
 

 

 

Pressmeddelande 2019-02-21 

Ny rapport: Risker i tropisk skogsavverkning ställer höga krav på företagsansvar  

Skövlingen av världens tropiska skogar är förenad med allvarliga risker för klimat, biodiversitet och 

mänskliga rättigheter. Samtidigt visar en ny rapport från Swedwatch och Naturskyddsföreningen 

att företag som avverkar regnskog i Kamerun inte hanterar riskerna i tillräcklig utsträckning. 

Att världens regnskogar skyddas är viktigt inte bara för att bromsa klimatförändringarna och för att 

bevara den biologiska mångfalden, utan även för de 1,6 miljarder människor som är beroende av 

regnskogen för sin försörjning. Trots det avverkas tropiska skogar i rasande fart. Illegal och ohållbar 

avverkning är några av de bakomliggande orsakerna till den omfattande skogsskövlingen, medan 

omvandling av skog till jordbruksmark är den enskilt största bidragande faktorn. 

“Det är välkänt att storskalig skogsskövling både driver på klimatförändringarna och är förknippad 

med negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Den här rapporten indikerar att situationen inte 

förbättras. Om inte den tropiska avverkningen blir hållbar undermineras världens ansträngningar för 

att minska fattigdomen och bromsa klimatförändringarna”, säger Kalle Bergbom, rapportchef på 

Swedwatch.  

Med rapporten Undercutting rights – Human rights and enviromental due diligence in the tropical 

forestry sector. A case study from Cameroon. undersöker Swedwatch och Naturskyddsföreningen de 

människorättsrisker som är förenade med avverkning av tropisk skog. Rapporten bygger på en 

granskning av tre koncessionsområden i Kamerun, områden som ingår i Kongobäckenet – världens 

nästa största regnskogsområde efter Amazonas. Under researcharbetet besökte Swedwatch tio 

lokalsamhällen i Kamerun. Intervjuer med såväl civilsamhällesaktörer som representanter från 

lokalsamhällena visade att avverkningen påverkat samhällena på flera olika sätt, och att effekterna 

var övervägande negativa. Många hade tvingats flytta och förlorat sin försörjning. Utsatta grupper 

som flickor, unga kvinnor och ursprungsfolk var särskilt drabbade. 

“Rapporten bekräftar att avverkning av tropisk skog är förenad med risker både för mänskliga 

rättigheter och miljö, och att det kan diskuteras huruvida de medför några fördelar för 

lokalsamhällen. För att minimera dessa risker måste både avverkningsföretagen och de företag som 

importerar tropiskt timmer genomföra risk- och konsekvensanalyser för miljö och mänskliga 

rättigheter i enlighet med internationella normer”, säger Karin Lexén, Generalsekreterare på 

Naturskyddsföreningen.  

I rapporten rekommenderas företag som är verksamma inom sektorn att genomföra, och ställa krav 

på att aktörer i leverantörsledet genomför, noggrann risk- och konsekvensanalys för miljö och 

mänskliga rättigheter (så kallad environmental and human rights due diligence) i enlighet med 

internationella normer, och i dessa processer särskilt inkludera konsultation med representanter för 

lokalsamhällena. 

Rapporten har tagits fram i samarbete med Centre for Environment and Development (CED).  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Kalle Bergbom, rapportchef, Swedwatch +46 (0)8 525 203 73 
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