10 ALERT iliyo REDD kwa JAMI

UTANGULIZI
Karibu milioni 300 watu, ikiwa ni pamoja na
wanawake na wazawa, mazao ya misitu ushuru,
wakulima na wakazi wa jadi moja kwa moja
inategemea misitu ya kitropiki kwa maisha yao.
Maisha ni watu hawa kuwa zaidi na magumu zaidi.
eneo lao wamekuwa na ni kuwa walivamia na
kupekua na makampuni misitu, kwa wengine
kutafuta madini, mafuta, gesi au makaa ya mawe
ya madini, na wamiliki wa ardhi na makampuni
ambayo wanataka kuongeza miti mifugo au
kupanda au zao moja chakula na kwa jamii ambao
wanataka kujenga mabwawa ya kuzalisha umeme
kwa ajili ya kuuza umeme. Hivyo kuwa wengi
uliharibiwa na kusababisha uharibifu mkubwa,
mara nyingi kwa msaada wa serikali.
Mipango ya serikali hizi kwa kuepukwa ukataji miti
wamekuwa wengi succès.au chake, wao mara
nyingi kuleta matatizo hata zaidi kwa jamii
ambazo hutegemea msitu. Kwa mfano, baadhi ya
jamii wamekuwa kufukuzwa kutoka maeneo yao
kutokana na uundwaji wa hifadhi za asili au
maeneo mengine ya ulinzi au hifadhi.
Mpango wa hivi karibuni kuwa serikali kwa sasa
kukuza ili kuepuka uharibifu wa msitu inaitwa RED
au RED +, kusikilizwa. Mara nyingi mapromota wa
mfumo RED ni utekelezaji wa miradi yao katika
maeneo ya misitu ya kitropiki wenyeji na jamii
ambazo hutegemea kwa maisha yao.
Lakini kwa jumuiya hizo ukataji miti haijawahi
jambo la kawaida. Kwa ujumla, wao kukata miti
michache ili kukidhi mahitaji yao ya msingi, au
wao ni kusafisha sehemu ndogo ya misitu ili
kuzalisha chakula, na maeneo hayo ni nafuu.
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Uharibifu wa msitu haina mantiki kwa jamii kwa
sababu équivaudrais kuharibu yao wenyewe
"nyumbani".
Katika
ujumla,
wale
wenye
kusababisha
ukataji
miti
mkubwa
tayari
wamepoteza baadhi ya wilaya yao ya jadi katika
mikono ya makampuni makubwa au mmiliki wa
ardhi.
Tatizo ni kwamba, katika maeneo au RED mradi ni
mapendekezo, watu wachache kujua nini kweli
maana
yake.
Watengenezaji
Watu
wengi
wamesikia kusema mradi huo ni muhimu kwa
sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, kama vile
kuongezeka kwa mvua, ukame au joto. Watetezi
RED kusema anapaswa kuacha ukataji miti ili
kupunguza matatizo haya na kuhifadhi mabaki ya
misitu. Pia wanasema kwamba ni lazima kuokoa
na kupanda miti maeneo kuharibiwa. Aidha, wao
daima kusema kwamba mradi watafaidika jamii
kwa kutoa, kwa mfano, kazi, fedha au huduma za
jamii. Kama jamii kuishia kukubali mradi RED, ni
hasa kwa sababu sisi aliahidi maisha bora yake.
Angalia kauli ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya
Kongo:
"Tunakubaliana na shughuli za mradi RED. S'il ni
matatizo, siyo sisi ambao watakuwa na résoudre. il
ni mkaa katika msitu na sisi kukubaliana si
kuharibu. Hii itafungua njia ya maendeleo..."
Je, ni kweli kwamba mradi RED ni mzuri
kwa jamii nzima?
Je, ni kweli kwamba itafungua njia kwa ajili
ya maisha bora?
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Nini RED nini?
RED ni kifupi kwamba mechi Kupunguza uzalishaji
kutokana na ukataji miti na uharibifu wa misitu.
Wakati alionekana wazo la RED?
Mradi iliwasilishwa kwa mara ya kwanza chini ya
jina hili mwaka 2005, wakati wa moja ya mikutano
ya kila mwaka ya Umoja wa Mataifa (UN) ya hali
ya hewa mandhari. Katika mikutano hii, serikali ni
kujadili matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi na
ongezeko la joto duniani, matumaini ya kutafuta
njia za kuyatatua.
Nini husababisha mabadiliko ya tabia nchi na
ongezeko la joto duniani?
Pamoja na kuanza kwa mapinduzi ya viwanda,
kuna karibu miaka 200, matumizi ya mafuta
mafuta, makaa ya mawe ya madini na gesi asilia
