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MALABO/KØBENHAVN

P
assagen mellem boderne er mudret,

men det holder ikke folk fra at hand-
le i denne del af markedet, hvor der
bliver solgt bushmeat – slagtede vilde

dyr. Markedet hedder Semu og ligger i Mala-
bo, hovedstaden i den isolerede diktaturstat
Ækvatorialguinea. Byen ligger 32 km fra det
afrikanske kontinent. 

Takket være placeringen på øen Bioko,
som i de seneste 12.000 år har været isoleret
fra fastlandet, findes der her – som i en an-
den Noahs Ark – dyrearter, som ikke eksiste-
rer andre steder. Arter, som imidlertid er tru-
ede, fordi efterspørgslen på deres kød er
stor.

»Det er forfærdeligt at se på,« siger Bjarne
Klausen, vicedirektør i Odense Zoo, da han
betragter fotos af de slagtede dyr. 

»Med så store forsyninger på markedet
kan man hurtigt se en ende på bestanden.«

De døde dyr ligger frit fremme, og den
eneste hygiejniske foranstaltning er flue-
smækkere, som sælgerne ivrigt tjatter med
for at holde fluerne borte. 

Eksperterne i Københavns Zoo har identi-
ficeret dyrene på kødmarkedet som kvast-
halet hulepindsvin, palmegrib, dykkeranti-
lope, pytonslange, skældyr, kæmperotte,
toppet mona-marekat – og den stedlige ud-
gave af mandrillen, som er en sjælden og
truet dyreart.

Dyrekødets magiske virkninger
På markedet er efterspørgslen stor, og man
kan sågar finde dyr, som kommer fra fast-
landet, fordi priserne på denne type delika-
tesser er høje i den nyrige oliestat. 

»Der er prestige i at servere en abe, hvis
man får fine gæster, og den tradition er ikke
til at komme af med. Desværre kan naturen
ikke følge med, og derfor findes der nu sko-
ve i Afrika, hvor der ikke er dyr tilbage,« si-
ger Bjarne Klausen og forklarer: 

»Når skovhuggerne med deres store ma-
skiner baner veje ind i urskovene, kommer
der jægere i kølvandet, som legalt – eller
som krybskytter – nedlægger dyrene, der
førhen levede uforstyrret.«

I et andet hjørne af Semu-markedet finder
man boder, hvor man kan købe røgelse, fla-
sker med Jesus’ blod, anti-dæmon-olie og
andre importerede varer, der ifølge overtro-

en kan kurere sygdomme. Man kan også
købe andre helsebringende hjælpemidler i
form af skind fra truede kattearter såsom
leopard og serval – samt kranier af pyton-
slanger og gorillaer.

»Især gorillaen er truet og må ikke slag-
tes,« siger Bjarne Klausen og konstaterer: 

»Men overtroen i Afrika er stor.«
Overbevisningen om, at dyrekød kan

have magiske virkninger, går også ud over
kattedyrene. Ifølge overleveringen har en
kat ni liv, og en død kat må logisk set have
otte tilbage i sig.

Kampagne uden virkning
For 10 år siden forsøgte de zoologiske ha-
ver i Europa at dæmme op for bushmeat –
og dermed standse udryddelsen af dyre-
arter og spredningen af sygdomme, der
stammer fra vilde dyr. 

Væbnet med pædagogiske plakater om
behovet for at gå i aktion fik de zoologiske
haver samlet over to millioner underskrif-
ter ind, og de blev højtideligt overrakt Eu-
ropa-Parlamentet.

»Vores kampagne fik parlamentet til at
bevilge 3 mio. euro til et projekt, der skul-
le beskytte aber,« fortæller Neil Maddison,
chef for Bristol Zoos fredningsafdeling.
»Men parlamentet fik aldrig udformet en
strategi, der kunne takle problemet. Man
sammensatte selv et program, Ecofac, der
skulle dække seks afrikanske lande, men
det virkede ikke,« fortæller han og tilføjer:

»Fiaskoen med Ecofac skyldes, at parla-
mentet ikke overlod programmet til folk,
der har forstand på naturbeskyttelse. Euro-
pa-Parlamentet er ikke gearet til græsrods-
arbejde, men til at forhandle med regerin-
ger. Når det gælder bushmeat, skal man ik-
ke give penge til eksempelvis Camerouns
regering, for pengene når ikke ud til de
vagter og andre medarbejdere, som skal
hindre, at der bliver solgt bushmeat. Der-
for har vores kampagne med to millioner
underskrifter heller ikke gjort nogen for-
skel. Tværtimod er problemet i de forløb-
ne 10 år blot blevet endnu værre.« 

I Ækvatorialguinea, som siden 1968 har
været regeret af diktatorer, er der hverken
mangel på forsyninger eller kunder. Selv
om landet har skrevet under på at ville be-
skytte truede dyr, stopper politibetjente på
patrulje op ved synet af de mange typer
bushmeat på markedet og køber et dyr
med hjem til aftensmaden.

VILDT FARLIGT
Truede dyr: Overtro, lækkersult og skovhugst får truede dyrearter til 
at forsvinde med alarmerende hast i Afrika. EU’s arbejde for at bremse
jagten på vilde dyr har slået fejl. 
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Smykker af el-
fenben er til
salg på marke-
det – til trods
for de interna-
tionale forbud
mod jagten på
elefanternes
stødtænder.

SJÆLDENT KØD

Bushmeat
Bushmeat er nedlagt vildt. 
I dag finder handlen med
bushmeat sted i Afrika, Syd-
amerika og Sydøstasien. 

Nye undersøgelser i det så-
kaldte Okapi-reservat i Congo,
foretaget af British Columbias
Universitet, viser, at bl.a. an-
tallet af elefanter i løbet af ti
år er halveret – fra 6.439 til
3.288 – på grund af krig og
krybskytter.

Ikke alene er elefanter blevet
skudt pga. efterspørgslen på
elfenben, men også bestanden
af flodheste og aber er gået
voldsomt ned på grund af
handel med bushmeat.

For nylig kom bushmeat igen
ind over europæiske grænser.
Politiet i Ungarn beslaglagde
omkring 10.000 døde sang-
fugle, der blev fragtet i en ru-
mænsk lastbil på vej til Italien,
hvor fuglene er en udsøgt deli-
katesse. 

Fuglene, der var nyskudte, var
blandt andre sanglærker, blå-
halse, stillitser, sjaggere, mis-
teldrosler, rørspurve og vip-
stjerter. 

Kæmperotter
sælges på
mange marke-
der i Afrika og
bliver sågar
opdrættet, da
de anses som
en delikatesse. 

På markedet for bushmeat i nærheden af
Ækvatorialguineas hovedstad Malabo kan
man f.eks. købe kød fra hulepindsvin, skældyr
og aber – samt hjerte og lever fra vildsvin.


