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Udover at være en del af øko-turime-komitéen
driver Antenor Eguez i den hvide skjorte et lille
hobby-landbrug. Foto: Mette Kjærtinge

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano
(FCBC) fra Bolivia og Earth
Advocates Association (EAA)
fra Danmark har med en
medborgerindsats fra CISUs
civilsamfundspulje stablet en
økoturisme-komité på benene i
San Ramón. Komitéen skal i
løbet af de næste år undersøge,
hvor det er muligt at skabe
økoturist-attraktioner, og
sørge for at deltagerne i
indsatsen får kompetencer til at
tiltrække turister.
Af Rebecca Birch Roulund
BOLIVIA: I San Ramón i det
østlige Bolivia vil borgmesteren i
samarbejde med lokale ildsjæle
skabe en ny indtægtskilde for
byen, der traditionelt har ernæret
sig ved minedrift og kvægbrug.
Erhverv der blandt andet skader
natur og biodiversitet gennem
skovrydning og forurening.
Den nye indtægtskilde skal komme fra økoturisme, og et samarbejde mellem EAA og FCBC har
med midler fra CISUs
civilsamfundspulje samlet en
økoturisme-komité, der er i fuld
gang med at arbejde for, at
turister fremover skal slå et smut
forbi San Ramón.
Turisme og langsigtet, bæredygtig udvikling kan sagtens gå
hånd i hånd, hvis man sørger for

at gøre det på den rigtige
måde. Ifølge formand i EAA Toke
Nyborg handler øko-turisme i
denne situation om at skabe
stolthed blandt det oprindelige
chiquitana-folk, der bor i det
østlige Bolivia.
- Nogle af de her grupper tror
ikke, turister er interesserede i
at se det oprindelige folks huse
eller den skov, de råder over. De
tror, turister vil have høje hoteller og swimming pools. Det er
blandt andet den idé, vi forsøger
at ændre med indsatsen, så
turismen ikke kommer til at
ødelægge naturen i området,
men tværtimod er med til at
bevare den skov og kultur som
chiquitana-folket har, siger han.

I begyndelsen var det svært at få
folk til at deltage i møderne i
økoturisme-komitéen. Ofte dukkede der kun fem deltagere op,
og de var opgivende. Men med
tiden ændrede interessen sig, og
nu er der cirka 30 deltagere hver
gang.
For at få folk til at deltage inviterer komitéen dem med til besøg
i omkringliggende byer. Mange
lokale ser ikke meget andet end
deres lokalområde. Derfor er det
attraktivt for dem at deltage på
turene ud af byen. For komitéen
er det en mulighed for at snige
undervisning i turisme ind og
skabe engagement om
projektet.

I den helt spæde begyndelse, før
FCBC mødte EAC, rejste San
Ramón kommune et tårn. Fra det
tårn kan de holde øje med skovarealer og skovbrande. Tårnet har
spillet en kæmpe rolle i kommunens gåpåmod i forhold til at gå i
gang med at tiltrække turister.
- Tårnet har været en stor katalysator for, at vi tror på det her
projekt, fortæller borgmester i
San Ramón, Ismael Vilca.
Et fælles projekt
På trods af et velbesøgt udsigtstårn og lokal stolthed har det
dog ikke været let hele vejen.

Tårnet satte gang i drømmen om økoturisme
i San Ramon.
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- Man kan godt sige, vi lokker
dem lidt til at deltage. Men
turene har også vist sig at være
en stor motivationsfaktor for at få
folk til at deltage i komitéens
arbejde, fortæller præsidenten
for kommunalrådet og medlem
af økoturisme-komitéen, Antenor
Eguez.
På turene har deltagerne kunnet
se direkte, hvordan turisme
fungerer i de andre byer, og tage
inspiration, ny viden og gåpåmod
med hjem.
Udover arbejdet i komitéen,
driver Antenor Eguez også et hus
på landet, hvor turister kan
komme og opleve natur og
landbrug i et par dage. I haven
bor der vilde papegøjer, der har
slået sig ned i en palme. Og til
frokost får man serveret kylling
og svin, som har gået frit i det lille
tilhørende landbrug.
Antenor Eguez har allerede haft
sine første overnattende gæster.
Han bruger også hytten til at
eksperimentere og lære, hvad der
er vigtigt for økoturisterne.
En lang rejse
Komitéen har i denne del af
indsatsen kortlagt 21 steder, de
vil fokusere på at gøre turist-venlige. Ét af stederne er Edith Taury
Ortiz’ hus i landsbyen Santa Rosa
de La Mina, der ligger i San
Ramón kommune.

Papegøjer i Antenor Eguez’ have.
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Hjemme hos Edith Taury Ortiz
skal landsbyens kunsthåndværkere organisere sig, så de
sammen kan styrke hinanden i
kvalitet, kreativitet og salg. Og så
kan de også fremvise alt deres
kunsthåndværk ét sted, i stedet
for at turisterne ville skulle gå i
landsbyen og lede efter
værkstederne.
- Det er motiverende for os at
være sammen. Vi har fået blod på
tanden til, at det her skal lykkes,
selvom vi stadig ved, vi skal
arbejde hårdt for det, fortæller
Edith Taury Ortiz.
Som en del af deres træning har
de arrangeret tre lørdagskurser,
hvor de blandt andet skal lære,
hvordan man prissætter et produkt.
- Man ved jo ikke alt, når man
begynder. Derfor er det godt, vi
skal på de her kurser, siger Edith
Taury Ortiz.

Indsatsen har allerede fået meget omtale i forskellige bolivianske medier, og Bolivias præsident
Evo Morales har været forbi.
Kommunen har også ansat en
medarbejder, som kun skal arbejde med turisme i området.
- Vi har allerede en idé om, hvilke
attraktioner der skal være de næste, vi skal sætte fokus på, når vi
er færdige med de her 21 steder,
fortæller Antenor Eguez.
Fra udsigtstårnet i San Ramón
peger borgmesteren, Ismael
Vilca, på en grusvej. Når turisterne kommer til byen, vil de bruge
en del af indtægten til at lægge
asfalt på den, så det bliver lettere
for dem at komme rundt.
Selvom det er for tidligt at konkludere noget stort, mener Jacob
Thorsen der er rådgiver i CISU, at
indsatsen gør en forskel.

- Udover den optimisme indsatsen har givet dem, har komitéen
På sigt vil kunsthåndværkforret- givet dem et unikt netværk. Med
ningen kunne skabe en betyde- organiseringen i komitéen og det
lig indtægtskilde for kvinderne.
engagement, der er blevet skabt,
gør det her samarbejde, at
Optimistiske om fremtiden
ildsjælene i San Ramón, har groListen over idéer og planer kan
bund for at indlede samarbejder
virke næsten uudtømmelig.
med endnu større organisationer
Økoturisme-drømmen lever, og
og trække på deres ressourcer. På
bevidstheden om at kunne leve
den måde, får de virkelig meget
af at vise sin kulturrigdom og
udvikling for de få penge, indsatbiodiversitet frem, tænder gnister sen har kostet, fortæller han.
i øjnene på chiquitana-fol-ket.

