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Bolivias alternativ til REDD og 
Danmarks involvering i landets 
UN-REDD program 
Af Maja Grønkjær og Stine Krøijer, IBIS.

Danmark har fra begyndelsen været involveret i udviklingen af Bolivias nationale UN-REDD program og har  
ydet støtte til andre REDD-aktiviteter i landet. Nu har Bolivia imidlertid afvist REDD og i stedet foreslået 
deres egen alternative mekanisme til at forhindre afskovning. UN-REDD overvejer nu, hvordan REDD-
processen kan fortsætte. Danmark bør arbejde for, at Bolivia fortsat kan være partnerland i UN-REDD og 
støtte landet i at videreudvikle deres eget alternativ til REDD.
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Rundt om REDD

Rettigheder og klima 
på dagsordenen

i Data fra februar 2011. Fundación Tierra: http://www.ftierra.org/ft/index.
php?option=com_docman&task=doc_download&gid=799&Itemid=65 

ii La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra

iii FAO: State of the World’s forests 2011: http://www.fao.org/docrep/013/i2000e/
i2000e.pdf s. 118

iv Confederación de Pueblos Indigenas de Bolivia

Siden valget af Evo Morales og det socialistiske parti MAS i 2006 er rettigheder for både oprindelige folk og Moder Jord kommet 
højt op på den politiske dagsorden i Bolivia. I 2009 fik Bolivia en ny forfatning og med den anerkendes oprindelige folks rettigheder, 
herunder deres ret til selvbestemmelse og anerkendelse af deres sprog, kultur, institutioner og territorier. Oprindelige folk som bebor 
skovområder er igennem forfatningen forbeholdt retten til brug og forvaltning af skovens ressourcer, samt garanteret retten til frit, 
forudgående og informeret samtykke i forbindelse med naturressourceudvinding og infrastrukturprojekter indenfor deres territorium. 
Desuden har regeringen med succes gennemført en jordreform og oprindelige folk har nu 190 kollektive territorier (TCO’er), som i 
alt udgør 20,7 mio. ha.i  

Med loven om Moder Jords rettigheder, som blev vedtaget i 2010 efter den alternative klimakonference i Cochabambaii, har Bolivia 
sendt et klart signal om, at naturbeskyttelse har høj prioritet, idet naturen erklæres for hellig og med samme rettigheder som mennesker. 

Sideløbende har Bolivia markeret sig i de internationale klimaforhandlinger. Landet har indtaget rollen som udfordrer af store, 
vestlige regeringers agendaer og har været fortaler for en retfærdig og ambitiøs klimaaftale. Den bolivianske regering har hermed 
signaleret over for både den bolivianske befolkning og resten af verden, at den vil gøre en stor indsats for at beskytte både oprindelige 
folk og naturen. På samme tid sætter TIPNIS-konflikten – en konsekvens af regeringens vejprojekt igennem Isiboro Sécure 
nationalpark – spørgsmålstegn ved, hvor meget handling der er bag ordene.

Bolivia er skovrigt. Den sydøstlige del af Amazonas strækker 
sig ind i landet og lidt mere end halvdelen af landets areal er 
dækket af skov, hvoraf ca. 65 % består af naturlig skov. 
Biodiversiteten er særdeles høj med mere end 20.000 forskellige 
plantearter. Afskovningsraten lå i perioden fra 2000 til
2010 på hele 290.000 ha om åretiii – svarende til at et 
skovområde på størrelse med Fyn forsvinder hvert år.

Afskovning sker for en stor dels vedkommende i forbindelse 
med udvidelse af landbrugsarealet, både til afgrøder og kvægavl. 
Her er synderne hovedsageligt store industrilandbrug, der 
producerer sojabønner og andre industriafgrøder. Knaphed af 
landbrugsjord, som følge af et stigende antal migranter til 
landets østlige skovområder, medvirker ligeledes til afskovning. 
I nogle dele af landet er produktionen af coca skyld i rydningen 
af store skovområder. Andre årsager er derudover illegal 
skovhugst, infrastrukturudvikling, mineaktiviteter og skovbrande.

Bolivia blev i sin tid valgt som et af ni pilotlande til FN’s 
REDD program og i løbet af 2009 blev et nationalt 

v Historien er refereret af den latinamerikanske NGO Amazon Environmental Research 
Institute, IPAM, på det 4. UN-REDD bestyrelsesmøde, hvor Bolivias UN-REDD program 
blev godkendt. Se mere her: http://www.globalwitness.org/sites/default/files/Global%20
Witness%20report%20from%20UN-REDD%204th%20Policy%20Board%20meeting%20
-%20May%202010.pdf

vi ”The joint mitigation and adaptation mechanism for the integral and sustainable 
management of forests”, se forslaget her: http://unfccc.int/files/methods_science/redd/
submissions/application/pdf/20120228_sabsta_bolivian_submission.pdf

UN-REDD programdokument udviklet. Danske konsulenter 
har med finansiering fra Danida medvirket aktivt til udviklingen 
af programmet. Godkendelsen i UN-REDD i 2010 udløste en 
bevilling på 4,4 millioner dollars. Fem civilsamfundsorgani-
sationer, heriblandt paraplyorganisationen for oprindelige folk i 
lavlandet CIDOBiv, har underskrevet programdokumentet. 
Alligevel kan der sættes spørgsmålstegn ved graden og kvaliteten 
af konsultationsprocessen. Bl.a. har en af underskriverne 
efterfølgende udtalt, at han var usikker på, hvad det var han 
havde underskrevetv. 

