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I Indonesien blev Central Sulawesi udvalgt til pilotprovins for UN-REDD
programmet i 2010. Størstedelen af beboerne i de udvalgte skovområder
er oprindelige folk, men på trods af dette er udarbejdelsen og
implementeringen af UN-REDD programmet domineret af regeringsrepræsentanter. Oprindelige folk er ikke blevet tilstrækkeligt hørt og
inkluderet i processen. Samtidig anerkender den nationale lovgivning
ikke de oprindelige folks ret til de skovområder de bor i, og den
nedsatte UN-REDD+ arbejdsgruppe har endnu ikke formået at få
lokalsamfundenes rettigheder på bordet.

Rundt om REDD
i Indonesien
Skovene i Indonesiens Central Sulawesi provins dækker 4,4 millioner hektar og udgør dermed cirka 64 procent af provinsens samlede
areal. Der bor cirka 800.000 mennesker i og omkring skovområderne, hvilket svarer til 33 procent af provinsens samlede befolkning.
De fleste af skovenes beboere er oprindelige folk, der har boet i de samme områder i mange generationer. De forvalter skoven og gør
brug af dens produkter, såsom medicin, vildt og fisk. I 2005 havde Central Sulawesi en årlig afskovningsrate på 62.000 hektar, og
dette tal forventes at stige.
UN-REDD programmet blev lanceret i Indonesien i marts 2010. Det skete i samarbejde med Ministeriet for Skovbrug, FAO,
UNDP og UNEP. I oktober 2010 blev Central Sulawesi udvalgt af UN-REDD som det område, hvor man ville udføre en række
aktiviteter for at forberede den nationale implementering af REDD+. Programmet blev indviet samtidig med den regionale
høringsproces om den nationale REDD+ strategi i Palu i oktober 2011.
For at støtte programmet udstedte den regionale guvernør i februar 2011 et dekret om at etablere en REDD+ arbejdsgruppe i
provinsen. Gruppen består af repræsentanter fra regeringsorganer, en erhvervsorganisation for skovbrugsvirksomheder, akademikere,
NGO’er, oprindelige folk og lokale organisationer og samfund. Den er dog domineret af repræsentanter for regeringsorganer (76
personer), mens der kun er fire repræsentanter fra lokalsamfund og deres organisationer. De har begrænset kapacitet til at udbrede
information om REDD+ til lokalsamfundene og sørge for at de bliver uddannet i REDD+.
Ifølge retningslinjerne i UN-REDD programmet skal regeringen konsultere og arbejde sammen med oprindelige folk gennem deres
valgte repræsentanter. Ledere for oprindelige folk og lokalsamfund i Behoa- og Napudalenes højland i Poso-distriktet, som er et af
de udvalgte programområder, har dog udtalt, at deres samfund ikke er blevet informeret om UN-REDD programmet.
Medlemmerne af REDD+ arbejdsgruppen har rapporteret problemer med kapacitet, koordination og finansiering. REDD+ readiness pilotprojektet i Central Sulawesi er sikret 2,95 millioner dollars fra den norske regering til projektperioden 2010-2011. Men
medlemmerne af arbejdsgruppen hævder stadig, at der er vanskeligheder med at opnå finansiering til de planlagte programmer.
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Først publiceret af FPPsom ‘Pusaka and Yayasan Merah Putih Palu-Sulawesi Tengam:
Rights, forests and climate briefing series – October 2011. Central Sulawesi: UN-REDD
Indonesia’s Pilot Province.’ http://www.forestpeoples.org/topics/redd-and-relatedinitiatives/publication/2011/central-sulawesi-un-redd-indonesia-s-pilot-prov

Retten til skoven

Manglende anerkendelse
af jordrettigheder
UN-REDD programmets principper fastslår, at alle
UN-REDD aktiviteter, især dem der potentielt påvirker
oprindelige folk, skal følge en menneskerettighedsbaseret
tilgang. Herunder skal programmet tage hensyn til konsekvenserne af programmets aktiviteter for jordrettigheder og
oprindelige folks rettigheder.
I Central Sulawesi er regeringens udviklingspolitikker og love
dog udformet sådan, at de ikke anerkender, respekterer og
beskytter oprindelige folks og lokalsamfunds rettigheder.
Regeringen uddeler rutinemæssigt fældnings- og udvindingslicenser til virksomheder uden de påvirkede lokalsamfunds og
oprindelige folks viden og samtykke. Dette har ført til konflikter mellem lokalsamfundene og de tømmer- og plantagefirmaer,
som opererer i området. Den samme mangel på information og
samtykke gælder når det regeringsagentur, der administrerer
fredede områder, uddeler udviklingslicenser.
Det er denne mangelfulde retspolitik, der tillader og lovliggør,
at en række tømmerfirmaer, palmeolieplantager og minefirmaer
overtager og omdanner skovområder i Central Sulawesi, der til
sammen udgør mere end 3,7 millioner hektar (Central Sulawesi
Walhi 2008). Derudover handler mange af virksomhederne i
strid med loven. For eksempel har palmeoliefirmaet PT KLS
(Kurnia Luwuk Sejati) lavet områder inden i vildtreservatet i
Bangkiriang i Banggai distriktet om til plantager.