kwa ajili ya kupata nishati imeongezeka kwa kiasi
kikubwa. Shukrani kwa uzalishaji viwandani
ubepari na wingi matumizi hii inaweza kuchukua
nafasi.
Ongezeko hili katika matumizi ya nishati ya mafuta
ilikuwa sana kuongeza kiasi cha gesi iliyotolewa
katika anga, hasa ile ya CO2 (hewa mkaa au
kaboni), na kusababisha kile kinachoitwa "athari
chafu" vinavyosababisha ina raundi yake juu ya
ongezeko la joto duniani na kwamba hali ya hewa
inabadilika haraka sana.
Kukabiliana na ongezeko la joto duniani ni lazima
kuacha kuchoma mafuta, lakini hii itawezekana tu
kwa kubadilisha mfumo wa uzalishaji, masoko.
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Je, ni wajibu kwa ajili ya mchakato huu na
walifanya nini na kuacha ni nini ?
Ingawa hii ni mchakato wa kimataifa, sababu za
ongezeko la joto duniani si hatia ya hii. Kihistoria,
mkuu uzalishaji wa gesi chafu kuwajibika ni
mashirika ya kimataifa na taasisi za fedha, ambao
wanapata faida kubwa kutokana na hali hii
mkubwa wa uzalishaji na matumizi kulingana na
mafuta, na kuwa na mengi ya maslahi ya
kudumisha yake. Kundi hili la viongozi mkazo zaidi
katika nchi zilizoendelea za Kaskazini, hii ni
kusema kuwa katika Amerika ya Kaskazini, Ulaya
na Japan. Serikali za nchi hizo si alitaka kuchukua
hatua muhimu ili kupunguza uzalishaji, kwa
sababu
maana
sana
kuathiri
maslahi
ya
makampuni yao na taasisi kubwa za kifedha.
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Ripoti REDD na yote haya ni nini ?
REDD ni ufumbuzi mashimo na matatizo ya
ongezeko la joto duniani iliyotolewa na kuungwa
mkono na serikali na makampuni ya kutafuta ili
kuepuka kweli kupunguza uzalishaji katika nchi
zao.
REDD promoter kudai kwamba ukataji miti, hasa
yale ambayo hufanyika katika nchi zenye joto
akaunti kwa karibu 15% ya uzalishaji duniani C02,
kama vile kuzuia ukataji miti, pamoja na kuhifadhi
misitu ingesaidia kupunguza kiasi cha C02 kwamba
ni iliyotolewa katika atmosphère.les RED watetezi
pia wanasema kuwa kwa muda mrefu kama miti
kunyonya
C02
kuongezeka
misitu
inaweza
kunyonya baadhi ya gesi inayozalishwa na mwako
wa mafuta, makaa ya mawe ya madini na gesi
asilia, na itakuwa kusaidia kupunguza athari za
mabadiliko ya hali ya hewa.
Je, ni kweli kazi ?
Kwanza, kwa sababu sababu kubwa ya tatizo,
kwamba ni kusema, mbinu za uzalishaji, uuzaji na
utumiaji wa habari, bado intact; kufanya mambo
mabaya, kutetea hatua kama REDD, ni alitumia
nguvu imani kwamba inawezekana kutatua
matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi bila kuathiri
mfano zilizopo.
Pili, mfumo REDD haifanyi kazi kwa sababu ni
kuanza kutoka wazo kwamba kwa kuepuka
uzalishaji wa carbon kutokana na ukataji miti
matumizi ya mafuta itaendelea. Lakini hii ni
uongo. Kwa nini? Kwa sababu ya hali ya hewa
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mtazamo, kuna tofauti muhimu sana kati ya aina
mbili za chembe.
Upande mmoja, kuna mkaa iliyotolewa kutokana
na ukataji miti; ni sehemu ya asili mzunguko wa
kaboni kwamba mimea emit na kunyonya na
inapita katika anga kwa mamilioni ya miaka. Kwa
upande mwingine, kuna mkaa iliyotolewa wakati
kuchimba na kuchoma mafuta, makaa ya mawe ya
madini au gesi asilia. Mkaa hii, ambayo alibakia
kuhifadhiwa katika basement kwa mamilioni ya
miaka, mara moja iliyotolewa na ongezeko la
jumla ya kiasi cha mkaa katika anga. Ingawa
mimea unaweza kunyonya baadhi ya mkaa hii ya
ziada aliingia anga, wanafanya hivyo tu kwa muda
kwa sababu wakati kupanda akifa, ni kukata au
upatikanaji wa samaki moto, aliendelea C02
anarudi anga.
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RED unaweza bado kuwa
mabadiliko ya tabia nchi?

