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Vad vill er organisation uppnå?  
Vi-skogen bekämpar fattigdom och klimatförändringar – tillsammans. Genom agroforestry 
och starkare bondeorganisationer ska bondefamiljer få förutsättningar att själva minska 
fattigdom, hunger och avskogning, och bidra till ökad biologisk mångfald. 
 
Vi-skogen bidrar till minskad fattigdom genom hållbart klimatanpassat jordbruk. Den främsta 
metoden är agroforestry, där träd och grödor samplanteras och integreras med djurhållning. 
Systemet har både ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Agroforestry kan förse 
bondefamiljer med de så kallade fem F:en: Food (Mat), Fuel (Bränsle), Fodder (Foder), 
Finance (Finansiering) and Fertility (Bördighet). Träden ger till exempel skugga och skyddar 
jorden mot kraftiga skyfall och jorderosion. Trädens löv ger mat till djuren, medan trädens 
frukt och bär är ett viktigt näringstillskott för familjerna. Med agroforestry kan bönderna öka 
och diversifiera sin produktion. Det bidrar till att de inte bara täcker sina familjers behov av 
mat och bränsle för matlagning utan också får överskott i sina jordbruk som de kan sälja. Vi-
skogen stödjer en marknadsinriktad produktion genom utbildning och rådgivning. Bönderna 
får också stöd att bilda sina egna spar- och kreditföreningar.  
 
Vi-skogen arbetar för att motverka och lindra de negativa effekterna av 
klimatförändringarna. Förändringarna drabbar världens fattiga allra hårdas, och en majoritet 
av dessa bor i Afrika söder om Sahara. Klimatförändringarna gör matproduktionen osäker i 
Vi-skogens verksamhetsländer. Vi-skogen stärker böndernas förmåga att anpassa sig till 
klimatförändringarna genom hållbara och klimatanpassade jordbruksmetoder. Agroforestry 
minskar också förändringarna genom att träden tar upp koldioxid från atmosfären. 
 
Under den innevarande strategiperioden 2013-2016 arbetar vi för att:  
 
• Öka omsättningen, förbättra kvaliteten och fördjupa agroforestrykompetensen inom 
partnerorganisationer och vår egen organisation.  
• Öka det lokala ägarskapet genom samarbete med partnerorganisationer.  
• Stödja och förstärka våra partnerorganisationers arbete för ett mer demokratiskt samhälle.  
• Garantera att 50 procent eller mer av Vi-skogens medel ska gå till kvinnor.  
• Stärka arbetet med unga och barn.  
• Öka kännedomen i Sverige om Vi-skogens verksamhet.  
• Bredda finansieringen.  
• Stärka samarbetet med svenska företag.  
 
Vi-skogen är en ideell, icke-religiös och partipolitiskt obunden organisation. Vi-skogens 
arbete har sedan starten 1983 koncentrerats till området runt Victoriasjön i östra Afrika och 
vi arbetar idag i 4 länder. Verksamheterna i Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda är 



	
	

filialer till stiftelsen, registrerade i respektive land och går under namnet Vi Agroforestry. 
Sedan 2012 deltar Vi-skogen även i ett projekt i Malawi.  
 

Vision  
En hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv.  
 

Uppdrag  
Genom agroforestry och stöd till bondeorganisationer bidra till: minskad fattigdom, rätt till 
mat, ökade inkomster, ökad biologisk mångfald och klimatanpassning.  
 

Målgrupp  
Kvinnliga och manliga småskaliga bönder som lever i fattigdom runt Victoriasjön, och deras 
organisationer. 
  

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?  
Vi-skogens huvudkontor finns i Stockholm. I Sverige samordnas och kvalitetssäkras all 
verksamhet. I Sverige arbetar Vi-skogen främst med insamling och övrig finansiering, 
kommunikation och påverkan. Vi samlar in pengar från allmänheten och ansöker om 
biståndsmedel från Sida och andra större biståndsfinansiärer.  
 
