
Wild Chimpanzee Foundation (WCF) 
-en bättre framtid för de vilda schimpanserna 
 
Målsättning för WCF 
Det övergripande målet är att förbättra förutsättningarna för fortlevandet av de 
återstående vilda schimpanspopulationerna och deras habitat i den tropiska regnskogen 
i Afrika. WCF hoppas kunna åstadkomma detta för åtminstone 20-25 000 schimpanser i 
de 17 länder där de fortfarande existerar i relativt intakt habitat. Genom att bevara 
dessa vilda schimpanser vill man också bevara det mångfacetterade beteende som arten 
har och som fortfarande är ganska outforskat i dagens läge. Arbetet är indelat i tre 
huvudkategorier: Utbildning, Bevarande och Forskning. 
 

 
 

 
 
 

Utbildning 
Aktiviteter för att öka medvetenheten – för att minska 
konflikten mellan schimpanser och människor utbildar 
man lokalbefolkningen om schimpansernas beteende. 
Dessa aktiviteter är t.ex.  

 interaktiva teaterföreställningar av 
professionella och skolgrupper  

 ett nyhetsbrev med illustrationer från lokala 
konstnärer 

 mindre projekt för att lösa problem på andra 
sätt en med tjuvjakt 

 diskussionsgrupper för att hitta lösningar för 
att hantera bybornas oro 

 ett interaktivt naturcenter i Banco National 
Park  

 

Forskning 
Övervakande och undersökande – Här samarbetar WCF med de lokala myndigheterna, politiskt obundna organisationer 
och vetenskapliga organisationer för att svara på frågor som:  

 Var lever de sista schimpanspopulationerna? 
 Är dessa populationer stabila eller minskar de? 
 Hur många schimpanser finns kvar i det vilda? 
 Vilka är hoten mot schimpanserna på lokal nivå? 

 

Bevarande 
Skydd av internationellt högt prioriterad skog  
– studier av faunan för att lägga grunden för en bättre 
förvaltning av skogsbruket för att minska dess 
förödande effekter. Man försöker få de vilda 
schimpansernas habitat skyddat eftersom den största 
delen av de människoapor som lever i Afrika idag lever 
utanför de redan skyddade områdena.  
 
Att stoppa tjuvjakt  
– genom att driva en kampanj tillsammans med de 
lokala regeringarna där man kräver ett uppskov på 
jakt av vilda schimpanser och för att få dem att 
inkludera miljöaspekter i utvecklingspolicyn för de 
berörda länderna. 

Läs mer om WCF på  
www.wildchimps.org 

Utbytesprogram 
Skolbarn i Elfenbenskusten och Tyskland – ett utbyte av projekt i 
miljöundervisning och många andra ämnen som hälsa, fattigdom, 
konst, kultur och ekonomi. Barnen brevväxlar och information 
sprids via en utställning och en hemsida som satts upp.  

 


