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hos familjen Mbabaza

  KAFFET 
FICK EN 
 ANDRA CHANS 

Våra träd hjälper världen!
Samson Ochieng bor med sin familj i Kayagogo i Kenya. Det är han som 
säger att de hjälper hela världen. Det är tack vare träden de planterar och 
metoden de använder i sitt jordbruk, agroforestry, som han kan säga så.

Det börjar bli dags att fundera över julklappar. Varför inte  
ge bort klappar som samtidigt planterar träd i år. 

Varje trädplanta är viktig för bönderna i östra Afrika, och dessutom  
för att förbättra vårt klimat. Beställ dina julklappar och julkort på  
www.viskogen.se/stod-oss/gavoshop eller kontakta givarservice via mail  
givarservice@viskogen.se eller telefon 08-120 372 70. Beställ dem senast  
3 december så hinner du få dem i god tid.

 Julgåvan  ger dig möjlighet att ge bort symbol-
iska träd som istället planteras i östra Afrika. Det är 
dubbelvikta kort med en julhälsning på insidan, som 
levereras med kuvert.

Almanacka 2019.  Ge bort vackra bilder på träd 
som räcker hela året. 2019 års almanacka berättar om 
vad träd kan bidra med för jordbruk och miljö.

 Skicka en julhälsning.  På hemsidan finns 
julkort med olika motiv att skicka till nära och kära.  
De är dubbelvikta och levereras i 5-pack.

Mobilapp ger bättre 
kunskap. Med M-SALM-
appen  får bönder i Rwanda hjälp 
med odlingarna.

Jordbruk och skogsbruk står för 
21 procent av världens koldioxid- 
utsläpp. Men med agroforestry 
kan vi både minska utsläppen  
och binda koldioxid i träd och 
mark. Agroforestrybönder 
behöver ofta använda mindre 
syntetiska gödningsmedel, vilket 
minskar utsläppen av växthus-
gaser. Metoden binder också 
mer kol än andra typer av jord-
bruk. Vissa forskare har räknat 
ut att om bara en femtedel av all 
världens jordbruksmark skulle 
ställas om till agroforestry så 
skulle upp till 5,1 miljarder ton 
koldioxid kunna bindas – varje 
år! Det är hela 10 procent av 
världens totala utsläpp.

Men familjen Ochieng har 
förstås i första hand hjälpt sig 
själva till ett bättre liv på alla 

sätt, med stöttning från Vi-
skogen. Tidigare var det buskigt 
på deras gård och de hade stora 
problem med jorderosion. Apor, 
vildkatter och ormar gjorde livet 
svårt och de oroade sig över hur 
de skulle få ordning på jord-
bruket. 

Men Samson gick med i en 
bondegrupp som får stöd av 
Vi-skogen. Lilian och han lärde 
sig agroforestrymetoder som 
har lett till bättre skördar, mer 
mat på bordet och pengar till 
skolavgifter för barnen bland 
annat. De har lärt sig hur man 
och planterar olika agroforest-
ryträd för frukt, djurfoder och 
ved.. Träden bidrar till större 
skördar eftersom de binder mer 
vatten i jorden som gynnar grö-
dorna även under en lång torka. 

Grödorna påverkas över huvud 
taget mindre av klimatchocker 
när de odlas enligt agroforest-
rymetoder, just tack vare trädens 
stabiliserande effekt. Tillgången 
på mat från gården kan på det 
sättet öka med flera hundra 
procent för bönderna. 

Lilian och Samson odlar många 
grönsaker och frukter som kål, 
mango, kassava, guava, citroner 
och bananer. De har dessutom 
börjat med biodling. När det 
blir pengar över lägger de undan 
till barnens framtid, till deras 
skolavgifter. 
 – Jag lär barnen att fram-
tiden är ljus så länge vi alla är 
ansvarstagande människor, både 
i samhället och för miljön, säger 
Samson Ochienga. l 

Ge bort träd i julklapp!

ALMANACKA 2019
Vi-skogen ger bönder kunskap i agroforestry, vilket innebär att odla träd och grödor 
tillsammans. Den kombinationen är ett fantastiskt verktyg för fattigdomsbekämp-
ningen i östra Afrika. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. 
Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på 
borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter.

 
Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, 
Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och 
som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och 
natur. Våra träd har sedan 1983 hjälpt människor ur fattigdom. 
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Lilian Ochieng

DAGS ATT BÖRJA 
TÄNKA PÅ JUL- 
KLAPPAR?  
PLANTERA TRÄD!



Agroforestry bidrar 
till globala mål och 
lokala behov
Med sommarens långvariga värmebölja 
här hemma hamnar klimatproblematiken 
åter i rampljuset. Ett av de globala mål 
som världens ledare har förbundit sig till 
att uppnå år 2030 handlar just om att 
bekämpa klimatförändringen, mål 13. Det 
viktigaste som behöver göras för klimatet är 
förstås att minska utsläppen generellt och 
där har de industrialiserade rika länderna 
ett stort ansvar, även om vi behöver åtgärder 
i alla länder. Vi behöver också lösningar för 
att anpassa oss till pågående klimatförändrin-
gar. Agroforestry med träd och en mångfald 
av grödor bidrar till klimatanpassning och 
träd binder kol.