suluhisho

kwa

Hakuna Ingawa ni muhimu kupunguza ukataji miti
na kuhifadhi misitu kwa sababu nyingi, kwa mfano
kwa watu ambao hutegemea ukweli wa utekelezaji
wa miradi ya MKUHUMI na kupendekeza kwamba
wao kukabiliana na uzalishaji wa mafuta, makaa
ya mawe ya madini na gesi zinazozalishwa mahali
pengine
duniani
ni
kuahirisha
maamuzi
yanayoathiri sababu halisi ya mabadiliko ya tabia
nchi: matumizi ya viwanda ya mafuta ya petroli.
Kama sisi kuzingatia miradi ya MKUHUMI kwa
kukabiliana na uzalishaji na kisukuku, baada ya
muda kiasi cha C02 katika anga itaongeza na,
hivyo, mabadiliko ya tabia nchi tatizo itakuwa
mbaya zaidi.
Hata hivyo RED alipata kura ya msaada ?
Msaada wa serikali za nchi kwa misitu ni rahisi
kueleza: wao kuona REDD katika uwezekano wa
kutengeneza pesa kama wao kufanya ili kuepuka
uharibifu wa misitu
Mazingira NGOs ambao wanataka kuhifadhi misitu
nia ya MKUHUMI kwa sababu wao kuona kama
fursa ya kupambana na ukataji miti na kupata
rasilimali ili kuongeza eneo la misitu salama.
Vile vile, nchi kuchafua kuwa aliingia wazo kwa
shauku, kwa sababu ni njia rahisi kutoa majibu
dhahiri na tatizo la mabadiliko ya tabia nchi bila ya
kuwa na kupunguza uzalishaji wa zao: wanahitaji
tu kuuza wazo kwamba wao kuziba pengo la
uchafuzi wa mazingira inazalisha.
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Hatimaye, sekta ya fedha (masoko ya hisa, fedha
na benki za uwekezaji). Je, hamu sana katika
REDD sababu inatoa mtazamo wa biashara mpya
ya soko.
Soko? Ni nini?
Katika dunia ya kibepari, ambayo inataka kugeuka
kila kitu katika bidhaa, REDD promoter walidhani
tangu mwanzo kwamba mfumo anaweza kufanya
kazi kupitia soko.
Tu soko inaweza kuzalisha fedha zinahitajika ili
kuweka misitu ya dunia. Bidhaa ni zuliwa kwa
kuwa mazungumzo wito "kaboni" inawekwa
"kaboni" si chochote ila ni karatasi, hati kwamba
inawakilisha tani moja ya C02 katika dunia kuna
mahali
ambapo
mradi
huo
zinathibitisha
kupunguza uzalishaji C02. Katika kesi ya
MKUHUMI, dioksidi mikopo inawakilisha tani moja
ya C02 madai ni kuhifadhiwa mahali fulani ili
kuepuka uharibifu wa misitu.
Jinsi ya kujua jinsi wengi "mikopo" inaweza
kuuzwa, hii ni kusema, jinsi gani mtu kuamua
kiasi cha uzalishaji C02 ambayo itakuwa
kuepukwa kupitia mradi wa MKUHUMI?
Kuona jinsi wengi kaboni itatolewa na mradi
REDD, mfumo watetezi wanasema ni muhimu
kufanya mahesabu ngumu kabisa.
Kwanza, mahesabu ni kiasi gani carbon kuna
katika eneo la msitu ambapo mradi huo
utatekelezwa. Hii ni vigumu au haiwezekani; hadi
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sasa, hakuna njia ambayo inaruhusu kufanya
hesabu hii uhakika. Mafundi ni masomo ya
kwamba matumizi ya fedha nyingi, na kuomba
mifano mbaya na ngumu kabisa. Hata hivyo,
haiwezekani kufikia mahesabu sahihi na pia ni
vigumu kuthibitisha takwimu zinazotokana humo;
utafiti mmoja hadi mwingine anaweza kuwa na
kupata tofauti ya zaidi ya 50%.
Aidha, ni muhimu kufanya hesabu nyingine ngumu
zaidi: ni kukadiria kiasi cha kaboni kwamba msitu
vyenye katika siku zijazo, shukrani kwa ulinzi
inayotolewa na mradi wa MKUHUMI katika
