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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

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 særlig 
CISUs konsulenter som utrætte-
ligt bistår EAA og kvalitetssikrer 
udviklingsbistanden. 
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I 2019 lancerede EAA en ny udviklingsstrategi, 
som udstikker retningen for arbejdet de næste 
fire år. Strategien har et ambitiøst mål om be-
varelse og beskyttelse af mindst ti unikke og 
værdifulde naturområder i Sydamerika inden 
udgangen af 2022. Det skal ske ved at konso-
lidere og udvide indsatsen i Bolivia og på sigt i 
Peru og Brasilien.

Vi er allerede godt på vej

I samarbejde med vores lokale partner Funda-
ción para la Conservación del Bosque Chiquita-
no (FCBC) implementerer vi for andet år i træk 
et projekt i Bolivia, som gennem udvikling af 
landsbydrevet økoturisme bidrager til skovbe-
skyttelse og bedre levevilkår for primært den 
indianske befolkning. 

I 2019 kunne EAA også underskrive en femårig 
partnerskabsaftale med den lokale partner 
Asociacion Boliviana para la Investigación y 
Conservación de Ecosistemas Andino-
Amazónicos (ACEAA), som arbejder med 
naturbevarelse i Amazonas i den nordvestlige 
del af Bolivia. Med det nye partnerskab konso-
liderer EAA sig yderligere i Bolivia og bidra-
ger til beskyttelse af nogle verdens vigtigste 
skovområder.

Humanitær hjæIp efter skovbrande

I kølvandet på de omfattende skovbrande, 
som hærgede Bolivia i sommer- og efter-
årsmånederne deltog EAA for første gang i 
en humanitær indsats med en bevilling fra 
Danish Emergency Relief Fund (DERF). 

Det kræver høj faglig kapacitet at gennemføre 
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Formandsberetning

humanitære indsatser og hurtig respons. EAA 
beviste både kapacitet og agilitet til at agere 
hurtigt og professionelt. I tæt samarbejde 
med FCBC præsenterede EAA en puljeansøg-
ning på 14 dage og kunne umiddelbart efter 
bevillingsgodkendelse igangsætte og imple-
mentere indsatsen på under to måneder. Det 
sikrede de udsatte familier hurtig adgang til 
rent drikkevand og såsæd i tide før regntiden. 

I forbindelse med DERF-bevillingen gennem-
gik EAA en kapacitetsevaluering med høj 
score på faglig kapacitet, velfungerende og 
gennemsigtig økonomi- og regnskabshåndte-
ring, monitorering- og evalueringsprocedurer 
samt guidelines og systemer for sikkerhed- og 
risikostyring foruden feedback- og klageme-
kanismer. EAA er således godkendt til også 
fremadrettet at gennemføre humanitære 
interventioner. 

Opprioriterer fokus på skov

De voldsomme skovbrande ødelagde mere 
end fire millioner hektar uerstattelig skov. De 
næste år vil indsatsen i Chiquitano-regionen 
derfor være præget af ødelæggelserne. Det 
betyder blandt andet, at EAA opprioriterer 
sit strategiske fokus på beskyttelse af skov. 
Bæredygtig vandforvaltning er fortsat andet 
ben i det strategiske samarbejde med lokale 
partnere og en del af EAAs udviklingstrategi, 
men hovedfokus bliver de næste år på gen-
opretning, bevarelse og fortsat beskyttelse af 
skov i Bolivia. 
 
I 2020 er det ambitionen at konsolidere de to 
lokale partnerskaber gennem en række nye 
projekter, som præsenteres for CISU i løbet af 

2020. Blandet andet fortsættes arbejdet med 
udvikling af økoturisme i landkommunen San 
Ramon i det østlige Bolivia og styrkelse af den 
lokale udnyttelse af ikke-træbaserede skov-
produkter i Amazonas med henblik på skov-
beskyttelse og klimatilpasning.

