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Korruption hotar Namibias skog
Under flera år har rapporter från
lokalbefolkningen i norra Nami¬
bia om oreglerad avverkning av
värdefull skog fått journalister
och organisationer att reagera
och höja sina röster. Den 26 no¬
vember ifjol tillkännagavs ett
tillfälligt förbud, men rapporter
om avverkning har fortsatt att
komma och timmer skeppas ut
från hamnstaden Walvis Bay.
Enligt en rapport i mars från
ministeriet för miljö och turism
har 208 lastbilar med timmer
exporterats till Kina under årets
två första månader.
Ministern för jordbruk, vatten och
skog, Alpheus Naruseb, har hela
tiden vägrat att uttala sig i media,
först nu i år den 14 april bröt han
tystnaden och sa att problemen skul¬
le undersökas och åtgärdas. Den 7
maj skickade ministeriet ett brev till
polismyndigheterna och uppmana¬
de dem att rapportera all avverkning
och även konfiskera timmer om de
hittar något.
Men bekymrade invånare känner
sig inte lugnade av beskedet efter¬
som de sett korruptionen pågå allt¬
för länge.

Namibia har ett mycket torrt klimat
och de få skogar som finns repro¬
ducerar sig alltför långsamt för att
kunna användas till ett hållbart eko¬
nomiskt skogsbruk.
Träden består av långsamt väx¬
ande hårda trädslag, bland annat ro¬
senträd som har klassats som hotat
av CITES-konventionen, en interna¬
tionell överenskommelse om han¬
deln med hotade arter av vilda djur
och växter. Den kallas också Washingtonlconventionen.
Chris Brown, miljöforskare och
ekolog, som jobbar för den obero¬
ende organisationen The Namibian
Chamber of Environment (NCE), är
upprörd över det som händer med
Namibias skog och har frågat vad
jord- och skogsbruksminister Alp¬
heus ¡Naruseb håller på med.
- Den lilla skog vi har i Namibia
huggs ner och exporteras till Kinas
möbelmarknad, det är ju helt sans¬
löst. Kvoter för avverkning har utfär¬
dats utan att skogen har granskats.
Skogsstyrelsen som ska övervaka
skogsavverkning är svårt underfinansierad. Transporttillstånd har
rutinmässigt utfärdats utan inspek¬
tioner på platsen, säger Chris Brown.
Jordbruksministeriet har initierat
ett grönt program för att skapa nya
jordbruksprojekt och därför fälls
träd för att röja mark, men enligt
Chris Brown fäller man träd även ut¬
anför de planerade områdena.
- Jag ser det så att nuvarande
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Ndilimeke från NEWS var med och organiserade demonstrationen mot il¬
legal skogsavverkning 1 1 maj.
timmerexploatering görs under en
täckmantel av jordbruksprogram
som oftast inte ens är hållbara. Dess¬
utom har jordbruks- och miljöminis¬
teriet utfärdat awerkningstillstånd
utan miljöcertifikat som lagen krä¬
ver, så tillstånden är olagliga.
Turist- och miljöminister Pohamba Shifeta uppskattar att så många
träd som 60.000 har avverkats. Chris
Brown säger att det är Pohamba Shi¬
feta som har gått ut och kritiserat
det som händer, medan jordbruksoch skogsminister Alpheus ¡Naruseb
har hållit sig passiv.
- Skogsdepartementet borde föras
över till miljödepartementet, säger
Chris Brown.
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gynna det bredare samhället i de
gemensamma områdena. Träden
behandlas för närvarande som om
de är de enskilda böndernas privata
egendom, säger ministeriet i rappor¬
ten.
Skogarna i Namibia är viktiga
för lokalbefolkningens livsuppe¬
hälle, för vilt och för den biologiska

mångfalden, för lokal ekosystemser¬
vice samt för att förhindra erosion
och ökenspridning. Skogarna har
också en avgörande betydelse för
turistnäringen som är landets an¬
dra viktigaste inkomstkälla och den
enda industri som växer. Dessutom
är skogsmarker avgörande för ar¬
betet med att lindra klimatföränd¬

ringar.
- I Australien ska man plantera
miljoner träd för klimatförändring¬
arnas skull, men i Namibia hugger
man ner i stället. Enligt satelliter
förlorar vi 5-7 procent skog per år,
eller kanske mer. Vår regering har
verkligen dubbelmoral när den sam¬
tidigt söker pengar ur internationel¬
la klimatfonder. Det är minst sagt
cyniskt, säger Chris Brown.
Dessutom blockar man upp stock¬
arna eller sågar dem till plankor,
för att de inte ska räknas som rent
timmer, vilket är förbjudet att expor¬
tera.