mkataba kwamba saini muuzaji na mnunuzi
"kaboni"
Na hatimaye, hesabu ya tatu, kwa kweli
haiwezekani kufanya, ni muhimu ili mikopo soko
mkaa: ni muhimu kwa kukadiria kiasi cha kaboni
kwamba kuna ingekuwa katika msitu kutokana na
kukosekana kwa mradi wowote REDD. Hesabu hii
ni hata zaidi holela kuliko wengine wawili kwa
sababu, mara moja mradi ni mbio, kamwe hawezi
kujua nini kilichotokea bila kufinya yake.
Kwa nini mahesabu haya ni muhimu sana? Kwa
sababu mnunuzi wa "kaboni" ni kuhusu kununua,
je "haki ya kutoa" ziada mkaa tani moja. Mikopo
inatoa mnunuzi haki ya kusema kuwa uharibifu
unaosababishwa na uzalishaji wa haya mkaa
wamekuwa neutralized. Mikopo inahalalisha suala
ziada, ili kupunguza ni lazima ziada, na hii bila
kuwa ilitokea bila mradi RDD.
Kiasi cha kaboni kwamba wana matumaini ya
kuhifadhi katika msitu kupitia utekelezaji wa mradi
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wa MKUHUMI ni katwa kutoka kiasi cha C02
ambayo yana drill bila mradi, matokeo yake ni
kiasi cha uzalishaji wa carbon mradi huo kuepuka.
Hizi mahesabu yake ni ya kuaminika
Hakuna Mantiki ya mahesabu haya inaonyesha
kwamba wao si.
Hata hivyo, kupata kitu presentable kwa mkaa
soko, ambaye anataka kujua kama mikopo
ambayo itakuwa mazungumzo ni imara, wingi wa
nyaraka ni maendeleo. Katika maendeleo yao
kuwashirikisha washauri wengi na wataalamu wa
kufanya, kukagua na hesabu mtihani, kuthibitisha
mradi na kujiamini soko kuwa "kaboni" ni ya
kuaminika.
Je, sisi kurekebisha bei ya mkaa mikopo?
Bei ya "carbon mikopo" inategemea thamani yake.
Katika nadharia, bei hii ni kuamua na ugavi na
mahitaji, au katika majadiliano kati ya washauri na
mnunuzi. Katika miaka ya karibuni, bei ya "carbon
mikopo" ina kiwango kati ya dola 5 na 12 kwa
tani. Inakadiriwa kuwa washauri na mafundi
ambao wanashiriki katika masomo kuweka kwa
wenyewe zaidi ya nusu ya thamani ya "carbon
mikopo." Usisahau kwamba thamani kubwa sana
ya msitu haiwezekani kutafsiri katika bei si
kuchukuliwa: Jambo muhimu ni thamani ya fedha
ya mkaa.
Aliongeza na hili ni ukweli kwamba REDD kinataka
nchi kupitisha sheria ya kusimamia uendeshaji na
usimamizi wa soko mkaa ili kuhakikisha kuwa
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wafanyabiashara C02 na dhamana. Sheria hizi ni
ngumu kabisa; mfano ni moja kwamba tayari ipo
katika Jimbo la Acre, Brazili.

Hadi sasa imekuwa Majadiliano ya REDD
lakini pia inajulikana kama MKUHUMI na
MKUHUMI ++ kwa. Ni nini?
MKUHUMI ulianzishwa mwaka 2009 kama upanuzi
wa REDD. Ni pamoja na yafuatayo: "uhifadhi wa
carbon msitu kuhifadhiwa", "usimamizi endelevu
wa misitu" na "kuongezeka kwa hifadhi ya kaboni
ya misitu" eneo la msitu yoyote ambayo ni
kupendekeza kudumisha kidogo "juu" wanaweza
kunufaika na mradi REDD +, hata kama ni mradi
wa "usimamizi endelevu" ambayo, kwa kweli,
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unaendelea kuharibu misitu. Vile vile, msitu miradi
marejesho kuhusisha kupanda miti katika mfumo
utamaduni mmoja, ikiwa ni pamoja na transgenic
mikaratusi kupata mradi wa MKUHUMI.