Sekretariatet opgraderer

Hjemme i Danmark rykkede EAA i august til 
kontorfællesskab hos Mellemfolkeligt Samvir-
ke på Nørrebro i København. De nye kontor-
faciliteter giver de perfekte rammer for det 
frivillige engagement, som er grundlaget for 
EAA og den fortsatte udvikling af nye pro-
jekter. Derfor er vi også særligt stolte over at 
EAA’s lille sekretariat nu tæller seks personer 
– alle med faglige relevante baggrunde og 
specifikke kompetencer til at videreudvikle og 
yderligere professionalisere EAA. 
Udvidelsen gør også, at vi har været nødt til at 
opdele de frivillige i teams og indføre én fast 

Toke F. Nyborg
Formand & daglig leder af EAA

månedlig mødedag for hele sekretariatet for at 
sikre et godt samarbejde og koordinering. De 
tre teams varetager opgaver indenfor hen-
holdsvis Økonomi og Administration, Projekt-
udvikling og Supervision samt Kommunikation 
og Fundraising.

Vi går således et spændende år i møde, og vi 
håber, du fortsat vil være med – enten som 
frivillig, som medlem eller med moralsk støtte 
– eller måske med alle tre dele. 

Foto> 
EAA og FCBC underskriver femårig partner-
skabsaftale 
/ Fotograf: Asger Nyborg Poulsen 

EAA                Årsberetning               2019



EAA                Årsberetning               PROJEKTER
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Økoturisme kan spire i område, hvor naturen 
er trængt. Det tegner godt for områdets bio-
diversitet og lokalbefolkningen, som har brug 
for et alternativ til arbejdet i marken, som kun 
giver en ganske lille og ofte utilstrækkelig 
indtjening. 

Ramona er 55 år og mor til fire. Hun ernæ-
rer sig ved salg af afgrøder, som hun dyrker 
sammen med andre kvinder i landsbyen Santa 
Rosa de la Mina. Landsbyen ligger i det østlige 
Bolivias savanneland i grænselandet mod 
Amazonas og de store vådområder i Brasilien. 

Landsbyen selv er omgivet af vidtstrakte 
sletter, kun afbrudt af spredt skov, bjerge og 
et virvar af floder. En times kørsel fra landsby-
en ligger storbyen Santa Cruz, hvis moderne 
højhuse står i stærk kontrast til Ramona’s 
lerklinede hus.

Santa Rosa de la Mina er valgt som ’pilot- 
landsby’ for økoturisme-projektet, som EAA 
støtter. Projektet skal generere indtægter til 
lokalsamfundene i kommunen, styrke den 
kulturelle selvforståelse og skabe større for-
ståelse for og bevidsthed om vigtigheden af 
naturbevarelse. 

Ramona er én af kvinderne, som har valgt 
at deltage i økoturisme-projektet. Hun skal 
blandt andet lave mad til turisterne, og hun 
ser frem til at modtage de første besøgende, 
selvom hun i begyndelsen var skeptisk: 

- Jeg havde aldrig forestillet mig, at turister 
ville bo så ydmygt som jeg eller besøge 
vores landsby, men efter vi har besøgt an-
dre områder med økoturisme, kan jeg se, at 

turisterne gerne vil opleve og lære om vores 
lokale traditioner, forhold og natur, forklarer 
Ramona, som selv er chiquitana-indianer. Hun 
har boet i Santa Rosa de la Mina, siden hun 
blev født, og som hendes familie har gjort det 
i generationer. 

Udvekslingsrejser og vidensdeling

Som en del har udviklingen af økoturisme i 
Santa Rosa de la Mina har projektet fokuseret 
på videns- og erfaringsudveksling med lands-
byer fra andre områder i Bolivia, hvor oprinde-
lige folk blandt andet ernærer sig ved øko-
turisme. Det er en bevidst strategi forklarer 
projektkoordinator i EAA, Maria Søndermark: 

- Der eksisterer altid en vis skepsis, når vi 
sammen med lokale partnere introducerer 
nye ideer – en sund skepsis i forhold til hvad 
initiativerne vil betyde for lokalsamfundenes 
sammenhængskraft, kultur og identitet og en 
skepsis i forhold til om økoturisme kan gene-
rere de nødvendige indtægter til de familier, 
som vælger at indgå i projekt. Det er fuldt ud 
forståeligt. Derfor har vi prioriteret udveks-
lingsrejser og informationsmøder højt. Han 
lægger til:

- Samtidig har vi inden projektets opstart 
undersøgt og analyseret områdets behov i 
samarbejde med kommunalbestyrelsen og 
repræsentanter fra de indianske landsbysam-
fund. I fællesskab har vi fundet frem til, at 
økoturisme kan være en løsning på de pro-
blemer, som området står overfor i forhold til 
forurening, afskovning, migration og fattig-
dom, slutter Maria Søndermark.

