Bolivianske kaffebønder får øget
viden og indtjening
Med midler fra CISUs civilsamfundspulje har Kooperationen
og Coffee Collective fra Danmark sammen med en bolivianske paraplyorganisation
for kaffebønder, FECAFEB,
begyndt et projekt, der skal
uddanne kaffebønder, så de
kan tjene flere penge på deres
kaffeproduktion og komme
plantesygdomme til livs.
Af Rebecca Birch Roulund
BOLIVIA: På det internationale
marked betaler kaffeopkøbere
gerne ekstra for, at kaffen smager
ekstra godt og er økologisk produceret. Det gælder også virksomheden Coffee Collective, der
sælger gourmetkaffe fra blandt
andet Bolivia på deres kaffebarer
i rundt omkring i Danmark.
- For en kaffebonde i Bolivia, kan
det være svært at forstå, hvordan
slutproduktet ender, og hvordan
deres del af produktionen påvirker kvaliteten af det. Det fortæller Peter Kellermann Brandorff fra
Kooperationen, der er en del af

en partnerskabsindsats mellem
Coffee Collective, dem selv og
den bolivianske paraplyorganisation for kaffebønder FECAFEB.
Sammen har de med midler fra
CISU arbejdet på at uddanne
kaffebønder i Bolivias største
kaffedistrikt Caranavi. Det langsigtede mål er, at kaffebønderne
kan forbedre deres produktion
til at være bæredygtig, økologisk
og mere resistent overfor plantesygdomme. På den måde kan
de tjene flere penge og få bedre
levevilkår i samspil med naturen.
FECAFEB har cirka 40 af de
kaffe-kooperativer, der findes i
området, under deres vinger. De
bistår blandt andet kaffebønderne med hjælp til organisering
og kontakt til det europæiske og
amerikanske marked. Derudover
bidrager de også med viden og
kraft til at engagere lokale kvinder i kaffefaget, der traditionelt
er et mandligt domæne.
Kafferusten hærger
En af de største udfordringer
for kaffebønderne i området er
kafferust. En plantesygdom der
sænker produktionen og kvaliteten af kaffebønnerne fra plantagerne. Kafferusten begyndte ifølge kaffefarmeren Roman Fyala at
vise sig i 90’erne og har været et
problem lige siden.

For at komme kafferusten til livs,
er man nødt til at rydde sin planKafferust viser sig som en lille sort tage og plante nye planter. En
proces der tager tre år per mark.
prik i bunden af kaffebønnen.
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Derfor skal bønderne stå med en
formindsket indtjening, indtil de
er færdige med omplantningen.
- Selvom man sagtens kan sælge
kaffe med kafferust, så er der flere penge i de plantager, der ikke
er plaget af plantesygdommen,
fortæller Juan fra FECAFEB.
Indtil videre er ti procent af kaffeplantagerne i Caranavi blevet
plantet om. De er nu mindre sårbare overfor plantesygdomme
og erodering af jorden. På den
måde kan bønderne få kontrol
over den kafferust, der har taget
en del af deres indtjening fra
dem.
Plantage viser visionen
Én af de plantager, der er plantet
om, ligger to timers kørsel fra
centrum af Caranavi. I det lille
kaffe-kooperativ Montana Verde,
står kaffebuskene sirligt i lige
rækker på tværs af bjergskråningen. På den måde er buskens
rødder med til at sørge for, at
jorden ikke skrider væk, når regnsæsonen kaster sine dråber over
plantagen.
FECAFEB bruger plantagen til
undervisning. De inviterer kaffebønder ud for at vise dem, hvordan de kan optimere deres plantager. Det er også den plantage
som FECAFEB, Kooperationen
og Coffee Collective har taget
udgangspunkt i, da de skrev en
baseline-undersøgelse til deres
medborgerskabsindsats.
Foto: Mette Kjærtinge

- Den her plantage beviser, at
man kan komme kafferusten til
livs og øge produktionen. Det
motiverer mange at se, fortæller
Juan.
Ved siden af plantagen er endnu
en plantage. Det er den gamle,
som viser, hvordan man plejede
at gøre. Der står forskellige kaffesorter tilfældigt spredt udover
jordstykket. Det er tydeligt at se
forskel på de to plantager.
Den progressive bonde Roman
Fyala er en af de bønder, der er
gået forrest.
Han har omlagt alle sine plantager, så planterne står rigtigt i
jorden og er af en mere resistent
sort.
Han har dyrket kaffe siden 1986
og omlagde sin produktion for
tre år siden. Han ejer i alt 10 hektar, som er en del af et kooperativ
på i alt 405 hektar.
Omlægningen har hjulpet på
indtjeningen. Men den nye pro-

duktion betyder ikke, at han bare
kan slappe af.
- Man skal stadig holde øje med
om planterne bliver ramt af
sygdom. Det er ikke sådan, at der
findes én kaffeplante, der ikke
er i risiko for at blive ramt. Men
dem, jeg har nu, er langt mere
resistente, fortæller han.
Selvom der er lange udsigter til,
at alle kaffeplantagerne i Caranavi bliver som Roman Fyalas,
har han ikke tabt modet.
- Det kræver hårdt arbejde og
endnu mere teknisk viden, men
så tror jeg også, det kan lykkedes, fortæller han.