Kwa nini kutumia REDD MKUHUMI? Kupanua
biashara. Mfumo wa awali REDD hakuwa na
kuruhusu nchi kupokea rasilimali. Kwa mfano, nchi
nyingi kuwa na misitu na viwango vya chini ukataji
miti wangepata hakuna fedha: kwa muda mrefu
kama kiwango cha yao ukataji miti ni tayari chini,
mradi wa MKUHUMI bila kuzalisha mengi ya mkaa
mikopo. Hata hivyo, "uhifadhi wa kaboni
iliyohifadhiwa katika misitu" nia, kwa sababu
ingekuwa kuruhusiwa kuuza kaboni yanayotokana
na kuhifadhi misitu iliyopo.
REDD ++ mfumo expands kwa upande ule wa
MKUHUMI, na kuongeza kuchimba kilimo na
matumizi mengine ya ardhi.
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Hitimisho
Tangu mwaka 2005, serikali za nchi misitu, joto,
kampuni ya ushauri na mashirika yasiyo ya
kiserikali makubwa ya kimazingira wamepokea
kiasi kikubwa cha fedha ili kujiandaa kwa ajili ya
MKUHUMI. Kadhaa ya miradi ya majaribio
yalifanywa hadi mwisho iliibuka kuonyesha
kwamba mifumo hawezi kufanya kazi. Hii tayari
kutekelezwa katika maeneo wenyeji na jamii
zinazotegemea misitu. Tahadhari 10 kwamba sisi
sasa ni kuzingatia uzoefu wa jumuiya hizo.
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1 ALERT
Pendekezo kwamba
"toka juu hata chini"

anakuja

kutoka

nje,

Mrefu REDD ni kweli kifupi kwa lugha ya
Kiingereza. Hii ni kutosha kuonyesha kwamba hii
ni pendekezo kwamba hana jamii, hakuna watu
wanaoishi katika msitu ambamo inategemea yake.
Badala yake, linatokana na nje, "toka juu hata
chini", kama mashamba makubwa ya viwanda ya
mikaratusi na soy, madini, kubwa mabwawa ya
kuzalisha umeme na mambo mengine mengi.

Kwa shughuli zilizopendekezwa katika wilaya ya
jumuiya inaweza kuwa ya manufaa kwake, ni
muhimu
kwamba
wametoka
wanajamii.
Wanapaswa kuwa za nje. Hiyo ni ya kwanza tatizo
kubwa REDD.
14