De bönder som Vi-skogen arbetar med är medlemmar, eller potentiella medlemmar, i en 
bondeorganisation. Vi-skogen stödjer både enskilda bonde organisationer och konsortier av 
medlemsbaserade bondeorganisationer, med målet att skapa uthålliga demokratiska och 
välskötta organisationer. Majoriteten av de bönder som nås av Vi-skogens arbete är 
kvinnor.  
 
Vår ambition är att stödja människor som vill skapa och utveckla organisationer och 
föreningar som främjar medlemmarnas grundläggande behov och rättigheter, som ett sätt 
att öka bärkraften och garantera en långsiktigt hållbar verksamhet. Vår roll är att vara 
rådgivare, dialogpartner och finansiär till våra partners.  
 
Vi-skogen grundade 2016 Agroforestry Network; ett svenskt nätverk för internationell 
agroforestry. Det är en plattform för samverkan mellan forskare, praktiker och privat sektor. 
Syftet med nätverket är att bygga kunskap inom agroforestry och hållbart jordbruk, och öka 
användandet av dessa framgångsrika metoder i jordbruket. Partners i nätverket är förutom 
Vi-skogen SLU Global, Stockholm Resilience Centre/SwedBio, SIANI, Focali, Agroforestry 
Sverige och Niras.  

 
Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?  
Klimatförändringarnas negativa konsekvenser på småskaliga bönders liv innebär att 
klimatanpassning av jordbruket är mycket angeläget och måste ske samtidigt som 
produktionen ökar. Vi-skogen arbetar för att dagens jordbruk med negativ miljö- och 
klimatpåverkan ställs om till en produktion som bidrar till klimatanpassning, stärker 
ekosystemen, bekämpar fattigdomen och säkrar tillgången till mat.  
 



	
	

En miljömässigt hållbar utveckling är nödvändig för fattigdomsbekämpning, jämställdhet och 
en rättvis demokratisk värld. Fungerande ekosystem är en förutsättning för trygg 
livsmedelsförsörjning, ekonomisk utveckling och demokratiska system. Människor i 
fattigdom och utan tillräckliga resurser kan emellertid inte förväntas skydda eller förbättra 
sin miljö. Därför måste skyddet av miljön gå hand i hand med förbättrad 
jordbruksproduktion.  
 
Agroforesty är en metod för att bekämpa fattigdom och klimatförändringar tillsammans:  
 

- Ökad matproduktion: Träd kan bidra till bördiga jordar och högre skördar oberoende 
av jordbrukskemikalier, med hjälp av solljus, koldioxid och genom att fixera kväve i 
marken. Att hållbart restaurera och öka produktiviteten i jordbruket i 
låginkomstländer är en stor utmaning – och trädjordbruk är en del av lösningen. 

 
- Klimatanpassning: Träd minskar jorderosion och ökar markens vattenhållande 

förmåga, vilket gör jordbruket mindre känsligt för såväl kraftiga skyfall som torka. 
Jorderosion och negativ klimatpåverkan är omfattande problem i Afrika söder om 
Sahara, där en majoritet av världens fattigaste lever. 

 
- Ett mångsidigt jordbruk: För bönder som lever i fattigdom är det avgörande att inte 

lägga alla ägg i en korg, vilket kan leda till svält om skörden slår fel. Att inkludera 
träd i jordbruket ger både djurfoder från lövverket, bränsle och konstruktionsmaterial 
från virket, samt näringsrika frukter och bär. Det ökar möjligheten för en småskalig 
lantbrukare att försörja sig, även under svåra år. 

 
Vi-skogen anser att alla människor har rätt till livsmedelstrygghet, det vill säga att alla 
människor vid alla tidpunkter har fysisk, ekonomisk och social tillgång till tillräckligt med 
säkra och näringsriktiga livsmedel som uppfyller deras behov och val av livsmedel för att 
kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv.  
 
Vi-skogen stödjer lokala, regionala och nationella bondeorganisationer och bidrar med 
expertis inom klimatanpassat jordbruk baserat på agroforestry, expertis inom 
organisationsutveckling, samt med finansiellt stöd.  
 

