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Grundstenarna har lagts…
Under året som har gått har vi lagt grunden till ett ännu bättre och mer kvalificerat arbete
för att rädda orangutangen och dess hem, regnskogen. Både de projekt vi stödjer på Borneo
och på vårt danska huvudkontor har vi konsoliderat oss efter många år med nya aktiviteter
som skulle prövas och utvärderas. Frisläppningarna av orangutangerna från centret Nyaru
Menteng kan nu utan tvivel kallas en succé och hoppet om att orangutangen har en reell
framtid i Borneos regnskog har vuxit sig starkare.
Ett år av vila för de frisläppta orangutangerna
Orangutangerna i det beskyddade regnskogsområdet Bukit Batikap fick nästan ett helt år
av vila från fler inflyttningar innan de senaste frisläppningarna ägde rum i februari 2015.
2014 blev därmed ett välbehövt viloår för det nya beståndet orangutanger i det beskyddade
regnskogsområdet. Det fanns dock inte mycket tid till vila för den grupp av specialister som
håller ett öga på de rehabiliterade orangutangerna som bor i området. Under 2014 deltog
de både i utbildning samt byggandet av ett nytt läger, så att framtidens datainsamling och
vår kunskap kring frisläppta orangutanger kan bli ännu bättre.
Ledsamma historier med lyckligt slut
Nyaru Menteng var tvungna att hälsa 17 nya orangutanger välkomna under 2014. Var och en av
de bär på en sorglig historia, så det är alltid med blandade känslor vi tar emot de små på centret.
De borde leva med sin mamma i naturen men när det nu inte är möjligt kan vi istället vara glada
över att Nyaru Menteng, med hjälp av deras svenska adoptanter och samarbetspartners kan ge
dessa orangutanger en andra chans till ett liv i det fria.
Vi ser fram emot att arbeta vidare för orangutangernas överlevnad och regnskogens bevarande
under 2015, nu med en ännu starkare plattform som bas för vårt framtida arbete.
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Vårt arbete…
Save the Orangutan har ett nära samarbete med sin lokala
samarbetspartner Borneo Orangutan Survival Foundation för att rädda
orangutangen. Vi har tre övergripande arbetsområden:

Lokalutveckling

Regnskogsbevaring

Långsiktiga inkomstkällor
Rättigheter
Miljöundersving

Uppköp
Beskyddelse
Återplantering

Orangutanger
Räddningsaktioner
Rehabilitering
Frisläpp

Bukit Batikap, är ett 350 km2 stort
område fredad regnskog. Här släpper rehabiliteringscentret Nyaru
Menteng ut sina orangutanger.

Nyaru Menteng, är
rehabiliteringscentret som
danska Lone Dröscher Nielsen
grundade år 1999 och som just
nu är hem till 489 orangutanger
(per december 2014.)

Mawas-områdets 3090 km2 stora torvmosseskog är hem till
3000 vilda orangutanger och 53 landsbyar. Save the Orangutang
hjälpte till att freda området 2013 och ger fyra av de mest centrala landsbyarna i området stöd för att kunna ta hand om sin
skog och skydda den mot palmoljeindustri, gruvdrift, skogsbränder och illegal avverkning genom organisationen BOS
Mawas.

Skogsskolan på Nyaru Menteng 2014

Här får man gärna
vara lite skogstokig
ORANGUTANGERNA ÄR MYCKET SÅRBARA
DE FÖRSTA SJU ÅREN AV DERAS LIV
OCH PÅMINNER PÅ SÅ SÄTT MYCKET OM
MÄNNISKOBARN.
Skogsskolan är uppbyggd kring en modell som steg för steg låter
orangutangerna bli mer och mer vilda och självständiga med tiden.
DAGISET
På dagiset lever en mindre grupp orangutanger tillsammans och
har nära kontakt med sina såkallade ”babysitters”. De bor alla
tillsammans i babyhuset och är aldrig utan uppsyn. Babysitterna
leker med de små orangutangerna och ser till att ta hand om
dem, precis så som deras mamma hade gjort i den vilda naturen.
FÖRSKOLAN
I förskolan får orangutangerna lov att testa på livet tillsammans
med lite fler orangutangvänner omkring sig och babysitterna drar
sig lite undan och undervisningen börjar så smått att introduceras.
Orangutangerna ska lära sig att bygga bon, klättra i träd och
hitta föda.
SKOGSSKOLAN
I skogsskolan blir orangutangerna introducerade till att vara uppe
i träden hela dagarna och öva sig på att överleva i naturen på
egen hand. I skogen undervisar både kvinnliga babysitters och
manliga tekniker. Under tiden i skogsskolan växer orangutangerna sig stora och blir mycket starka, till och med så pass att
de är svåra att hantera.
Ö-UNIVERSITETET
När orangutangerna är färdiglärda i skogsskolan blir de utflyttade
till det såkallade ö-universitetet. Här lever de i stort sett helt
utan mänsklig kontakt.
.................................................................................................
Antal nya orangutanger som anlände till centret under 2014: 17
Antal orangutanger på centret per. december 2014: 489
Antal anställda på centret per. december 2013: 189