10 ALERT iliyo REDD kwa JAMI

ALERT 2
Pendekezo ambayo ina vikwazo na makatazo
kwa jamii
Kama katika kesi ya mbuga ya asili au "maeneo ya
hifadhi", mradi wa MKUHUMI pia inajumuisha
mfululizo wa vikwazo na makatazo kwa jamii, kwa
maisha yao na njia zao za jadi za kutumia msitu.
Hii wakati mwingine wasiwasi ni sehemu ya eneo
lao, wakati mwingine mpaka wao wote.
Kwa mfano, ambapo mradi wa MKUHUMI ni
unaendelea, ni kawaida kwa kupiga marufuku
wanachama wa jumuiya ya kukata mti kufanya
mtumbwi au nyumba; Pia marufuku yao kutoka
katika dhambi na kuwinda. Wakati mwingine, wao
hawana haki ya kukusanya mazao ya misitu kama
vile matunda, mboga au dawa. Yeye ambaye
anathubutu kufanya yoyote ya mambo haya
unaweza kuwa na uhakika atakuwa na kuifuata
kwa polisi au binafsi walinzi wa mradi wa
MKUHUMI yenyewe.
Ni kawaida kwamba mradi wa MKUHUMI
inaonyesha kuwa wanawake na wanaume wa jamii
hawawezi tena kutumia msitu kama walivyofanya.
Hii inawakilisha ukiukaji wa utamaduni wao, mila
zao na maisha yao. Wanaweza kuwa kile
walichokuwa kabla ya utekelezaji wa mradi wa
MKUHUMI.
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3 ALERT
REDD unatishia uhuru wa chakula
Shughuli ambayo ni mara nyingi chini ya vikwazo
ni débroussaille msitu kukua; Hata hivyo shughuli
hii ni muhimu kwa ajili ya wengi wa jamii. Wakati
mwingine bado inaruhusu aina fulani za utamaduni
wa kudumu, katika sehemu moja lakini tayari
uliharibiwa, katika baadhi ya kesi hata hii
hairuhusiwi.
By kuzuia jamii ya kuzalisha chakula yake
mwenyewe katika njia yake, si tu hatuna
kuheshimu tabia yake na maarifa ya jadi, lakini
unaweka katika hatari ya maisha na chakula chao
uhuru, hii ni kusema kuwa uwezo wake wa
kuzalisha chakula kwa sasa na baadaye, na
kuchangia chakula cha watu wote mkoani.
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ALERT 4
REDD inahusisha kudhibiti wilaya Jumuiya
Mapromota REDD mradi wanataka udhibiti wa
eneo la mradi, kwa sababu wanahitaji kuonyesha
kwa wale ambao kufadhili kwamba ukataji miti
umepungua katika eneo hili na "hatari" kwamba
inawakilisha jumuiya alikuwa neutralized.
Wakati mwingine, magogo makampuni walikuwa
snapping up kuni wa wilaya jamii ya kupata pesa.
Badala yake, watetezi wa REDD kuondoka miti
wapi, lakini lengo lao ni sawa daima: kufanya
fedha.
Hii ni kwa sababu miti "duka" ya carbone.ils
kusema kaboni ambazo zinaingia wakati kuungua
biashara, kwa mfano, mafuta ya petroli, na ni nani
ni mabadiliko ya tabia nchi.
Serikali na makampuni wanasema wanaweza
kuweka kuungua mafuta bila kuathiri hali ya hewa,
kama wao kulipa kwa mtu mwingine haina
kutolewa mkaa. Hii ni kwa nini kuna watu sasa
makampuni ambayo wanataka "kununua" carbon,
kulipa mtu ambaye dhamana kwamba itakuwa
kudumisha kaboni iliyohifadhiwa katika miti ya
msituni. Hivyo, ukweli wa kudumisha mkaa up
kuokoa fedha. Hii ni nini maslahi mapromota wa
REDD.
Na kwamba ni kwa nini wao kutafuta kudhibiti
wilaya. Hii mara nyingi husababisha migogoro na
jamii kwamba anaishi, hasa wakati wilaya yake
tayari kuelezwa au kutambuliwa.
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Lakini inaweza pia kuwa na matatizo na jamii
ambazo bado kupata haki ya ardhi na misitu ya
matumizi yao, kama watengenezaji watajaribu
REDD mkaa ambapo kuna miti zaidi msimamo
kwamba ni kusema ambapo wanaishi.
Hapa ni aya kutoka barua iliyosainiwa na jamii
Indonesian walioathirika na mradi wa MKUHUMI:
"Wao [promoter wa mradi wa MKUHUMI na serikali
za mitaa] kufanya hakuna jitihada za kupata
ufumbuzi wa tatizo la kutambua na kuheshimu
haki za taifa ya jamii. "
Kwa kweli, REDD halitafanyika kutambua haki za
jamii; ni kufanywa kwa sahihi wilaya, kupata
udhibiti.
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ALERT 5
Mradi wa MKUHUMI mara nyingi husababisha
mgawanyiko katika jamii
Ili kupata msaada wa jamii na kuhakikisha
kwamba anaendelea kutumia msitu kama kabla,
REDD watetezi kumpa kitu badala, kama vile ajira,
fedha au fedha kwa ajili ya mradi wa kijamii.
Itakuwa ni njia ya fidia kwa hasara kilichomo na
ukweli wa kutokuwa na uwezo wa kutumia msitu.
Miradi ya MKUHUMI mara nyingi kuajiri watu
kutoka kwa jamii kama walinzi wa misitu. Kazi yao
ni kufuatilia wanachama wengine wa jumuiya ili
kuona kama kukutana "viwango" zilizowekwa na
mradi: i marufuku juu ya kukata miti kuwinda,
samaki na kupanda mazao katika msitu. Hivyo,
REDD anasimama moja dhidi ya nyingine.
Wakati mwingine REDD mapromota kutoa fedha
kwa jamii na wao kujenga au kuhitaji kuundwa
kwa asasi ambayo itaweza vyanzo hivi.
Lakini uundaji wa asasi mpya zilizowekwa na
mradi wa MKUHUMI mara nyingi husababisha
migogoro na jadi maandalizi jamii.
Ni nadra kwamba mradi anayejali kutoa kazi na
faida ya jamii nzima. Baadhi ya kuwa na faida,
wengine si. Maskini kwa ujumla kutengwa:
wanashindwa kuajiriwa, wanapokea hakuna fedha
na hawawezi kushiriki katika "mradi wa jamii".
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Mara kwa mara, matatizo haya kujenga utengano,
au kuongeza tarafa zilizopo ndani ya jamii, hivyo
kuwa ni chini ya uwezo wa kuandaa. Hata hivyo,
uwezo wa idara ni muhimu ili kupigana madhara
ya mradi na kuweka au kuchukua udhibiti wa
wilaya.
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ALERT 6
Mradi haina
kuchangia
matatizo ya jamii

