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– Visst är det gulligt med ekoturism, men
det kan inte bära hela landets ekonomi. Ma-
dagaskar behöver en skogsnäring där man
tänker långsiktigt, säger han och berättar om
ett projekt där WWF arbetat med att utbilda
bönder till sågverksarbetare.

– Städerna behöver ju energi och träkol
är ett viktigt bränsle som säljs överallt. Bön-
derna har tidigare kolat mangoträd, men det
har ju bara varit för att tjäna pengar på kort
sikt. De har inte tänkt på att de förstör
träden så att de inte kan sälja frukten när den
är mogen. Vi har i stället satsat på kolning
och sågverk i eukalyptusplantager. Bönderna
har utbildats till sågverksarbetare, men många
av dem har bara stannat vid sågen tills de
tjänat ihop till en radio och sedan har de gått
tillbaka till jordbruket. ”Vi är ju bönder”,
säger de. Så det tar tid att förändra deras
attityder, säger Allan Carlson.

…ointressant för storbolagen
Men det är inte bara småjordbrukarna som
kan vara svåra att omvända. Företagare och
stora bolag har minst lika svårt att avstå från
de rikedomar skogen kan ge. Allan Carlson
berättar att Madagaskar försöker marknads-
föra sig som en miljövänlig odlare av ylang-
ylang, vanilj, kaffe och oljepalmer. Men det
är inte alltid som metoderna är så miljövän-
liga.

– Det finns bolag som vill starta olje-
palmsodlingar och det finns redan områden
som man kan använda utan att behöva av-
verka först. Men bolagen är mer intresserade
av att hugga ner skog, ta pengarna och sedan
etablera sina odlingar på dessa platser. Det
handlar bara om att tjäna pengar och inte
om hållbar utveckling, säger Allan Carlson.

Men han ser ändå ljust på framtiden.
– Jag tror att regeringen kan vända på

detta. Man är medveten om problemet och
på byrådsnivå är man klarsynt och villig att
delta i utbildning kring miljöhänsyn. Är det
bara politiskt lugnt så tror jag att det kom-
mer att hända mycket positivt, säger Allan
Carlson.
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De som bor utanför storstäderna lever
mest på småskaligt svedjejordbruk, boskaps-
skötsel, att sälja träkol eller mat och att åter-
vinna sådant som plastflaskor. Landets vikti-
gaste exportinkomster kommer från försälj-
ningen av vanilj och kaffe, men man export-
erar även krom, ädelstenar, räkor och textilier.

Landet har ett unikt ekosystem. Åttio
procent av floran finns inte någon annan-
stans på jorden. Bland annat finns där fler
orkidésorter än i hela övriga Afrika.

Landets regering var den första i Afrika

Madagaskar var en fransk koloni från 
till . Landets ekonomi är mycket dålig,
inflationen galopperar och nationen har bli-
vit starkt beroende av ett jordbruk som inte
kan försörja invånarna med livsmedel. Höga
priser på ris, som är basmaten, och olja gör
det ännu svårare för invånarna att få inkomst-
erna att räcka till. Levnadsvillkoren för lan-
dets  miljoner invånare har försämrats un-
der de senaste decennierna och hela  pro-
cent av befolkningen lever under fattigdoms-
strecket.

som gjorde en nationell miljöplan. I början
av året förbjöds inom ett område på ytterli-
gare sju miljoner hektar, all skogsavverkning
som kan medföra hot mot skogarnas håll-
barhet.

I höstas blev Madagaskar det femtonde
landet som inom det så kallade HIPC-pro-
grammet ska slippa delar av sina utlands-
skulder. Det innebär att man i år ”bara”
behöver betala , miljoner US$ till den
rika världen och nästa år , miljoner.
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Afrikas första nationella miljöplan
Träkol hämtas med lastbil för att säljas i huvudstaden Antananarivo.
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