmeolie. 

Samtidig må produktionen af produkterne heller ikke 
have resulteret i brud på menneskerettighederne, blandt 
andet rettighederne for oprindelige folk. Loven skal også 
gælde for den finansielle sektor.

NGO’ER VIL FØLGE ARBEJDET FOR NY SKOVLOV 

Alene Danmark importerer hvert år 1,7 millioner tons 
soja, hvor størstedelen kommer fra områder, hvor skove-
ne er blevet ødelagt for at give plads til landbrug. Palme-
olie lander ofte i danske indkøbskurve, fordi det indgår i 
rigtig mange produkter, fx margarine, kiks, pizzatopping, 
pulversovs og mange flere.

På baggrund af den offentlige høring kommer Kommis-
sionen med et udkast til en EU-regulering af produkter 
med forbindelse til skovrydning, som efterfølgende skal 
forhandles på plads af både EU-parlamentet og Minister-
rådet. EAA følger nu det fortsatte arbejde for en ny EU 
Skovlov og har med 1,2 million underskrifter en stærk 
stemme.

Kampagnen #Together4Forests er et samarbejde mel-
lem mere end 160 NGO’er, blandet andet EAA, WWF, 
Greenpeace og flere andre.
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1.193.652 personer skrev 
under på EUs offentlige 
høring om afskovning. 
Det gør høringen til den 
største i EU nogensinde inden 
for miljøområdet og den 
næststørste overhovedet. 

Underskriverne kræver ny 
EU Skovlov, der skal forbyde 
import af produkter, der kan 
kædes sammen med 
afskovning og ødelæggelse 
af natur, til det europæiske 
marked.

Alene Danmark importerer 
hvert år 1,7 millioner tons soja, 
hvor størstedelen kommer fra 
områder, hvor skovene er 
blevet ødelagt for at give 
plads til landbrug.
 

I forbindelse med overrækkelsen 
af underskrifterne var der foran 

EU-Kommission opstillet lanterner 
formet som et træ. Hver lanterne 

repræsenterede 1000 underskrifter 
for en ny EU Skovlov, der skal stop-
pe ødelæggelserne i regnskovene. 

Fotos: Greenpeace.
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