Turister skal redde naturen
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Ny arena 

For at sikre at den ekstra indtjening fra øko-
turismen bredt kommer landsbyen til gode, 
overnatter turisterne lokalt, de spiser på sigt 
hos lokale familier, ligesom jobbet som guide 
går på tur. Derudover beholder økoturisme-
komiteen, som har ansvaret for udvikling af 
økoturisme-projektet, en del af indtjeningen 
til videreudvikling af turismefaciliteter og 
markedsføring. 

Et stort og afgørende skridt for projektets suc-
ces bliver at definere, målrette og markeds-
føre områdets forskellige turisme-muligheder 
lige fra fugleture til kanoture på floden San 
Julian. Det bliver en kæmpe opgave forklarer 
ledende koordinator i FCBC, Jenny Flores: 

- Vi bevæger os ind på felt af private aktører, 
som konkurrerer på markedsvilkår. Det er en 
spændende, men ny udfordring for en miljø-
organisation som FCBC, der til dagligt arbej-
der med forvaltning og beskyttelse af natur, 
forklarer hun.

Stor fraflytning fra landsbyerne 

Sammen med andre kvinder fra Santa Rosa 
de la Mina og kvinder fra andre landsbyer 
gennemgår Ramona træning i madlavning og 
hygiejne. Derudover uddanner projektet unge 
drenge og piger i Chiquitano-folkets historie 
og traditioner og den lokale flora og fauna, så 
de fremadrettet kan arbejde som tour-guides. 

Guide-uddannelsen har et dobbelt fokus, og 
skal både imødekomme den store fraflytning 
fra landsbyerne af især yngre generationer 
grundet manglende beskæftigelse, og skal 

samtidig revitalisere den indianske kultur og 
øge bevidstheden om naturbeskyttelse.

Lokal forankring er afgørende

Arbejdet drives primært af økoturisme-
komiteen, som består af medlemmer fra både 
de indianske lokalsamfund, kommunen og 
transport- og restaurationsbranchen:

- Forankring af økoturismen i en lokal og 
diverst sammensat komite, som på sigt kan 
drive og udvikle økoturismen i kommunen, 
har været helt centralt for projektet. Det skal 
både sikre lokalt ejerskab og gøre indsatsen 
bæredygtig, forklarer Jenny Flores.

Dette synspunkt deles af Mirna López. Hun 
er formand for økoturismekomiteen og én af 
de personer, som meldte sig som frivillig, da 
komiteen blev dannet i 2018. Hun arbejder til 
dagligt i kommunens afdeling for Turisme og 
Kultur:

- Jeg kunne se så mange muligheder i dette 
initiativ, at jeg måtte være en del af det. Vi 
har opbakning fra lokalsamfundene, hvilket er 
altafgørende, og der eksisterer en begejstring 
for, at dette skal lykkedes. Jeg tror på det, 
forklarer hun.

 

FAKTA

Økoturisme-projektet implementeres med midler fra 
CISU. Projektet løber til april 2020 med et samlet budget 
på kroner 600.000. CISU står for Civilsamfund i Udvikling 
(tidl. Projektrådgivningen) og er en sammenslutning af 
mere end 270 folkelige, danske organisationer, der alle 
er engagerede i udviklingsarbejde. Størstedelen af CISUs 
aktiviteter er finansieret af Udenrigsministeriet og er på 
finansloven.

EAA                Årsberetning               PROJEKTER<Foto 
Ramona 55 år fra landsbyen Santa Rosa de la 
Mina i det østelige Bolivia
/ Fotograf: Toke F. Nyborg 

Foto> 
Chiquitano-regionen i det østlige Bolivia som 
er dækket af tropisk tørskov og hjemsted for 
Chiquitano-folket
/ Fotograf: Toke F. Nyborg 
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Mere end fire millioner hektarer skov gik 
sidste år op i røg sammen med uerstattelig 
plante- og dyreliv efter tre måneder med in-
tense skovbrande i det østlige Bolivia. Brande-
ne efterlod tusindvis af familier uden vand og 
mad. I samarbejde med vores lokale partner 
FCBC iværksatte EAA en humanitær indsats i 
de hårdt prøvede landsbyer. Og det skulle gå 
stærkt. 

