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Corona-pandemien i Ecuador og Amazonas har ramt den indfødte
befolkning hårdt. Ud over de helbredmæssige konsekvenser, er
de skrøbelige markeder, som indianerne er en del af, brudt
sammen under pandemien. Turismeerhvervet, som hidtil har
spillet en vigtig rolle for mange landsbyer i Amazonas, er lagt ned,
og afsætningen af traditionelle varer er stærkt reduceret.  

De begrænsede økonomiske muligheder stiller den indfødte
befolkning i en desperat situation for at skaffe midler til sundhed,
uddannelse og basale fødevarer, alt imens illegale firmaer søger
at friste indianerne til at sælge deres tømmer eller stjæle det.

Projekt Wawazonia har til formål at generere indtægter i de
indianske samfund gennem investering i bæredygtig produktion
af balsatræ (wawa på indiansk). Etablering og pleje af de nye
balsaskove giver arbejde i de indianske samfund og gør
indianerne i stand til at modstå presset fra illegal tømmerhugst.
Med balsaskovene kan det efterspurgte træ produceres på et
mindre areal, og behovet for at fælde det i den oprindelige skov
fjernes, hvilket kommer den oprindelige urørt regnskov til gode. 

Med projektet etableres der også en indiansk klimafond, der skal
iværksætte flere andre bæredygtige aktiviteter i landsbyerne,
som turisme, kunsthåndværk, fiskeopdræt o.l..  

Etablering af 25 hektar/ 50.000 planter (balsaskov) i 3
forskellige shuarindianske landsbyer. 

Skabe arbejdspladser i forbindelse med produktion af planter,
etableringen og drift af plantagerne.

Levere bæredygtigt træ til den grønne omstilling (balsatræ
bruges i vindmølleindustrien) senest 4 år efter etableringen og
opbygge viden omkring bæredygtig skovforvaltning.

Reducere udledning af CO2. 1 hektar balsaskov fortrænger 30
tons per hektar per år, som kan akkrediteres firmaer. 

Der oprettes en indiansk klimafond. Der tilgår fonden 1 kr. per
træ, der plantes, samt 5 procent af overskuddet fra salget af
balsatræ. Fonden støtter også bæredygtige aktiviteter i
landsbyerne som økoturisme, kvindegrupper, kunsthåndværk
og udvikling og salg af traditionel medicin m.m.



Latinsk navn:    Ochroma pyramidale

Vægtfylde:        150 kg/m3

Højde:              20-30 meter efter 4 år

Diameter:         25-35 cm efter 4 år

Mængde:         150-200 m3 per hektar

Balsatræet hedder wawa på shuar og

vokser naturligt i regnskoven i Ecuador. 

På spansk betyder balsa tømmerflåde, da

det er let og flyder godt. Balsatræ

anvendes på grund af dets lethed og

styrke til mange ting: Vindmøller (blade),

fly, skibe, biler, blyanter, modelfly og

fiskeartikler m.m.. 

 

Fakta om balsa

Shuarindianer kryder Pastaza-floden på Tømmerflåde af balsatræ

Shuarindianerne er et oprindeligt folk med hjemsted i ecuadorianske

Amazonas. Indtil 1960'erne var shuarindianerne kendt som en af de mest

krigeriske stammer i Sydamerika, særligt på grund af deres frygtede

tradition for at lave skrumpehoveder ud af deres fjender. I dag bor der

omkring 100.000 Shuarindianere i regnskoven i Ecuador, hvor de lever af

landbrug, jagt og fiskeri. 

Shuarindianernes liv er stærkt forbundet med regnskoven. De betragter livet

som en integreret del af naturen. Drømme og varsler har stor indflydelse på

aktiviteterne i landsbyen, og det samme har deres guder og stjernernes og

månens position, som menes at styre livets cyklus og de vilde og dyrkede

planter. 

Shuarindianerne lever af traditionelt landbrug, jagt, fiskeri og indsamling af

forskellige frugter og insekter. Shuar-kvinderne er dygtige gartnere, som

bruger forskellige hellige sange (anent) til gavn for de dyrkede planter. De

dyrker afgrøder så som kogebananer, maniok, sød kartoffel, taro, majs,

squash, jordnødder, sukkerrør, bananer, ananas, papaya og chonta-palme

m.m.

Det er normalt mændene, som går på jagt, fisker og rydder skov til dyrkning.

Shuarkvinderne dyrker jorden, laver mad og tager sig af børnene. En central

del af shuarindianernes kultur er chicha eller nijiamanch, som er en slags let

maniok-øl. Maniok-øllen er central del af kosten, det sociale liv og et symbol

på kvindelig produktivitet. 

Shuarindianerne
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Norddigesvej 2, 1.th.
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Lars: +45 40 15 35 94, lars@growingtrees.dk

Kim: +45 31 13 01 03, kim@growingtrees.dk

Website: www.growingtrees.dk

For 16 kr. per træ
(momsfrit)
kan du/ i

Blive klimakompenseret eller gøre jeres
virksomhed mere grøn. 2000 træer giver 30
tons CO2-optag per år

Komme i mål med verdensmålene og
bevare regnskoven i Amazonas og shuar-
indianernes levevis 

Skabe bæredygtig udvikling ved at støtte
den indianske klimafond med 1 kr. per træ

GØR EN FORSKEL
STØT PROJEKTET

http://1.th/
mailto:lars@growingtrees.dk
mailto:kim@growingtrees.dk
http://www.growingtrees.dk/


Projektområdet ligger i den Ecuadorianske

Amazonregnskov. Området er et af verdens

mest artsrige naturområder og er hjem for

shuar-indianerne. 

Balsa-skovene vil blive rejst på tidligere

landbrugsjord i 3 forskellige shuarlandsbyer i

Pastazaprovinsen. 

Se området i Google Maps

https://goo.gl/maps/o5AP6xaCxhUHczSM8

Projektetområdet

https://goo.gl/maps/o5AP6xaCxhUHczSM8