Visste du att…
… 95,5 % av driftsomkostnaderna på världens största
rehabiliteringscenter för orangutanger finansieras av
donationer från Save the Orangutans (Sverige,
Danmark & England) bidragsgivare.

”

Jag tar hand om orangutangerna som om de vore mina egna
barn. Orangutangerna i denna grupp är omkring 1-2 år gamla. De
flesta av dem är föräldralösa. Vi är deras extramammor. Vi vill gärna
ge dem bättre självförtroende, så vi tvingar dem inte till att göra
något. Vi behandlar dem kärleksfullt, så att de lär sig att de kan lite på
oss. Jag har aldrig en tråkig stund när jag är på jobb. Orangutangerna
är precis så som vi människor, de är både söta och roliga
Mia (till höger), babysitter i dagisgruppen

”

VILA OCH UTVECKLING
I BUKIT BATIKAP
Totalt har 32 orangutanger blivit frisläppta i det skyddade regnskogsområdet Bukit Batikap under 2014. Därefter har beståndet
orangutanger i området fått finna ro utan några nya inflyttningar.
De har utforskat nya territorier, uppvaktat varandra och några av dem
har också hunnit med att skapa lite oroligheter. Antalet orangutanger
i området är nu uppe i 131 stycken och regnskogsområdet ska kunna husera över dubbelt så många. När de fem nya orangutangerna
släpptes ut i området tidigt under våren 2015 hade den redan boende
skaran orangutanger fått möjlighet att komma till ro i sitt nya hem.
Camp Totat Jalu
Camp Totat Jalu mitt inne i Bukit Batikaps djupa djungel är utgångspunkt för de fjorton övervakningsspecialister som arbetar i området.
Härifrån utgår deras dagliga arbete med att spåra orangutangerna
med hjälp av radiosändare och mottagare samt observera deras
bon och se hur de klarar sig i den vilda naturen. Innan orangutangerna blev utsläppta fick de inopererat en liten radiosändare i nacken,
som gör det möjligt att lokalisera dem. De fjorton eldsjälarna bodde
i skift i lägren som fram tills december 2014 var mycket temporära.
I december 2014 kunde de flytta in i en ny byggnad som, med medel
från Save the Orangutans bidragsgivare, ersatte den tidigare något
ostabila konstruktionen av presenning och brädor.

UTSLÄPPTA
ORANGUTANGER
UNDER 2014
FEBRUARI 2014
20 rehabiliterade orangutanger:
Jane, Jiro, Jojang, Kitty, Kate, Zena,
William, Dita, Halt, Judy, Son, Jupiter,
Julfa, Joys, Hamlet, Mercury, Reno,
Manisha, Noor och Sarita.

Visste du att...
att Nyaru Menteng är pionjärer med deras omfattande
rehabiliterings och frisläppningsprogram? Ingen har tidigare frisläppt så många rehabiliterade orangutanger så systematiserat.

APRIL 2014
12 rehabiliterade orangutanger:
Slamet, Kiki, Hardi, Kacio, Olympia,
Trold, Bonita, Sella, Miss Owen,
Omego, Wardah och Cuplis.

HÖJDPUNKTER
UNDER 2014
FEBRUARI 2014:
Den första officiellt inskrivna
orangutangen på Nyaru Menteng:
orangutanghonan Noor, fick återvända till naturen.

