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Handeln med djur och växter inkluderar all form av försäljning och byte av djur och växter 

tagna från det vilda. Det är en stor industri och man räknar med att handeln årligen omsätter 

flera miljarder kronor och involverar tusentals olika djur- och växtarter. Vissa delar av 

handeln sker lagligt och leder inte till några problem, men en stor del sker illegalt och leder 

till bland annat överexploatering av arter. Handel med djur och växter är det näst största hotet 

mot världens biodiversitet, bara steget efter förlusten av habitat.  

 

Den illegala handeln med djur och växter är allvarligast i Sydostasien och den har 

långtgående effekter. Handeln påverkar inte bara den art som exploateras utan också 

levebrödet för miljontals människor. Hårdast slår den mot många av världens fattigaste 

befolkningar, som är helt beroende av vilda djur och växter för att få mat, bränsle och 

mediciner.  

 

För att åtgärda problemet med försvinnande habitat och djurpopulationer har regeringar länge 

etablerat nationalparker och andra skyddade områden, men ansträngningarna har hela tiden 

varit att skilja människor från naturen. Detta har många gånger inte varit en hållbar lösning 

och på senare tid har det blivit allt vanligare att använda ett alternativ tillvägagångssätt som 

kallas för ”community-based conservation” (cbc). Grundtanken med cbc är att 

lokalbefolkningen ska gynnas av bevarandeåtgärder och få vara mer involverade i 

beslutsprocessen. Detta i sin tur ska leda till en positivare inställning till bevarandet av arter 

eftersom det då ligger i lokalbefolkningens eget intresse. 

 

Det är emellertid en utmaning för alla bevarandeprogram att utvärdera hur effektivt ett 

program är på att både bevara arter och att skapa förståelse och medvetenhet i samhället. 

Genom att studera effekterna av cbc bland invånarna i ett samhälle får man en uppfattning om 

vikten och behovet av denna typ av bevarandeverktyg.  

 

Målet med denna studie var att utvärdera om närvaron av ett cbc-program förändrar 

människors kunskapsnivåer, deras uppfattning om bevarandefrågor och attityd gentemot 

rättsväsendet. Intervjustudier utfördes på fyra olika platser i Kambodja, som alla var belägna i 

eller i närheten av ett skyddat område och där varje område hade olika skötselstrategier.  

 

Resultaten visade att i områden där det inte fanns någon typ av cbc-program hade 

lokalinvånarna en tydlig negativ attityd mot rättsväsendet och den rådande lagstiftningen. 

Deras kunskap om bevarandefrågor var också betydligt lägre än på de andra platserna. Mina 

resultat visar tydligt att i de byar där invånarna mottagit förmåner som var relaterade till 

bevarandet av arter samt fått utbildning i ämnet hade de en större förståelse för 

bevarandeåtgärder och deras attityder mot rättsväsendet var överlag positiv.   
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