katika

kutatua

REDD mradi mapromota-kuwa moja tu lengo
mkono "kuuza" kaboni. Clain hii Kwa nini Wao
ukataji miti na jumuiya hiyo lazima kudhibitiwa na
kuzuiwa. Hii ni njia pekee Wao wanaweza kufanya
pesa kwa njia ya mradi huo.
Hii ina maana kuunganisha que la miradi kufanya
chochote ili kutatua matatizo ya kawaida
wanakabiliwa na jumuiya nyingi, Kama Vile
Ukosefu wa kutambua haki za jamii katika nchi, au
matatizo na huduma za afya, elimu, usafiri,
masoko ya bidhaa ya jamii katika --other maneno,
Ukosefu wa sera za kutosha umma. Hizi tatizo,
qui-kuwa-wamekuwa kawaida wanakabiliwa na
jumuiya kwa muda mrefu, si kutatuliwa, na si
wajibu aussi wa mradi wa MKUHUMI
Hii ni kwa nini sisi kusikia Jamii Mara nyingi Sema
Hiyo ilikuwa ni baada ya REDD Mradi huowamekuwa kutekelezwa, maisha yao est devenu
mbaya, sababu mradi zilizowekwa vikwazo juu ya
watu, ni kunufaika chache sana ya Them, na
Kuhusu hakuwa na kutatua jamii matatizo mkono.
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ALERT 7
REDD unatishia jumuiya daima mradi
Jamii wanaoishi eneo waliochaguliwa kwa ajili ya
mradi wa MKUHUMI ni kuchukuliwa "tatizo." juhudi
zinafanywa "ufahamu" na kumfanya aamini
kwamba lazima kuhifadhi misitu na kubadilisha
maisha yao. Hata hivyo, tayari kujua jinsi ya
utunzaji wa misitu, wao daima kufanyika na
hawana haja "mafunzo" kuhusu hilo.
Wanajamii ambao hawana kuheshimu sheria
zilizowekwa na kuifuata mradi, wao kupoteza
uhuru wao na uhuru. Hupoteza jamii nzima. hisia
pekee, familia wanaogopa, hawana kazi na wao
kuanza kutafuta fursa nyingine, kwa kawaida
katika mji huo. Watu ni kuanzia na jamii
hudhoofisha.
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ALERT 8
Mradi REED si kuzuia uharibifu wa msitu
Miradi REED ni kutekelezwa katika eneo maalum
ya misitu. Nje nafasi, madini na mafuta ya petroli
shughuli hii, ujenzi wa kubwa mabwawa ya
kuzalisha umeme, kilimo cha zao moja, malisho,
nk, itaendelea kuwepo. Jamii mara nyingi ajabu
kwa nini hatuna kujaribu kuzuia ukataji miti wao
kusababisha.
Kwa upande mwingine, ambayo ni unafadhiliwa
miradi ya MKUHUMI? Wao ni inayofadhiliwa na
serikali, lakini pia kwa kuchafua makampuni na
shauku ya kuonyesha kwamba wao "fidia" katika
njia moja au nyingine, wao kusababisha uchafuzi
mahali pengine. Lakini tatizo ni kwamba kama
uchafuzi hii inaendelea kutokea, mustakabali wa
misitu ni kuathirika na mabadiliko ya tabia nchi.
Aidha, bidhaa ambazo viwanda hivi haja, kama
vile madini, mafuta, makaa ya mawe ya madini na
umeme zinazozalishwa na mabwawa makubwa,
mara nyingi kutoka msituni ambako kusababisha
zaidi uharibifu, moto, na Zaidi mabadiliko ya
tabianchi. Makampuni ya kuendelea kuchafua na
DEFOREST lakini kwa REDD, wanaweza kusema
hakuna tatizo kwa sababu wao kuwekeza fedha
katika maeneo ambayo ukataji miti itakuwa
"kupunguzwa."
