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WWF eller
Regnskogfondet?

www.reiseklinikken.no

WWF / Regnskogfondet 2007. Alle bilder © WWF-Canon og Regnskogfondet

Dette er WWF

Dette er
Reiseklinikkens
naturvernfond
Reiseklinikkens naturvernfond støtter
to norske miljøorganisasjoner som
jobber i utviklingsland.

WWF-Norge ble grunnlagt i 1970 med daværende kronprins
Harald som president. Idag har WWF-Norge litt over 8500
medlemmer. Vårt sekretariat i Oslo har et av de største
naturvernfaglige miljøene blant frivillige organisasjoner i Norge.
Vårt arbeid i utviklingsland har som mål å bevare unikt biologisk
mangfold og ta vare på lokalfolks rett til å utnytte sine
naturressurser på en bærekraftig måte. Svært mange av verdens
fattige lever direkte i og av naturen. Derfor mener vi at naturvern
og fattigdomsbekjempelse går hånd i hånd.
WWF-Norge er en del av verdens største internasjonale
naturvernnettverk, WWF-International, som har 55 hovedkontorer
verden over.

Støtten deles likt mellom WWF
og Regnskogfondet.

Dette er Regnskogfondet
WWF og Regnskogfondet jobber
for bevaring av biologisk mangfold
og for urfolks rettigheter.
Gjennom Reiseklinikkens
naturvernfond kan du være med på
å bevare de fantastiske stedene du
skal besøke på reisene dine.

Regnskogfondet er en av Europas ledende organisasjoner i
arbeidet for å bevare regnskogen og sikre regnskogsbeboernes
rettigheter. Gjennom et nettverk av lokale organisasjoner i Brasil,
Peru, DR-Kongo, Indonesia, Malaysia og Papua Ny Guinea har
store regnskogsområder blitt beskyttet. Regnskogfondet arbeider
på alle nivåer, fra lokale grasrot-prosjekter til forbedring av
nasjonalt og internasjonalt lovverk.
Vi anser raseringen av verdens regnskoger som en av vår tids
største miljøkatastrofer. Hvert år ødelegges over 150 000 km2
tropisk skog. Regnskogfondet ble stiftet i 1989 og er del av det
internasjonale Rainforest Foundation-nettverket.

Dette støtter ditt bidrag

Tropisk skog

Ditt bidrag til WWF går til å verne om natur, dyr og mennesker
i utviklingsland. Det går til å støtte fattigfolks mulighet til å
bruke egne naturressurser i pakt med naturen.

Regnskogen i Afrika, Asia og Latin-Amerika er verdens
mest artsrike områder. Samtidig er de noen av de mest
truede. Verdens lunger trenger beskyttelse.

Hav og kyst

Savanne og sletter
Savannen er det stedet som huser flest av verdens store
pattedyr. Men mennesker og dyr er svært sårbare for tørke,
flom og andre skader på økosystemet. Vannet er den mest
dyrebare ressursen her, og må forvaltes med omhu.

Havet er kystfolkets spisskammer og skattkammer.
Denne uvurderlige ressursen er truet av forurensning,
piratfiske og overfiske. Hvis fisken forsvinner, vil
livsgrunnlaget på kysten være borte.

Dette støtter ditt bidrag

Private bidrag bidrar til å beskytte regnskog på størrelse
med hele Norge – bare i Brasil. Nøkkelen er tett
samarbeid de menneskene som er avhengige av skogen.
Ditt bidrag viderefører dette arbeidet.

Amazonas

I Amazonas, verdens største regnskog, samarbeider
Regnskogfondet med indianer- og miljøorganisasjoner om
indiansk utdanning, miljøforvaltning, rettighetsopplæring og
forbedring av lovverket.

Sentral-Afrika

20% av verdens regnskoger ligger i Sentral-Afrika. I DR Kongo
er hovedoppgaven å få landets myndigheter og aktører som
Verdensbanken til å ivareta rettighetene til de tallrike
folkegruppene som lever i regnskogen.

Asia

Regnskogen påvirker klimaet. Indonesia har en av verdens
høyeste avskogingsrater. Jordskred og flommer er et økende
fenomen, og skogbranner fører til forverret luftkvalitet for
millioner av mennesker.