fr:

jg

w

C;

Skogen är en gemensam resurs
Ministeriet för miljö och turism
kom med en rapport i mars i år som
berättade om den olagliga avverk¬
ningen och om hur 230 personer
från landets elit, som arrenderar
regeringsgårdar, sedan november
2018 har lämnat in ansökningar till
ministeriet om awerkningstillstånd.
Tillsammans skulle det handla om
200.000 träd, rosenträd. Ännu har
ingen av dessa ansökningar beviljats.
- Träden är statsägda resurser och
som sådana bör de användas för att
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Ailla-Tessa från Namibian Environ¬
ment & Wildlife Society (NEWS) talar
efter demonstrationen 11 maj.
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Tillstånd utan inspektioner

X

I
1

i

\

m

»i

i

1

Rosenträd avverkat i mars 2019 i Kavango East, i nordöstra Namibia. Timret
har fått det man kallar "mervärde" genom att ha blockats upp. FOTO: John

Palett/NEWS
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NCE och NEWS vill att Namibias skogsavverkning ska ske hållbart och bland
annat användas till lokalt hantverk.
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Två unga demonstranter som vill ha kvar skogen i Namibia.

- Men detta ger knappast något
mervärde, det är fortfarande tim¬
mer. Vi har enorma brister i efterlev¬
naden av våra lagar, vilket kineserna
aggressivt utnyttjar, säger Chris
Brown.

Demonstration mot
illegal avverkning
Lördagen 11 maj anordnade Nami¬
bian Environment & Wildlife Society
(NEWS) en demonstration mot av¬
verkningen i huvudstaden Wind¬
hoek. Över ett hundratal personer
anslöt sig.
Två unga kvinnor, Ailla-Tessa och
Ndilimeke, ledde demonstrationen
som började vid den centrala polis¬
stationen och avslutades med tal i en
central park där nyfikna åskådare
anslöt sig och ställde frågor.
- Vi i NEWS, som består av många
studenter, för in de ungas per¬
spektiv i frågan. Det är ju vi som
ska leva med effekterna och vi är
mycket bekymrade över vad det
här innebär för vårt lands framtid.
Vi har redan sett konsekvenser av
klimatförändringar i form av oför¬
utsägbara och minskade regn. Om
avverkningarna fortsätter kommer
vi att se ökad jorderosion och öken¬
spridning, men vi har tillräckligt
med öken i det här landet redan,
och ökenspridning är ett brott, inte

något naturligt fenomen, säger AillaTessa.
Ndilimeke är upprörd över den im¬
munitet som skyldiga myndigheter
har.
- Utför man en kriminell handling
ska man åtalas och dömas enligt gäl¬
lande juridiska system. Jag förstår
inte varför den här olagliga verk¬
samheten ska vara ett undantag, det
underminerar vår rättssäkerhet. De
säger nu att de ska agera mot avverk¬
ningen, visst, men deras begångna
brott, vad händer med dem? Det är
verkligen skamligt mot oss invånare,
och vi kan inte bara låta det här pas¬
sera. Vi kräver svar!
Lösningen framöver är enligt både
NCE och NEWS noll timmerexport.
Avverkning bör endast tillåtas för
lokala ändamål, som möbeltillverk¬
ning och hantverk, och mer utbild¬
ning behövs om hållbar avverkning.
Viltkorridorer i skogsområden bör
skyddas i lag, och mark till jord¬
bruksprojekt ska bara tillåtas för
maximalt 5 hektar vid varje tillfälle.
Endast om projekten sedan visar sig
vara lyckade bör fler tillstånd ges.
Åtgärdsförslagen har lämnats till be¬
rörda myndigheter.
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EU organiserar flygplan för
att släcka skogsbränder
Svåra skogsbränder har blivit
vanligare i EU under de varma
somrarna. Kommissionen vill för¬
bättra beredskapen mot bränder
och andra naturkatastrofer ge¬
nom att samordna en gemensam
flotta av släckningsflygplan och
helikoptrar.
En lång rad katastrofer och stor¬
bränder har givit EU anledning att
grunda en gränsöverskridande släckningsorganisation. Skogsbränderna
med 64 dödsoffer i Portugal och
de svårsläckta bränderna i Sverige
har påvisat tydliga brister i bered¬
skapen.
Utdragna värmeböljor med ex¬
trem torka väntas bli ännu vanligare
i framtiden. EU-kommissionen för¬
söker förbättra beredskapen genom
att samla medlemsländernas resur¬
ser i en gemensam organisation.
EU:s civilskyddsmekanism har
hittills baserats på frivilliga bidrag
från medlemsländerna med EU som
samordnare i Bryssel. I mars detta
år trädde en ny lagstiftning för civil¬
skyddet i kraft som stärker struktu¬
rerna.
Under en första övergångsperiod
ska sju släckningsplan och sex heli¬
koptrar ingå i den så kallade rescEUflottan. Medlemsländerna ska de
närmaste veckorna bidra med ytter¬
ligare resurser.