Vi-skogens prioriterade arbetsområden är:  
• Hållbart klimatanpassat jordbruk baserat på agroforestry och rätt till mat  
• Starka bondeorganisationer  
• Stöd till lokala, regionala och nationella bondeorganisationer 
• Jämställdhet 
• Ekonomisk trygghet 
 

Följande principer styr Vi-skogen:  
• Lokalt ägande och genomförande av aktiviteter i fält  
• Fokus på mänskliga rättigheter och staternas ansvar att förverkliga dessa  
• Fokus på människors egna organisationer som verktyg för social och politisk påverkan  



	
	

• Flexibilitet och ödmjukhet i arbetet med konsortierna av bondeorganisationer 
• Stärka människors inflytande genom demokratiska organisationer  
• Byggande av långsiktig kapacitet hos partnerorganisationer  
• Ansvarsutkrävande, långsiktigt ansvar och transparens  
 
Vi-skogen har en organisationsövergripande global strategi och varje tematiskt område 
styrs av en policy. Verksamheten genomförs i program och projekt med egna styrande 
dokument. I tillägg till detta finns årliga verksamhetsplaner för samtliga nivåer.  

 
Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?  
Vi-skogen har nästan 35 års ackumulerad erfarenhet av utvecklingssamarbete sedan 
starten 1983. Vi har specialiserad personal inom de olika områdena ekonomi & 
administration, insamling och kommunikation, och utvecklingsarbete, metod och policy. I 
samtliga verksamhetsländer har vi erfaren personal, verksamhetsexperter och 
programkoordinatörer.  
 
Våra partnerorganisationer är kunniga inom sina egna verksamhetsområden och känner sin 
omvärld och kontext väl. Den samlade kapaciteten och kunnandet inom organisationen 
tillsammans med våra partners egen kapacitet bidrar på ett kostnadseffektivt sätt till 
långsiktigt hållbar utveckling.  
 

Hur vet ni om er organisation gör framsteg?  
I vår globala strategi sätts de övergripande målen. I de dokument som styr genomförandet, 
operationaliseras målen och konkreta indikatorer identifieras på program och projektnivå.  
Ett gediget planerings- uppföljning och utvärderingssystem används i all verksamhet. Varje 
år mäts och sammanfattas resultat av verksamheten genom gemensamma indikatorer. 
Årliga organisationsbedömningar av partners görs genom att använda Oktagon. Interna och 
externa utvärderingar görs regelbundet.  

 
Vad har ni åstadkommit så här långt?  
De senaste åren har vårt stöd till lokala, nationella och regional partnerorganisationer ökat, 
samtidigt som Vi-skogen minskat sin egen implementering. Det har inneburit att 
partnerorganisationerna stärkts i sin kapacitet att representera sina medlemmar och värna 
deras intressen och rättigheter. De har stärkts i sitt arbete att driva på för politiska 
förändringar i landet och att staten tar sitt ansvar att förverkliga medlemmarnas mänskliga 
rättigheter. De har också stärkt i sin kapacitet att leverera medlemsnytta (tjänster och 
service) till sina medlemmar. Gradvis har därför levnadsvillkoren för kvinnor och män som 
lever i fattigdom förbättrats, genom att deras inkomster, valmöjligheter och inflytande ökat.  
 

Exempel på resultat av vårt biståndsarbete under 2016  
- 4 767 093 bestående träd planterade runt Victoriasjön 
- 2 562 867 meter snabbväxande träd och buskar planterades i rader på böndernas 

gårdar. 
- 72 723 bönder deltog i utbildningar om klimatförändringarnas effekter. 
- 126 729 familjer och 6 199 bondegrupper arbetade med Vi-skogens metoder. 



	
	

- 302 grupper utbildades i hiv-och aids frågor och i hur man kan hjälpa smittade och 
drabbade medlemmar. 

- 41 758 hushåll deltog i utbildningar om vikten av att odla olika sorters grödor och 
om hur man får tillräckligt med näring genom kosten 

- 26 645 hushåll använde alternativa energikällor, som biogas, solceller och briketter. 
- 31 711 bönder använde metoder som motverkar jorderosion 
- 404 bondegrupper utbildades i rättighetsbaserat perspektiv för utveckling. 
- 306 köksträdgårdar etablerades på skolor. 