Natur…

…og kultur

Tips for å ferdes i fremmed natur

Tips for å ferdes i en fremmed kultur

Ikke røre, bare se

Spør før du fotograferer

Se og fotografer dyrelivet fra avstand. La plantene stå, la
dyrene finne sin egen mat og ta alt søppel med deg. La
koraller, skjell, sjøstjerner og andre suvenirer bli i sjøen.
Hvis mange fjerner dem, kan det ødelegge den skjøre
balansen i økosystemet. Vær forsiktig når du dykker eller
ankrer opp.

Ta kun bilder av folk dersom du får lov. Enkelte folkegrupper har
strenge tabuer mot fotografering og dette bør respekteres. Ikke
tilvenn lokalbefolkningen at de får penger hver gang de stiller
opp på et bilde. Se heller om det er nødvendighetsvarer eller
fellesgoder du kan bidra til.

Besøk parker og naturreservater
Vær i naturen og lær om den. Kom i kontakt med gauper og
gresshopper. Det gir inntekter til vernede områder og kan
føre til at flere områder blir beskyttet. Betal
inngangspengene, men spør gjerne hvordan pengene går til
natur og utvikling i lokalsamfunnet.

Lær av lokale folk
Studer hvordan lokale mennesker kler seg og ter seg. Dekk til
de kroppsdelene de tildekker, ta etter de manerer som ser ut til
å være gjeldende der du er. Vær bevisst på at du skiller deg ut
og at du blir studert.

Vis respekt
Ta med deg minner hjem, ikke trøbbel
Si nei til suvenirer laget av utrydningstruede plante- og
dyrearter, inkludert skinn, kroppsdeler, skilpaddeskall,
elfenben og koraller. Da unngår du også straff, som du får
hvis du blir stoppet i tollen med slike varer.

Ikke vis at enkle hygieniske forhold eller mangel på materielle
goder overrasker deg. Mange mennesker skammer seg over å
leve i fattigdom, men deler gjerne det lille de har.

…du ikke bør ta med hjem!

Fristende suvenirer…

Sørg for at dine ferieminner ikke skader
mangfoldet i naturen!
Handel med truede dyre- og plantearter og produkter
som er laget av dem er forbudt gjennom den
internasjonale CITES-konvensjonen. Det kan
være vanskelig å vite hva som ikke er lov og
hvilke arter som er utrydningstruede. Denne lista
kan hjelpe deg.
Er du i tvil – la tvilen kommer naturen til gode!

Thailand



Malaysia




Smykker og pyntegjenstander laget av
skilpaddeskall, elfenben, koraller, sneglehus osv.
Kåper laget av skinnet til leopard, gepard, jaguar.






Utstoppede fugler, levende og døde skilpadder,
kameleoner.
Suvenirer fra havet.

Kenya




Koraller og produkter av elefant, neshorn,
havskilpadder og noen typer reptiler.
Noen planter, insekter og skjell er lov å ta med
hvis man har tillatelse.
Kjøp utskjæringer i tre kun i lokalt vanlige treslag
som mango og neem.

Suvenirer av tigre, havskilpadde eller utstoppede
fugler. Slangeskinn og korall krever tillatelse.
Indisk fjærpryd selges i mange butikker, men er
forbudt å ta med ut av landet.

Kina



Tyrkia


Sommerfugler. Mange arter er truet av utrydning.

Indonesia

Middelhavet


Ville orkideer. Mange orkidéarter er truede.
Mat laget av kjøttet til truet vilt.

Elfenben og tradisjonell medisin som bjørnegalle er
ulovlig å ta med seg ut av Kina.
Mange matvareprodukter av vilt er ulovlig å ta med.

USA




Pyntegjenstander med fjær fra ville fugler. Alle ville
fugler er vernet i USA.
Produkter fra amerikansk svartbjørn, grizzlybjørn og
isbjørn krever spesiell tillatelse.
Salg av produkter fra hvalross, andre selarter og
andre marine pattedyr er forbeholdt urbefolkningen.

Karibien


Smykker og pyntegjenstander laget av skilpaddeskall, svarte koraller, skilpaddeolje.