APRIL 2014:
TV-serien ”Years of Living Dangerously” med bland andra Harrison
Ford och Lone Dröscher Nielsen
hade premiär i USA och skapar global
uppmärksamhet kring Nyaru Menteng
och orangutangerna på centret.

JUNI 2014:
Lone Dröscher Nielsen mottar
det åtråvärda riddarkorset på
Fredensborgs slott i Danmark.

DECEMBER 2014:
Palmoljan blir synlig på våra
dagligvarors innehållsförteckning i
hela EU.

Rättigheter skyddar skogen

Visste du att…
på några ställen är regnskogen på
Borneo över 80 miljoner år gammal?

När lokalbefolkningen får laglig rätt till den skog de lever av och bor i,
beskyddar de den också. Därför tog Save the Orangutans danska systerorganisation, Red Orangutangen under 2014 medlen från ett initiativ
från danska CISU för att starta ett landrättighetsprojekt i regnskogsområdet Mawas. Det är en stor utmaning för lokalbefolkningen i de mycket
marginaliserade skogsområdena att gå emot de lokala myndigheterna
och palmoljeindustrin, när de vill ha deras jord. Tillsammans med den
indonesiska partnern BOS Mawas hjälper Save the Orangutan och
Red Orangutangen med att undervisa befolkningen i deras rättigheter
och stödja dem i att ansöka om äganderätt till den skog, som de har
bott och levt i, genration till generation.

DET GICK
PENGARNA TILL…
Då 2013 var ett år med många nya satsningar för Save the
Orangutan var 2014 däremot ett konsolideringsår för föreningen. Både på Borneo och huvudkontoret i Köpenhamn
har man under 2014 använt de insamlade medlen till att
skapa de bästa förutsättningarna för orangutangens överlevnad och bevarandet av regnskogen på Borneo.
Insamlade medel
Ett utförligt upplysningsarbete kring orangutangens hotade
situation skapade ett ökat intresse bland privata bidragsgivare
under 2014. Resultatet blev en samlad intäkt på 1 890 000
kronor för året. Intäktsnivån för gåvor och adoptioner låg ca
100 000 kronor högre än förgående år.

ADMINISTRATIONSKOSTNADER:

12%

PROJEKT OCH
UPPLYSNINGSARBETE:

76%

VERKSAMHETSRESULTAT
ÖVERFÖRT TILL
EGET KAPITAL:

INSAMLINGS
KOSTNADER:

9%

3%

Adoptionsintäkter har ökat med ca 6 % jämfört med föregående
år. Enskilda gåvor från privatpersoner och företag har även de
under 2014 ökat med ca 33 % jämfört med förgående år.
Postkodlotteriet utdelade också ett mycket generöst belopp på
414 000 kronor till föreningen.
Fördelning av medel
Under 2014 donerade Save the Orangutan 1 223 000 kronor till
arbetet för orangutangens överlevnad samt fördelade 205 000
kronor till upplysningsarbete, vilket totalt motsvarar 1 428 000
kronor i totala ändamålskostnader. Samlade medel från Save
the Orangutans svenska, danska och engelska organisation
täcker ca 95 % av rehabiliteringscentret Nuary Mentengs driftsoch rehabiliteringskostnader. Utöver att hjälpa till att finansiera
centrets arbete arbetar Save the Orangutan också för att säkra
orangutangens hem, regnskogen, genom att förbättra levnadsvillkoren för lokalbefolkningen som bor i regnskogen. Save the
Orangutan stödjer också det långsiktiga och mer politiska
arbetet för naturbevarelse på Borneo som pågår på Borneo
Orangutan Survival (BOS) Foundations huvudkontor i Jakarta.
394 000 kronor av de insamlade medlen har använts till insamlingskostnader, personalkostnader samt administrationskostnader.
Resultatet för 2014 innebär en vinst för föreningen på 68 000
kronor vilket medför ett förhöjt och välbehövt eget kapital.

Hitta oss på
social media här:
www.instagram.com/
savetheorangutan_org

www.facebook.com/
savetheorangutan.sverige
Har vi din email-adress?
Med en email-adress registrerad i vårt
system får du totalt tio nyhetsbrev per år
skickat direkt till din inbox. Skicka ett email
till oss och anmäl din email-adress på:
medlemsservice@savetheorangutan.se
redan idag!

