
ger den bananbitar att äta. På en annan 
korg sitter två små gröna papegojor.

– Min mamma brukade sätta grödorna 
i augusti, men nu vet vi aldrig. När det 
är vinter är det sol och när det ska vara 
sommar regnar det. Grödorna förstörs ofta 
och många familjer i byn har förlorat sina 
kakaoskördar, säger Stalin. 

Familjen är beroende av regnvatten för att 
dricka och tvätta sig. När det inte räcker 
till är det långt för mamman att gå till floden 
och hämta vatten. Enligt Stalin är det svårt 
för många i Pamiwa Chucha att koppla 
ihop trädfällning och klimatförändringar. 

– Många kommer hit och fäller våra träd, 
men utan träden kommer värmen in. I byn 
pratar vi om det och ber alla att låta bli att 
fälla träd, hellre ska vi plantera nya, säger 
Stalin. 

i närheten av stalins hus har någon 
från byn gjort ett stort kalhygge, för att 
plantera rotfrukten yucca. Förr brukade 
ursprungsfolken plantera yucan mellan 
träden i skogen. Stalin tror att ju svårare 
vattensituationen blir och ju mer oberäk-
neligt klimatet, desto mer kommer folk 
att förstå. Han menar att ett stärkande av 
identiteten som kichwas och en återgång 
till det traditionella, bland annat genom 
den tvåspråkiga skola där barnen lär sig om 
sin egen kultur och slipper skoluniformer, 
ger hopp för framtiden.

Pamiwa Chucha är en av 68 byar som 
ingår i Solidaridads skogsplanteringspro-
jekt Bosque. Koordinatören Alfredo Ponce 
menar att under de fyra år som projektet 
pågått så har intresset vänt 180 grader. I 
början pratade människorna i byarna bara 
om ekonomisk ersättning, nu har förstå-
elsen för hur avverkningen påverkar dem 
och deras barns framtid ökat. Men från den 
insikten till handling är steget ibland långt. 
När man måste välja mellan en gröda som 
ger mat i år eller att plantera träd som har 
betydelse för barn och barnbarn, är valet 
ibland alltför lätt. Samma problematik har 
frågan om illegal träförsäljning.

– Ingen vill fälla ett träd, det är nästan 
alltid på grund av något behov, sjukdom 
eller annat. Vi måste ge människor en in-
komst, annars fortsätter de hugga ner träd, 
säger Alfredo.

projektet arbetar därför med olika 
skogsplanteringspaket, några som handlar 
om att återskapa ursprunglig skog och an-
dra som innebär skogsbruk för avverkning, 
men på ett ekologiskt sätt. Ändå är det inte 
lätt att tävla mot den illegala handeln, som 
ger 20 dollar i handen för ett fällt ceder-
träd. Att återförsäljaren sedan får 5 000 
dollar på svarta marknaden i USA vet inte 
bonden som hugger ner trädet. Inte heller 
att det förstör den biologiska balansen på 
ett stort område i skogen. Omar Navar-
rete är ytterst medveten om denna svåra 
tävlan. Han har hand om plantskolan i byn 
Taracoa, men får sällan se de plantor han 
skänker bort i byn växa upp. 

– Vi vill inte att de planterar träd för att 
sälja, utan för att förändra klimatet. Men 
det är svårt med människor som bara har 
grundutbildning att ta in sambanden. Vi 
måste ta tillbaka det vi förlorat och skydda 
vattnet. När oljan försvinner kanske vi kan 
leva på ekoturism om vi planterar skog på 
nytt, säger Omar. n

klimatet

Solen toklyser från himlen över Quito, och 
Gonzalo Ontaneda drar för jalusierna och 
myser.

– Så här ska vädret vara i september. Det 
ska inte regna. Men man kan inte lita på 
årstiderna längre, säger meteorologen.

Det metereologiska institutet Inamhi 
uppmätte en temperaturhöjning på 0,77 
grader mellan 1970 och 2000. Under 
2000-talet har temperaturen ökat med allt 
större hastighet. De mest synliga resul-
taten är att glaciärerna smälter, vilket på 
sikt kommer att innebära vattenbrist på 
höglandet, i stora städer som Quito, och i 
förlängningen även på låglandet.

I övrigt påverkar klimatförändringarna 
landet genom en oregelbundenhet och 
ostadighet i klimat och väder. Det regnar 
mycket där det förut var regnfattigt och 
områden där det tidigare varit mycket regn 
torkar ut. Samma sak är det med årstider-
na, det regnar allt mer under torrperioden 
och allt mindre under regnperioden.

– Vi meteorologer gör våra prognoser, 
men med ett så oregelbundet väder vet 
inte bönderna när de ska så eller skörda. 
Många får sina grödor förstörda, säger 
Gonzalo Ontaneda.

Man kan se en tendens att det blir allt 
mindre regn, men hittills är minskningen 
marginell. Det påverkar mer att regnet 
kommer i intensiva skurar. 

– En dag i maj regnade det 33 millimeter 
totalt, till exempel. Men 29 av dessa kom 
under 50 minuter. Vårt samhälle är inte 
byggt för att klara sådana regnmängder på 
så kort tid.

I Amazonasregionen i Ecuador har man 
uppmätt samma temperaturhöjningar, men 
på grund av växtligheten har regnmängden 
fortfarande inte påverkats i stor utsträck-
ning, menar Gonzalo Ontaneda. (Läs mer 
på sid 30) Det går att se att vattennivåerna 
har sjunkit i en del floder och andra vat-
tendrag, men det är svårt att avgöra vad 
som beror på att vattnet används i indu-
strier och vattenkraftsprojekt och vad som 
beror på temperaturökningen. Det är dock 
tydligt att med oregelbundna regn sänks 
och höjs nivåerna i vattendragen, och detta 
gör floderna svårfarbara.

– Men framtidsutsikterna är oroande. 
Fortsätter man avverkningen i dagens takt 
går vi mot en utveckling där djungeln blir 
en savann. 

Ecuadors juvel, Galapagosöarna, är ett 
av de områden där man kunnat se mest 
effekter av klimatförändringarna. 

– Där är tendensen stark att regnen 
minskar. Det kan innebära att olika arter 
migrerar eller försvinner. Det här är 
enormt känsliga ekosystem och arter som 
är helt unika som hotas, säger Gonzalo 
Ontaneda.  n

Ecuadors tre klimatzoner – kust, högland och djungel – hotas alla på 
något sätt av klimatförändringarna. Utsikterna, om den globala uppvärm-
ningen fortsätter, handlar om fler tropiska stormar, vattenbrist och ett 
uttorkat Amazonas. 

TexT: Tove Silveira Wennergren

Kust, berg och djungel – allt hotas
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Ett frö av hopp. Omar Navarrete arbetar med ett 
skogsplanteringsprojekt där han driver upp olika 
träsorter som växer naturligt i området och ger till 
de boende i byn Taracoa för att återplantera skog i 
området. Han drömmer om att byn i framtiden ska 
kunna leva av ekoturism.