Agroforestry bidrar även till många av de 
andra globala målen, som mål 1 om att min-
ska fattigdom, mål 2 om att avskaffa hun-
ger, och uppnå ett hållbart jordbruk, och mål 
5 om att uppnå jämställdhet. Agroforestry 
bidrar även till det mycket viktiga mål 15 
om att skydda, återställa och främja ett håll-
bart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökensprid-
ning, hejda markförstöringen samt förlusten 
av biologisk mångfald. Agroforestry kan ses 
som ett viktig redskap för att nå åtagandena 
under FNs globala hållbarhetsmål.

Just idag är jag i Kitale i Kenya och träffar 
bönder i Vi-skogens program. För dem är 
det tryggad livsmedelsförsörjning och säkrare 
levnadsvillkor som är det viktigaste. 

Tack för att du är med och stöttar bönderna 
i östra Afrika, så att vi tillsammans gör allt vi 
kan för att klara hållbarhetsmålen till 2030!

Maria Schultz, 
Vi-skogen

Kaffebönorna raffineras sedan i kooperativens 
egna fabriker och säljs via Fairtrade till olika delar 
av världen. Processen ger bönderna ett bättre pris 
än de hade fått på den lokala marknaden. 
 – Vi utbildades i att plantera träd för att ge 
kaffebuskarna skugga och att gräva diken och 
täcka marken med gräs för att hindra jorderosion. 
Vi beslöt oss därför för att ge kaffet en andra 
chans, säger Sam Muhereza.

Familjen fick också lära sig vikten av att skörda 
i etapper. Genom att endast plocka de röda 
frukterna höjs inte bara kvalitén på bönorna 
utan kaffeskörden blir tyngre och kan säljas till 
ett högre pris. De hållbara odlingsteknikerna 
har inneburit en stor förändring. De välväxta 
kaffebuskarna på gården har idag flera grenar 
med stora tättsittande klasar av gröna frukter 
som väntar på att få mogna. På flera ställen har 
familjen dessutom planterat nya buskar för att 
ersätta de som höggs ner. Arbetet har gett resultat 
snabbare än någon kunnat ana. De 50 kilo som 

familjen kunde skörda för ett par år sedan är 
idag ett minne blott. Hittills i år är skörden nära 
300 kilo kaffe.
 – Det känns som att vi har fått en ny chans. 
Kaffet betyder allt för oss idag och jag drömmer 
om att utveckla vårt jordbruk ytterligare, säger 
Mozious Mbabaza.

För att ta tillvara på allt som kaffeskörden ger har 
familjen utbildats i att tillverka briketter som kan 
användas istället för ved. Briketterna tillverkas 
av bland annat kaffebönornas skal och andra 
restprodukter från gården och kan sedan säljas 
eller användas vid matlagning.
 – Förr var det en daglig kamp för att hitta ved 
men nu finns det ett alternativ som inte bara är bra 
för mig utan också för vår miljö, säger Mozious.

Idag är alla familjens fyra barn i skolan. För pen-
garna som blev över håller familjen på att bygga 
ett nytt hus. Mozious visar upp kooperativets logo-
type på en tom kaffeburk i köket. Det sista pulvret 
gick åt till koppen hon drack under morgonen. 
 – Lukta, säger hon och sträcker fram burken.
Så här luktar kaffet som förändrade vårt liv. En sak 
är säker, vi kommer aldrig att sluta odla kaffe. l

I sydvästra Uganda är kaffe en vanligt förekom-
mande gröda på böndernas gårdar. Här har kun-
skapen och odlingarna gått i arv i generationer. 
Men de tidigare så blomstrande förutsättningarna 
för kaffebuskarna har förändrats. De senaste 
årens klimatförändringar, som inneburit torka 
och översvämningar, påverkar skördarna. Det är 
inte bara den bördiga jorden som sköljs bort med 
regnet, förekomsten av sjukdomar som drabbar 
buskarna har ökat. Idag kämpar många småska-
liga kaffebönder med att få ekonomin att gå ihop. 
 – En kväll vid middagsbordet bestämde vi oss 
för att nu fick det vara nog. Vi hade inga pengar 
att köpa tvål och än mindre betala skolavgifter 
till barnen. Vi bestämde oss för att sluta med 
kaffet, berättar Mozious Mbabaza.

För att säkerställa en inkomst bestämde sig 
familjen för att upprätta marken till betesmark 
istället för kaffe. De flesta kaffebuskarna på 
gården höggs därför ner. Här kunde kaffesagan 
ha nått sitt slut om inte familjen en dag kom-
mit i kontakt med Vi-skogen. Genom projektet 
GREAN utbildar Vi-skogen, tillsammans med 
flera bondekooperativ, ugandiska kaffebönder i 
hållbara jordbruksmetoder och trädplantering. 