Formålet med indsatsen
I denne medborgerindsats får
bønderne ikke direkte støtte til at
omlægge deres produktion. De
får derimod støtte og viden om
alle de udfordringer og muligheder der er for at producere kvalitetskaffe i Caranavi, herunder
også erfaringsdeling om kaffeplanter og kafferust. Medborgerskabsindsatsen skal også skabe
et fundament for at partnerne i
fremtiden kan samarbejde om
at styrke kaffebønderne endnu
mere. Den er et spadestik til den
store forandring, der venter forude.

Juan fra FECAFEB er enig. Han
ved, der er bønder der er motiverede for at omlægge deres
produktion, og han synes, det er
dem, man skal begynde med, så
de kan gå forrest og vise vejen.
- Så kan de andre følge trop bagefter, fortæller han.

Roman Fyala har omplantet alle sine kaffemarker,
så planterne er mere resistente overfor kafferust.
Han tror, det kan lade sig gøre for resten af Caranavis kaffebønder, hvis de er tålmodige.
Foto: Rebecca Birch Roulund
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Data skaber medborgerskab
i Bolivias jungle
Med midler fra CISU har danske DIB, Københavns Universitet (KU), Danmarks Tekniske
Universitet (DTU) og Teko Kavi
sørget for, at Takana-indianere
i Bolivia samarbejder om at
forebygge smitsomme sygdomme i deres lokalområde.
Af Rebecca Birch Roulund
BOLIVIA: Hos nogle af indbyggerne i Tumupasa og Buena Vista
har feber været et livsvilkår, der
var så normalt, at det ikke blev
skænket en tanke. Faktisk troede
mange, at det var helt normalt,
og da det kom frem, at det var
en sygdom, der kunne
behandles, var mange skeptiske.
Derfor var det også spændende,
hvordan det ville gå, da DIB fra
Danmark sammen med KU, DTU
og den bolivianske organisation
Teko Kavi søgte CISUs
civilsamfundspulje om en
indsats, der skulle kortlægge
udbredelsen af en række

sygdomme, der var mistanke om
fandtes i området.
- Det her partnerskab viser, hvad
det er CISU og civilsamfundspuljen kan. Samarbejdet mellem
civilsamfundsorganisationer og
forskere fra universiteter har
været afgørende for, at den her
indsats er gennemført med så
gode resultater, fortæller Jacob
Thorsen, der har været rådgiver
på medborgerindsatsen.
En af de sygdomme, der blev
opdaget i landsbyerne, var
leptospirose. Den kan smitte
både mennesker og dyr og være
dødelig, hvis den ikke opdages i
tide. Sygdommen smitter blandt
andet gennem inficeret vand og
rotteekskrementer. Derfor skal
der blandt andet sættes ind både
i hjemmene, landsbyens vandhuller og på sukkerplantager, for
at forebygge udbrud af
sygdommen.

Neyde Cartagena var en af de borgere i Tumupasa,
der blev testet positiv for leptospirose.
Foto: Mette Kjærtinge

Data dokumenterede
problemet
For at overbevise indbyggerne
om, at sygdommen var et problem, der skulle gøres noget ved,
var Teko Kavi nødt til at indsamle
data om, hvor mange dyr og
mennesker, der var smittede.
Derfor opfordrede de folk til at
komme hen til en læge udefra, i
et af husene og lade sig teste for
de sygdomme, der var mistanke
om.
Men der kom ikke nogen. Ifølge
Erika Alandia, der er projektleder
i Teko Kavi, var folk så skeptiske
over for at lade sig teste af en
fremmed person, at de ikke ville
opsøge muligheden.
- Indbyggerne i landsbyen stolede ikke på den fremmede læge,
der sad og indsamlede prøver,
simpelthen fordi, de ikke kendte
lægen, fortæller hun.

Derfor gik det også straks bedre,
da en lokal sygeplejerske meldte
sig på banen. Sammen med
andre fra landsbyen ændrede de
strategi og gik fra dør til dør og
spurgte om folk ville deltage, og
lade sig teste samtidig med, at de
snakkede med folk om sygdommen og derved udbredte
kendskabet til den.

områderne, var det svært at få de
forskellige myndigheder til at
gøre noget. Det er anderledes
nu, siger Erika.