Vice-ministeriet for miljø, biodiversitet og klimaforandringer, 
som blev oprettet i 2009, forestår det nationale program for 
klimaændringer (PNCC), som anses for omdrejningspunktet 
for alle programmer relateret til klimaforandringer, herunder 
implementeringen af UN-REDD programmet. Danida har i en 
årrække støttet ministeriet. Således udgjorde den hollandske, 
svenske og danske bistand tilsammen 64 % af ministeriets 
budget i 2011. Her er det nærliggende at stille spørgsmålet: 
Har donorerne et medansvar for, at oprindelige folks 
rettigheder overholdes?
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Bolivias alternativ 
til REDD

Bolivia har gjort sig erfaringer med REDD igennem to private 
pilotprojekter, som begge fra starten har været designet således, 
at de kunne kobles på et globalt kulstofmarked. Det første, det 
meget omdiskuterede Noel Kempff Market Climate Action 

Project, startede op allerede i 1997 som et samarbejde mellem 
tre internationale energi- og olieselskaber, den bolivianske 
regering, den amerikanske NGO The Nature Conservancy og 
en boliviansk NGO, Fundación Amigos de la Naturaleza 
(FAN). Noel Kempff projektet blev tilbage i 2009 skarpt 
kritiseret af Greenpeace bl.a. for at have en langt højere grad af 
lækage end estimeret og for ikke at informere lokalbefolkningen 
om projektet. Det andet pilotprojekt, Programa Indigena REDD 

Amazonia Boliviana, blev designet af CIDOB, dens regionale 
underorganisation CIRABO og FAN og finansieret af en privat 
amerikansk fond, samt dansk og hollandsk bistand i en periode 
fra 2009-2011. Projektet er ved at lukke ned grundet manglende 
finansiering, på trods af ellers gode erfaringer med at integrere 
skovbevaring og oprindelige folks rettigheder.

Bolivia har et kompliceret forhold til REDD. Den bolivianske 
regerings kursskifte, fra at se positivt på REDD til at være skarpe 
modstandere af mekanismen, har præget processen omkring 
implementeringen af programmet. I 2010 blev det nationale 
UN-REDD programdokument godkendt, men senere samme år, 
efter den alternative klimakonference i Cochabamba, kritiserede 
Bolivia kraftigt REDD mekanismen. Kritikken går på, at REDD 
via et globalt kulstofmarked gør skoven til en vare. MAS 
regeringen i Bolivia ser REDD som en måde hvorpå de industria-
liserede lande lægger ansvaret for at afbøde klimaforandringer 
over på udviklingslandene. Samtidigt frygter Bolivia, at en 
markedsbaseret REDD mekanisme fører til staters og folks tab af 
kontrol med forvaltningen og brugen af deres naturressourcer. I 
lyset af kritikken er UN-REDD programmet i Bolivia stillet i bero.

Som alternativ til REDD har Bolivia i UNFCCC-regi foreslået 
et ikke-markedsbaseret alternativ: en “kombineret reduktions- 
og tilpasningsmekanisme for integreret og bæredygtig 
skovforvaltning”vi, som de ønsker, skal erstatte Bolivias 
nationale UN-REDD program. Bolivia ønsker således, at 
UN-REDD bevillingen på 4,4 millioner dollars skal omdirigeres 
til at udvikle deres eget forslag.

Den nye mekanisme bygger på princippet om en “ikke-
vareliggørelse” af skovens funktioner, baseret på en anerkendelse 
af, at skove er mere end blot kulstoflagre. I forslaget fremhæves 
opbakning til lokalsamfunds arbejde med integreret og 
bæredygtig skovforvaltning, respekten for oprindelige folks 
rettigheder og Moder Jord, samt fremme af en skovforvaltning 
med fokus på både reduktion af udledninger og klimatilpasning. 
Forslaget lægger samtidigt vægt på monitoreringssystemer 
udviklet af lokale og oprindelige folk. Monitoreringen bør 
fokusere på flerdimensionelle indikatorer, hvor sociale såvel som 
miljømæssige aspekter inddrages.

Desuden lægger Bolivia i sit forslag vægt på de industrialiserede 
landes “klimagæld”. I det lys bør disse lande kompensere 
udviklingslandene for deres arbejde med at af bøde 
klimaforandringerne. Fremfor markedsbaseret finansiering 
foreslår Bolivia, at skovbevaring finansieres dels af offentlige 
midler, herunder via FN’s Grønne Klimafond, og dels af 
såkaldte etiske, private fondsmidler og klimaretfærdige 
erhvervsinitiativer. Midlerne skal overføres til en national 
“klimaretfærdighedsfond”, som varetages af det deltagende land 
selv, og programmerne bør følge den nationale klimapolitik og 
hermed sikre landets suverænitet.