Et andet eksempel på regeringens manglende anerkendelse af
oprindelige folks rettigheder er en vedvarende strid mellem de
oprindelige folk Wana Taa og Kahumamaon og tømmerfirmaet
PT Palopo Timber. Konflikten bunder i, at regeringen har
givet en 70.000 hektar stor skovningskoncession til tømmerfirmaet i det område som de oprindelige folk bor i. Regeringen
hævder at skovområdet tilhører staten, og at de, ifølge loven,
har ret til at kontrollere jorden. Den lov som regeringen
henviser til, er Central Sulawesis guvernørs dekret nr.
592.2/41117/Ro.Huk, af 31. august 1992. Dekretet angiver
implicit, at der ikke er nogen oprindelige områder i Central
Sulawesi, og at rettighederne og myndigheden over jord og
vand dermed er overført til staten.
På trods af denne manglende anerkendelse af oprindelige folks
rettigheder i den nationale lovgivning har REDD+
arbejdsgruppen i Central Sulawesi endnu ikke diskuteret
hverken anerkendelsen af lokalsamfunds rettigheder og adgang
til jord og skov, eller mere generelle spørgsmål om samfundssikkerhed og menneskerettigheder. Arbejdsgruppen har 14
arbejdsområder, men ingen af dem inkluderer eller fører
tydeligt til den fulde anerkendelse af lokalsamfundenes ret
til jord og skov.

Problemer med
regeringsførelsen
I Central Sulawesi er den måde regeringen håndterer oprindelige
folks jordrettigheder på symptomatisk for den overordnede
regeringsførelse. Regeringen jagter indtægter og lokal
økonomisk vækst ved at udstede så mange tilladelser som
muligt, uden at overveje bæredygtighed eller lokalsamfundenes
rettigheder. Korruption er udbredt i bevillingsprocessen, og
dårlig håndhævelse af loven og mangelfuld monitorering
ansporer tømmer- og plantagefirmaer til at bryde loven,
eksempelvis ved at fælde træer uden for bevillingsområdet og
udvide plantager ud over det tilladte område.
Partnership for Governance Reform udførte i 2008 en
indeksmåling på regeringsførelse i Indonesien. Målingen viste,
at Central Sulawesi provinsen havde seriøse problemer med
retfærdighed, åbenhed og effektivitet. Samlet set var Central

Sulawesi placeret som nummer 25 ud af 33 provinser i
Indonesien i Regeringsførelsesindekset.
Regeringens forvaltning af Lore Lindu nationalparken er et
eksempel på, hvordan den dårlige regeringsførelse påvirker
lokalsamfund og oprindelige folk i skovområderne. I
nationalparken har man forbudt Katu-folket at bygge
forbindelsesveje mellem deres landsbyer, og har på den måde
frataget dem muligheden for at opfylde helt basale infrastrukturbehov. Samtidig har parkmyndighederne brugt
voldelige metoder, for at forsøge at kontrollere lokalsamfundenes
adgang til nationalparken. Katu-folket forsøgte at protestere
mod den lukkede og udemokratiske forvaltning af nationalparken
under et samfundsmøde med regeringsrepræsentanter i februar
2011, men uden resultat.
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Erfaringer og anbefalinger
•

I Central Sulawesi er lokalsamfundene ikke blevet tilstrækkeligt hørt og informeret om UN-REDD programmet. Processen domineres af regeringsrepræsentanter,
mens de få repræsentanter fra lokalsamfundet ikke har
kapacitet til at udbrede kendskabet til programmet på egen
hånd. Oprindelige folk og lokalsamfund bør derfor
inkluderes yderligere i processen, og lokalsamfundenes
repræsentanter i UN-REDD arbejdsgruppen bør tilføres
kapacitet, således at de er i stand til at udbrede kendskabet
om UN-REDD programmet til resten af lokalsamfundene.

•

Erfaringerne fra UN-REDD programmet i Central
Sulawesi i Indonesien viser, at den nationale lovgivning er
et vigtigt aspekt af REDD-readiness fasen. I Indonesien
anerkender loven ikke de oprindelige folks ret til den jord
de bor på, og regeringen har dermed frit spil til at uddele
licenser til udvindings- og tømmerfirmaer, uden at tage
hensyn til de oprindelige folks rettigheder. En gennemgang
og tilpasning af national lovgivning bør derfor være en fast
del af REDD-readiness fasen, for at sikre, at oprindelige
folks ret til og medbestemmelse over den jord de bor
på anerkendes.

•

Samtidig er det vigtigt at finde en løsning på vedvarende
og potentielle stridigheder med oprindelige folk. Dette
kunne for eksempel gøres ved at støtte en politik for
konfliktløsning og genopretning af oprindelige folks og
lokalsamfunds rettigheder, ved at støtte revisionen og
ophævelsen af problematiske politikker eller ved at støtte
politikker, der anerkender, respekterer og beskytter
oprindelige folks og lokalsamfunds ret til jord og skov.
Uden en ny politik om anerkendelse og beskyttelse af
jordrettigheder og løsning af konflikter over jord- og
skovbesiddelser og -brug, vil UN-REDD programmet i
Central Sulawesi kun føre til flere problemer for oprindelige folk og lokalsamfund.

•

På baggrund af erfaringerne med dårlig regeringsførelse og
forvaltning af Lore Lindu nationalparken har Katu-folket
og andre oprindelige folk i Central Sulawesi udtrykt ønske
om, at fremtidige udviklingsprogrammer, herunder
UN-REDD, opfylder udviklingsmål i overensstemmelse
med principperne for god regeringsførelse.
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