De fik indsamlet 76 blodprøver
fra mennesker og næsten lige så
mange urintest.
Dataindsamlingen viste, at hver
tredje af de testede personer
havde leptospirose. En af dem
var Neyde Cartagena der bor i
Tumupasa.

Medborgerskab holder
sygdommen for døren

Neyde Cartagena spiller en aktiv
rolle i lokalsamfundet. Derfor var
det også vigtigt for hende at
sende et signal til resten af
Tumupasa, ved at blive testet.
- Som tidligere leder i lokalsamfundet, er det vigtigt for mig at
gå forrest og vise, at ressourcestærke mennesker også skal
deltage i den her forskning. Det
er ikke kun de svage, der kan
blive syge.
Neyde Cartagena oplevede også,
at data var afgørende for at
ændre folks holdning til hvem,
der bliver ramt af sygdomme.
- Resultaterne var med til at
overbevise folk om, at årsagen til,
at folk blev syge, ikke var onde
ånder, der straffede dem, men
blot omstændigheder som kan
ramme alle, fortæller hun.
Ifølge Erika Alandia fra Teko Kavi
har data også været afgørende
for, at sundhedsmyndighederne
tog problemstillingen alvorligt.
- Før Teko Kavi kunne bekræfte
mistanken om leptospirose i

- Så snart de fik resultaterne,
sendte myndighederne personale til landsbyerne for at se det,
med deres egne øjne og
behandle test-personerne.

Resultaterne blev også fremlagt
på stormøder i landsbyerne. Her
blev de fremmødte klar over
alvoren, og der blev diskuteret
strategier og muligheder for at
forebygge sygdommene. Til
stormøderne blev der også delt
oplysningsfolderne rundt, som
beskriver symptomerne på
leptospirose, og hvad der typisk
er skyld i smitten. Indbyggerne i
landsbyerne kunne også selv
komme med forslag til, hvordan
de kunne bekæmpe sygdomme.
Et af forslagene fra stormødet var
at begynde at gøre rent med de
rigtige rengøringsprodukter. I
Tumupasa fik Neyde Cartagena
blandt andet at vide, at hun skulle begynde at bruge klorin som
en del af sin rengøringsrutine.
- Jeg gjorde i forvejen rent, som
de rådede mig til, men jeg brugte ikke klorin før, fortæller hun.
I den anden landsby, Buena Vista,
har de på stormødet aftalt at
dække vandhullerne i byen, så
der ikke kan leve bakterier i dem.
Kontakt med vand fra vandhullerne er nemlig også en stor
smittekilde.
Camillo Gonzales Ralua bor i
landsbyen, der består af 58 huse.
Ifølge ham er der rotter i alle

husene. Derfor har det også hjulpet, at befolkningen nu har fået
information om, hvordan de kan
undgå den kontakt med rotterne, der gør dem syge. Og befolkningen tager det alvorligt.
- Oplysningsfolderne var med til
at overbevise os om, at det her
var alvor. Derfor er der også stor
opbakning til at tage et fælles
ansvar og gøre noget ved
problemet, fortæller Camillo
Gonzales Ralua.
Ifølge en af lægerne i Buena
Vista, Christian Loza Salas, er der
ikke på nuværende tidspunkt
symptomer på at der stadig
florerer leptospirose i landsbyen.
Men de har ikke mulighed for at
teste for sygdommen, da laboratoriet ligger langt væk.
One Health-tilgangen som
indgangsvinkel
Det var en særlig tilgang til
sundhedsforebyggelse som var
indgangsvinklen for et samarbejde mellem Københavns Universitet, DTU, DIB og Teko Kavi.
Tilgangen bliver kaldt One Health
Approach og bliver i stigende
grad brugt verden over til at
kombinere sundhedsforskning
med civilsamfundsindsatser.
Indsatsen, støttet gennem CISU,
har ifølge rådgiver Jacob Thorsen
vist, at forskning kan give et
solidt grundlag for at arbejde
med civilsamfundet.
- Tilgangen her har skabt stærke
rammer for et samarbejde
mellem forskellige aktører med
forskellig viden. Når de samarbejder, skaber det stor værdi for
målgruppen, og er også til stor
inspiration for CISU, fortæller han.
DIB, KU og Teko Kavi arbejder på
at videreudvikle indsatsen i et nyt
projekt i Bolivia.

Oprindelige folk i Bolivia skaber
økoturisme i San Ramón
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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.
Foto: Mette Kjærtinge

- 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.
Foto: Mete Kjærtinget

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.