Bolivias kritiske holdning til REDD har gjort at der i 2011 og 
2012 ikke er sket megen fremdrift i UN-REDD aktiviteterne. 
Det har skabt utilfredshed i UN-REDD, som heller ikke 
umiddelbart har taget positivt imod landets forslag. UN-
REDD sendte derfor i foråret 2012 en højniveau mission til 
Bolivia for at vurdere forslaget og programmets fremtid i landet.

Foto: Christina Smedegaard
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Kan Bolivia blive 
i UN-REDD?

Konklusion og anbefalinger

Det store spørgsmål er nu, hvordan REDD-processen kan fortsætte. Kan Bolivias alternative REDD mekanisme være en del af 
UN-REDD eller kan den ligefrem helt erstatte UN-REDD programmet i Bolivia? Den endnu ikke offentliggjorte missionsrapport 
rejser en række kritikpunkter af Bolivias forslag. Missionen er meget skeptisk over for ideen om, at en national klimaretfærdighedsfond 
skal varetage REDD-midlerne. De ser den nationale fond som et udtryk for en centralisering af beslutningstagen, som vanskeliggør 
støtten til civilsamfundet. Det kan dog samtidigt ses som et udtryk for, at UN-REDD frygter et kontroltab, som vil medføre at de 
får mindre indflydelse på gennemførelsen af programmet. Missionen kritiserer Bolivias afvisning af en betalingsstruktur baseret på 
verificerede emissionsreduktioner. En sådan afvisning vil, ifølge UN-REDD, tvinge mekanismen til at afhænge af overvågning og 
kontrol. Missionen kritiserer desuden Bolivia for ikke at inddrage civilsamfundet i udarbejdelsen af det nye forslag. Missionsrapporten 
konkluderer, at det er tæt på umuligt at erstatte UN-REDD programmet med den nye mekanisme. Samtidigt vil en omformulering 
af UN-REDD programmet, ifølge rapporten, medføre stor risiko for alvorlige forsinkelser. 

Når Bolivias fremtid i UN-REDD skal diskuteres i UN-REDD’s bestyrelse, vil Danmark og Norges stemmer veje tungt i kraft af 
deres store bidrag til programmet. Den danske ambassade i La Paz udtaler, at man vil arbejde for, at Bolivia kan blive i UN-REDD. 
Også selvom Bolivia afviser en markedsbaseret mekanisme. Norge har endnu ikke taget endelig stilling til sagen, men Norges 
repræsentant i Bolivia tilslutter sig missionsrapportens kritikpunkter. Han fremhæver, at ”REDD for Norge først og fremmest 
handler om lagring af kulstof ” og at andre hensyn kommer i anden række. Derudover udtrykker han tvivl om Bolivias kapacitet til at 
etablere gangbare mekanismer til at monitorere skovenes evne til at lagre kulstof. Norge overvejer på den baggrund om pengene kan 
bruges bedre i mere REDD positive lande. Der er således delte meninger om UN-REDD’s fremtid i Bolivia og en risiko for, at nogle 
donorer vil tale for at trække støtten til Bolivia.

Danmark er dybt involveret i UN-REDD programmet i Bolivia. 
Deltagelse og høring af oprindelige folk og andre skovafhæn-
gige grupper er nødvendigt for, at REDD-projekter kan fungere 
og er legitime. UN-REDD’s kritik af Bolivias forslag er således 
udtryk for en reel bekymring, men kan samtidigt vendes mod 
UN-REDD selv. Danmark har ligeledes, i kraft af sin medvirken 
til udarbejdelsen af UN-REDD programmet, et ansvar for, at 
konsultationen af civilsamfundsorganisationer indtil videre har 
været overfladisk. Selvom regeringen i Bolivia på nuværende 
tidspunkt befinder sig midt i en konflikt med oprindelige folks 
organisationer i landet, så imødekommer det nye forslag flere af 
de krav oprindelige folk har rejst i de internationale klimafor-
handlinger: Integreret skovforvaltning, respekt for territorielle 
rettigheder og involvering af oprindelige folk i monitoreringen 
af skove. Samtidigt udgør forslaget et reelt alternativ til en 

markedsbaseret REDD-mekanisme. Om Bolivia kan leve op til 
sit eget forslag vil tiden vise.

På baggrund af ovenstående gives følgende 
anbefalinger:
•	 Danmark bør, i sit fremtidige arbejde med UN-REDD og 

andre REDD relaterede projekter, sikre at oprindelige folk 
konsulteres og inddrages i processen.

•	 Danmark bør arbejde for, at Bolivia kan blive i UN-REDD 
og støtte videreudviklingen af Bolivias eget forslag.

•	 UN-REDD bør acceptere Bolivias ønske om en ikke-
markedsbaseret REDD-mekanisme og støtte landet i at 
udvikle alternative finansieringsmekanismer.

Foto: Nikolaj Bro Moseholm