Manglende rent drikkevand var første pri-
oritet, da grundvandet ligger dybt i hele 
regionen, under et lag af klipper. Familierne 
på landet er derfor afhængige af vand fra 
floderne, som var gjort udrikkeligt af asken 
fra skovbrandene. I samarbejde med lokale 
myndigheder fokuserede en del af hjælpen 
derfor på udbringinng af tusindvis af liter rent 
drikkevand.

En del af hjælpen var derudover øremærket 
såsæd til familer, som havde mistet afgrø-
der og husdyr til brandene. Uddelingen blev 
et kapløb mod tiden, da korn og frø skulle i 
jorden inden regntiden satte ind. Det lykkedes 
trods den vanskelige og tumultariske politiske 
situation, som afløste skovbrandene. 
De politiske uroligheder opstod efter begrun-
det mistanke om valgsnyd ved præsident- og 
parlamentsvalget i november og lammede 
landet i næsten en måned før Bolivias præsi-
dent efter 14 år trak sig fra posten. Men takket 
være FCBC’s lokalkendskab, netværk og opfin-
domhed kom hjælpen uden om vejbloker og 
voldelige sammenstød mellem tilhængere og 
modtandere af den daværende præsident og 
frem til landsbyerne i tide. 

En del af indsatsen fokuserede på forebyg-

gelse af nye skovbrande gennem etablering 
og træning af lokale udryknings-brigader i 
brandslukning:

- Ændrede klimaforhold, stærke passatvin-
de og manglende viden om afbrænding af 
græsningsarealer som naturplejningsmeto-
de blandt tilflyttere til regionen, udgør en 
sprængfarlig cocktail som igen i år, kan få 
regionen til at antænde. Derfor var brandfor-
byggelses en helt central del af vores huma-
nitære indsats,” forklarer projektkoordinator 
i EAA, Maite Jurado, som også peger på at 
plantageejere og kvægavlere fortsat har uhin-
dret adgang til at rydde skov for at gøre plads 
til kvægdrift og dyrkning af primært soja:

- Det lægger alt sammen et kæmpe pres på 
skoven og kan igen bringe skovafbrandinger 
og afbrænding af græsningsarealer ud af kon-
trol,” forklarer hun.  

EAA og FCBC følger udviklingen nøje. 

EAA                Årsberetning               PROJEKTER

Humanitær indsats efter 
skovbrande 

Fotograf: Bruno Kelly/Reuters/Ritzau Scanpix 
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GIV ET BIDRAG

Du kan give et bidrag via MobilePay til 22686
 
Når du støtter, er du med til at beskytte 
skovnatur i Bolivia og forbedre levevilkårene 
for fattige landbofamilier og oprindelige folk.

TAK FOR STØTTEN

EAA                Årsberetning               STØTFotograf: Hermes Justiniano, FCBC
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Omsætning

EAA havde i 2019 en samlet omsætning på 
462.529 kr. Offentlige tilskud og bevillinger 
udgjorde 436.127 kr. af omsætningen, mens 
1.200 kr. kom fra private. Det er en samlet 
omsætningsstigning på knap 77 % i forhold 
til 2018, hvilket skyldes en ekstra bevilling til 
en humanitær indsats i Bolivia i kølvandet på 
efterårets voldsomme skovbrande. EAA ople-
ver således fortsat en stor velvilje til at støtte 
organisationens arbejde med naturbeskyttelse 
i Bolivia.

Medlemmer og fundraising

Medlemstallet lå ved årets udgang på 53 
medlemmer. Det er en lille stigning på tre 
medlemmer. I 2019 har EAA desværre ople-
vet udfordringer med opkrævningssystemet. 
Det rettes der op på fremadrettet. En stabil 
opbakning til og støtte fra danskere er helt 
central for EAAs arbejde. Ved udgangen af 
2019 valgte bestyrelsen således at udvide 
sekretariatet med en professional fundraiser, 
som fremadrettet, skal bidrage til at øge EAAs 
indtægter fra private.