 
I Rwanda arbetar Vi-skogen med flera lokala partnerorganisationer. Vi har bland annat 
stöttat våra organisationer i planeringen och genomförandet av deras årsmöten, i syfte att 
stärka medlemmarnas röster och öka demokratin inom organisationerna. 
 
Under 2016 har Vi-skogen fasat ut all egenimplementering i Uganda. All implementering 
ägs och genomförs nu av våra partner. Det betyder att Vi-skogen skiftar fokus från att själva 
utbilda bönder, till att stärka partnerorganisationerna så att de i sin tur kan utbilda bönder i 
agroforestry på ett så effektivt sätt som möjligt. Överlämningen är en del av vårt arbete med 
att bygga upp en kunskap som på sikt ska kunna stå på egna ben, oberoende av oss.  
 
I Tanzania genomfördes ett agroforestrysymposium för att öka kännedom om Vi-skogen 
och våra konsortiepartners arbeten, dela erfarenheter samt bygga nätverk för framtida 
samarbeten. Inbjudna till symposiet var bönder, partner, regeringsföreträdare, 
forskningsinstitut och media. Cirka tusen personer deltog och mediebevakningen var god. 
 
I Kenya slöts ett nytt, mycket omfattande avtal med Livelihoods Funds. Projektet är ett 
samarbete mellan Parisbaserade Livelihoods Funds, Vi-skogen och Kenyas största 
mejeriföretag, Brookside Dairy. Målet är att nå 30 000 bönder. Syftet är att öka 
mjölkproduktionen, stärka böndernas kooperativ, öka deras skördar och lönsamhet samt 
bidra till en ökad kolinlagring i både mark och träd.  
 

Effekter av resultaten  
Fattigdom och utanförskap har många dimensioner. För att nå en långsiktigt och varaktig 
förändring behöver man arbeta med de strukturella och bakomliggande orsakerna till 
fattigdom. För att illustrera några effekter av vad resultaten i verksamheten kan leda till vill vi 
ge några exempel nedan.  
 
• När träd planteras mildras effekterna av klimatförändringarna, minskar jorderosion och ger 
många olika trädprodukter till bondefamiljerna. Medlemmarna i Vi-skogens partner-
organisationer har starkt ökat sin trädplantering och utveckling av agroforestry. På så sätt 
kan produktionen förbättras och inkomsterna ökar.  
 
• Grupper har utbildats i demokratisk utveckling och som ett resultat har fler kvinnor fått 
ledande positioner i grupperna, till exempel som ordförande eller sekreterare. Ökad 
jämställdhet leder till ökad demokrati och stabilare organisationer, vilka ofta är en viktig kraft 
för förändring i lokalsamhället. Jämställdhetsarbetet har även bidragit till att kvinnornas 
position i familjen har stärkts, med ökat inflytande över familjens ekonomi som följd.  



	
	

 
• De utbildningar som genomförts har bland annat gjort det möjligt för bönder att starta nya 
produktionsgrenar som är hanterbara och lönsamma. Bondegrupper har också tilldelats 
mark av regeringen, efter påverkansarbete från Vi-skogens partnerorganisationer.  
 
• Genom att vara aktiva i spar- och lånegrupper kan familjerna investera i jordbruket och 
genom ökade inkomster få bättre möjlighet att betala skolavgifter och sjukhusräkningar.  
 
• Utbildning i miljö- och klimatförändringar har lett till att fler bönder använder solenergi, 
vilket ger tillgång till ljus under kvällen, vilket bland annat underlättar läxläsning. 
  
• Genom utbildningar har stigma och diskriminering av människor som lever med hiv/aids 
minskat. I vissa områden har gruppmedlemmar som är smittade samma möjligheter och 
rättigheter som andra medlemmar, och generellt sett ser vi att jämställdheteten mellan 
kvinnor och män har ökat.  
 
• Genom Vi-skogens satsning på barn och unga har många skolor startat lunchprojekt där 
maten kommer från egna köksträdgårdar. Det gör att barnen i skolan får ett extra dagligt 
mål lagad mat, vilket minskar undernäringen och lägger grunden för bättre skolresultat.  
 