UGANDA. Familjen Mbabaza höll på att ge upp. Kaffebuskarna höggs ner och 
de funderade över andra planer för sin överlevnad. Men kaffet fick en ny chans! 

Vi-skogen har tillsam-
mans med Röda Korset 
beviljats över 9,7 miljoner 
kronor av Postkodlotteriet 
för att arbeta med hållbara 
flyktingmottagarsamhällen 
i Uganda. Pengarna går till projektet Hej Morgondag! 
– ett unikt samarbete i Uganda mellan Röda Korset 
och Vi-skogen för att förbättra utsatta flyktingars 
hälsa, säkra tillgången till dricksvatten, sanitet och 
mat, och öka näringsintaget. Genom en innovativ 
modell används ytan av den jordlott som flyktingar 
tilldelats på ett optimalt sätt. På 30×30 meter ryms 
såväl boende, sanitet, köksträdgård, träd, ved och 
regnvatteninsamling. 

Projektet syftar till att utveckla en modell för att 
bidra till hållbara samhällen med förbättrade  
levnadsvillkor för flyktingarna genom delaktighet  
och kunskapsutbyte.
 – Det känns otroligt spännande att få jobba  
med Röda Korset. Våra verksamheter kompletterar 
varandra och tillsammans kan vi skapa en ökad 
förståelse för de utmaningar som flykting- och mot-
tagarsamhällen ställs inför, men även öka insikten 
kring hur dessa utmaningar kan övervinnas, menar 
Vi-skogens generalsekreterare Anna Tibblin.

Unikt projekt ska förbättra 
utsatta flyktingars hälsa
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Påtåren som förändrade livet

Svar på frågan direkt  
i mobilen 

En ny app har blivit en viktig del i utvecklingen av 
hållbart jordbruk, långt ute på Rwandas landsbygd. 
Mer än 60 av alla rwandier har en mobiltelefon, och 
99 procent av befolkningen bor i områden med 
mobiltäckning. Mobilen är därför ett användbart 
verktyg på flera sätt.

 – Jag har all information i mobilen. Det är en stor 
skillnad och gör mitt jobb mycket mer effektivt, säger 
Mark Niionsaba, som arbetar för en av Vi-skogens 
partners. Han är en av de som nu fått tillgång till 
den nya appen ”M-SALM” – en kunskapsbank som 
hjälper fältarbetare och bönder att få korrekt informa-
tion om grödor och odlingsmetoder. Bönderna kan 
dessutom få information om väder och marknads-
priser via telefonen, för att kunna planera sina  
odlingar bättre. Appen har tagits fram av Vi-skogen 
tack vare stöd från Postkodlotteriet.

Donatile Nyiranzwna har fått stöd av Vi-skogen i 
två år, och har sedan dess arbetat med att ställa om 
sitt jordbruk.
 – Vi rapporterar våra resultat via sms. Det gör 
att vår bondeorganisation får feedback hur det går 
för mig. Förr var det en agronom som kom hit och 
kontrollerade gården men nu klarar jag mig själv 
med stöttning av Mark, berättar hon.

Mark Niionsaba menar att appen också kan hjälpa 
till att sprida viktig kunskap:
 Allt för att få ut mesta möjliga av våra jordbruk!

Hej Morgondag! bidrar primärt till FN:s 
globala hållbarhetsmål 11, hållbara städer 
och samhällen och hållbarhetsmål 4, god 
utbildning för alla.

Projektet påbörjas i januari 2019.

I början av oktober släppte Agroforestry 
Network en rapport, Achieving the Global 
Goals through Agroforestry. I den konstat-
eras att av de 17 globala mål som världens 
länder enats om för att nå en hållbar värld till 
år 2030, kan agroforestry – att plantera träd 
tillsammans med jordbruksgrödor - bidra till 
att uppnå nio av dem. Det handlar inte bara 
om att minska hungern och fattigdomen och 
bekämpa klimatförändringarna, dessutom 
bidrar agroforestry till ökad biologisk mång-
fald, ökad jämställdhet, bättre hälsa, ökad 
tillgång till rent vatten, hållbara energilösnin-
gar och hållbar produktion.

De vetenskapliga studier som rapporten 
bygger på visar att agroforestry kan öka 
skördarna markant, i vissa fall med flera 
hundra procent. Samtidigt blir ett jordbruk 
med agroforestry mer motståndskraftigt mot 
klimatförändringens effekter. 

Agroforestry Network, www.agroforestry-
network.org, är ett nätverk som startats av 
Vi-skogen med syfte 
att lyfta frågan om 
vikten av ett hållbart 
jordbruk som metod 
för fattigdoms-
bekämpning. 

Rapportsläpp!
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ACHIEVING THE GLOBAL GOALS THROUGH AGROFORESTRY

Achieving the Global Goals through agroforestry

”Så här luktar  
kaffet som  

förändrade vårt liv”

Mozious  Mbabaza och Sam  Muhereza.

Mark Niionsaba och Donatile Nyiranzwna.