Miradi ya MKUHUMI kushindwa kwa kupinga
mzunguko huu wa uharibifu. Kwa kweli, wao ni
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sehemu. Hivyo hata kwa REDD mustakabali wa
misitu kubaki yenye kutishiwa.
Makampuni makubwa kwamba kushiriki katika
miradi ya MKUHUMI una nia, pia, ili kudhibiti
maeneo zaidi ambayo ni ya jamii, kuwa na uwezo,
katika wakati, kutekeleza miradi hiyo ya uharibifu.
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ALERT 9
Jamii ambazo hutegemea misitu si wale tu
ambao wanakabiliwa
Kama tulivyosema hapo juu, miongoni mwa wale
ambao kufadhili miradi ya MKUHUMI ni kuchafua
makampuni ambayo kutolewa mkaa, kwa mfano
mafuta ya uendeshaji nchini Canada. Maisha ya
jamii asilia Canada sana kusumbuliwa. Ufumbuzi
itakuwa kuacha unyonyaji na uchafuzi wa
mazingira katika eneo hili, lakini REDD mradi haina
kutoa hii, wao kutoa just kinyume.
Miradi ya MKUHUMI ni kupendekeza kwamba
kuchafua makampuni kama vile wale wa Canada
anaweza "kukabiliana" uchafuzi wa mazingira na
ufadhili "amesimama msitu" na kuzuia ukataji miti
katika nchi nyingine, kama vile Brazil, Jamhuri ya
Kidemokrasia ya Kongo na Indonesia .
Tunaona waathirika wa miradi ya MKUHUMI si tu
watu na wanajamii wanaoishi katika misitu ya
kitropiki. Jamii mara nyingi sana kijijini ambapo
wafanyabiashara wa uendeshaji ambayo kufadhili
miradi ya MKUHUMI pia kuteseka. Wenyeji Canada
kujua vizuri sana.
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ALERT 10
Matokeo ya mwisho: Dhuluma kubwa sana
Katika REDD mradi mbio daima kuna kundi dogo
ambao faida : kubwa ONG, mafundi kutoka Jimbo,
consultants.ils wanawajibika kwa uratibu wa mradi
na "kiufundi" na mfano, ni lazima kuangalia kama
ukataji miti kwa kweli alikuwa kuepukwa. Kwa
kufanya hivyo, wengi wao wanaweza kuja wakati
wanataka katika jamii wilaya.
Vile vile, kuchafua makampuni kulipwa kufadhili
miradi kwa sababu inaruhusu yao ya kuendelea
kuchafua au kuchafua hata zaidi, huku akisema
wana "haki" kufanya kwa sababu wao ni katika
mchakato wa kuhifadhi mbao, na kwa hiyo asili,
eneo jingine.
Katika hali nyingi, jumuiya kwamba daima
kuchukuliwa huduma ya misitu na aliishi pamoja
naye kulipwa chochote, au kidogo sana. Aidha,
yeye ni watuhumiwa wa ukataji miti wakati
kuchafua makampuni si. Aidha, ataadhibiwa kama
yeye alijaribu kudumisha maisha msitu wake
tegemezi. Kibaya zaidi, yeye ana hatari ya
kufukuzwa kutoka mahali ambapo yeye daima
aliishi.
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Jinsi ya kupambana na uchafuzi wa mazingira
na kuhifadhi misitu?
Ni vigumu kuelewa nini jamii REDD.les mfumo
kushiriki katika mradi wa MKUHUMI kwa urahisi
alielezea: kuna tatizo uchafuzi wa mazingira katika
eneo kijijini, na mapromota wa REDD mradi
kujaribu kutatua hayo katika.
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