Det gik pengene til

EAA anvendte i 2019 436.127 kr. på udvik-
lings- og naturbeskyttelsesaktiviteter i Bolivia 
foruden en ekstrabevilling på 200.000 kr. 
til uddeling af vand og såsæd til indianske 
familier berørte af sommerens og efterårets 
skovbrande. 
Administrationsprocenten ligger stabilt på 
4 % inkl. udgifter til fundraising og med-
lemshvervning. Den projektrelaterede folke-
oplysning udgjorde 2 % af offentlige tilskud 

og bevillinger. EAA drives udelukkende ved 
hjælp af frivillige, hvorfor organisationen ikke 
afholder udgifter til løn.

Årets resultat

Årets resultat var et overskud på 2.469 kr. Per 
31. december udgjorde den disponible egen-
kapital 48.297 kr.

 

HER KOMMER PENGENE FRA

CISU Private

DET GÅR PENGENE TIL

Natur- & udviklingsprojekter i Bolivia Administration Oplysning

Natur- & udviklingsprojekter i Bolivia

Administration

Oplysning

CISU

Private midler

95%
5%

91%
7% 2%

HER KOMMER PENGENE FRA
462.529 kr.

DET GÅR PENGENE TIL
436.127 kr.

Økonomi & nøgletal

EAA                Årsberetning               ØKONOMI



For at øge effekten af vores arbejde er ind-
satserne centreret om områder, hvor både 
naturværdierne og trusselsniveauerne er høje.

 Et sådan område er Chiquitano-regionen i det 
østlige Bolivia mod grænsen til Brasilien. Her 
domineres vegetationen 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. 

I Chiquitano-regionen samarbejder EAA med 
den lokale organisation Fundación para la 
Conservación del Bosque Chiquitano 
(FCBC) om udviklingen af økoturisme.

Et andet område med store natur-
værdier og et højt trusselsniveau er 
Pando-departamentet i det nord-
vestlige 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 plante-
arter og et af verdens store lagre af 
kulstof.

Her samarbejder EAA med den lokale 
organisation Asociación Boliviana para
la Investigación y Conservación de Ecosistemas 
Andino-Amazónicos (ACEAA).

Modsat de store områder med tropisk tørskov 
i grænselandet mod Amazonas er den tropiske 
regnskov svært tilgængelig. 

Alligevel har jagten på skovens naturrigdom-
me fået afskovningen til at accelererer drevet 
af mange industriers interesser, der alt for ofte 
sættes over miljøets, klimaets og dyrelivets.

 

Her arbejder EAA

EAA                Årsberetning               PARTNERSKABERFotograf: Hermes Justiniano, FCBC
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EAA drives udelukkende af frivillige, som vil 
være med til at beskytte skov og natur og 
forbedre levevillkårene for oprindelige folk og 
landbofamilier.

Vi søger personer med relevant akademisk 
eller faglig baggrund, gode sprogkundskaber 
(engelsk, spansk og/eller fransk) - gerne med 
praktiske erfaringer med enten udviklingspro-
jekter, kommunikation, privatgiverfundraising 
eller økonomi og gerne fra stillinger i grønne 
eller humanitære NGO’er i Danmark eller 
udlandet. Vi er foreløbig seks frivillige, der 
står for den daglige drift, projektudvikling og 
-monitorering samt fundraising, presse og 
medlemskommunikation.

Du kan også blive en del af EAAs ressource-
bank af fagpersoner, som på ad-hoc-basis 
bistår sekretariatet ved løsningen af konkrete 
opgaver og med faglig rådgivning.

EAA er organiseret omkring et Kampag-
ne-team, et Økonomi-team og et Projekt- 
team som mødes ad hoc og efter behov 
typisk om eftermiddagen eller om aftenen 
på sekretariatet på Nørrebro. De tre teams 
tilrettelægger selv deres arbejde og det er 
muligt at bestride et fuldtidsarbejde ved siden 
af engagementet i EAA. 

Skulle du have lyst til at blive en del af vo-
res lille sekretariatet på Nørrebro så kontakt 
daglig leder, Toke F. Nyborg, på mail toke.
nyborg@eaango.dk

EAA                Årsberetning               FRIVILLIGE

Bliv en del af en NGO som 
aktivt hjælper naturen
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BLIV MEDLEM

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
 

 
HUSK at skrive dit NAVN & 
EMAIL i kommentarfeltet.

Fotograf: Toke F. Nyborg 



EAA
Fælledvej 12, opg. C, 4. sal
2200 København N
DK-Danmark
Email: eaa@eaango.dk
Tel.: +45 61339161

Web: eaango.dk
Facebook: @EarthAdvocates