Ett extra skyddsnät
RescEU ska skapa ett extra skydds¬
nät i kristider, säger EU-kommissionären Christos Stylianides som
ansvarar för humanitärt bistånd och
krishantering. Den europeiska flot¬
tan för bekämpning av skogsbränder
ska ställas upp redan före somma¬
ren.
Sex släckningsplan från Kroatien,
Italien och Spanien ingår i flottan
och dessutom ett plan från Frank¬
rike. Sammanlagt står sex Canadair
och en Dash 8 till EU:s förfogande.
De sex helikoptrarna är stationerade
i Sverige.
Under en övergångstid fram till
2025 ska EU integrera ländernas na¬
tionella utrustning i rescEU. Den eu¬
ropeiska unionen står för 75 procent
av kostnaderna för beredskapen om
resurserna används inom EU.
Utöver flygplan och helikoptrar
ska organisationen efterhand in¬
vestera i utrustning för medicinska
nödsituationer. Preliminära teknis¬
ka diskussioner förs med medlems¬
länderna för att samordna utrust¬
ning för olika ändamål.
Hittills har EU:s katastrofskydd
i stort sett fungerat på frivillig bas.
Medlemsländer med egna släck¬
ningsflygplan har ställt planen till
förfogande om ett annat land behö¬
ver hjälp för att släcka en hotande
skogsbrand.
Under fjolårets stora skogsbrand
i Sverige rekvirerades två italienska

Italienska släckningsplan av typen
Canadair CL41 5 hjälpte till med att
släcka de svåra skogsbränderna
i Sverige förra året. Nu ska EU se
till att de europeiska resurserna
samordnas bättre. FOTO: Gian Marco
Anzellotti
släckningsflygplan och dessutom
medverkade franska plan. Planen
fyllde snabbt sina tankar från om¬
givande insjöar och steg därefter
brant för att släppa ut vattnet över
lågorna.

Mest plan i Sydeuropa
Inom den befintliga, frivilliga or¬
ganisationen står två Canadair till
förfogande i Italien, två Air Tractormodeller i Spanien och tre släck¬
ningsflygplan i Frankrike. Under
2017 aktiverades det frivilliga kata¬
strofs kyddet inom EU sammanlagt
17 gånger.
Risken för omfattande skogsbrän¬
der är störst i Sydeuropa och följ¬
aktligen har flera länder i regionen
egna släckningsflygplan. Det fran¬
ska civilförsvaret uppges ha 23 släck¬
ningsflygplan, bland annat två Dash
8 och tolv Canadair CL415.
Efter de svåra skogsbränderna på
den franska rivieran och Korsika har
landets regering anslagit 400 miljo¬
ner euro för inköp av ytterligare sex
maskiner av typen Dash 8. Planen
ska ersätta nio gamla plan som tas
ur trafik.
På marknaden har det blivit ont
om släckningsflygplan sedan den
kanadensiska tillverkaren Bombar¬
dier ställde in tillverkningen av sina
Canadair-modeller. Tillverkningen
har sålts till Viking Air, som tidigare
har skött underhållet av gamla amfibieflygplan.
Efter fjolårets stora skogsbränder
ställdes krav på att Sverige borde
skaffa egna släckningsflygplan. Mot¬
argumentet är att planen blir för
dyra, då säsongen för skogsbränder
är kort.
Finland har tidigare haft mindre
flygplan som har konverterats från
gödselspridning till släckningsplan.
Planen såldes senare till Ryssland.
Helikoptrar anses vara lämpligare
för ändamålet.
Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

