
 

STJÄRNORNA SJUNGER 
FÖR VI-SKOGEN
En rad artister sluter upp 
för att samla in pengar 
till Vi-skogens skolbarns-
projekt Trees and Love. 

HÖSTFINA PRODUKTER 
GER FLER TRÄD
Svep vår gröna sjal runt 
halsen i höst – och hjälp 
samtidigt till att plantera  
fler träd. 

”Vi-skogens 
sätt är otroligt 

bra”
Popartisten Timo Räisänen, 

baksidan
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”Mitt gage består av 100 träd!”
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Jag får väldigt många 
förfrågningar om att ställa 
upp på insamlingskonserter, 

men jag brukar alltid tacka nej. 
De senaste fem åren har det bara 
hänt två gånger, Vi-skogens kon-
sert är en av dem. Jag tycker att 
Vi-skogens sätt att arbeta på är 
otroligt bra. Att det handlar om 
hjälp till självhjälp, snarare än att 
människorna som får stöd görs 
beroende av en organisation. 

Jag visste sedan tidigare att 
Vi-skogen planterar träd, men 
att Vi-skogen även arbetar med 
skolprojekt och barn var nytt för 
mig. Skolmat är en fråga som 
engagerar mig mycket. Även här 
i välmående Sverige är brist på 
bra skolmat ett problem – jag vet 
vilken skillnad bra mat gör för 
betygen. I Afrika där grund-
förutsättningarna är sämre blir 
det såklart ännu viktigare – och 
kan göra ännu större skillnad. 
Det är jättebra att Vi-skogen 
lyfter en fråga som hamnat i 
skymundan!

Jag ser ändå hoppfullt på 
framtiden, även om klimatutma-
ningarna just nu är väldigt stora. 
De stora förändringarna måste 
komma från oss i väst. Det är 
lätt att få klimatångest, men det 
tycker jag passiviserar. Jag försö-

ker fokusera på att göra det bästa 
jag kan på min egen bakgård och 
hoppas inspirera andra till att 
göra detsamma. 

Nu ser jag extra mycket fram 
emot att sjunga med Helen 
Sjöholm. Jag har just avslutat 
en halvårslång Sverigeturné 

med Ted Gärdestad-låtar, så att 
sjunga Teds Come give me love 
med Helen hade varit kul. Att 
mitt gage består av 100 träd i 
Vi-skogen känns himla häftigt. 
Tänk om jag skulle kunna åka 
ner och titta på dem om några 
år!  l 

Berättat för Susanna Wendt

Vi-skogen startar 
agroforestry-initiativ
Agroforestry Network – det är namnet på Vi-skogens nya sats-
ning för att öka kunskaperna om odlingstekniken där jordbruk 
och trädplantering kombineras. Agroforestry är en hållbar 
lösning på många av de globala utmaningarna, eftersom det är ett ef-
fektivt sätt att bekämpa fattigdom och minska de negativa effekterna 
av klimatförändringarna. Vi-skogen har jobbat med agroforestry 
sedan 1990-talet, och anses av bland andra Världsbanken vara en 
av de bästa aktörerna inom området. För att lyfta fram agroforestry 
som metod har Vi-skogen därför skapat Agroforestry Network, ett 
nätverk som ska samla expertis från hela världen. l

Text Susanna Wendt

Foto: P
ressbild

Popartisten Timo Räisänen tackar nästan alltid nej till insamlings-
konserter. Men för Vi-skogen gör han ett undantag. Den 9 okto-
ber på Göta Lejon i Stockholm gör trebarnspappan gemensam 
sak med bland andra Helen Sjöholm och Jennifer Brown – för att 
samla in pengar till Vi-skogens skolprojekt. 

På bara tre år har Benta och John förvandlat sin  
tidigare torra mark till en frodig och grön gård. Paret 
är ett bevis på att det kan gå snabbt att gå från  
förtvivlan till förändring, trots klimatförändringarna. 
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TVÅ…HIBISKUS
Visste du att hibiskusen 
härstammar från östra 
Afrika? Jodå, och denna 
soldyrkande raring bjussar 
på vackra fjärilslika blom-
mor och kallas ofta just så, 
fjärilshibiskus (Hibiscus 
schizopetalus).  l

HEJ TRÄD!

Teddy  
Nakayenga,  
Masaka, Uganda
– Jag är chef över 
Technical Support-
avdelningen i 

Masaka. Min roll är att hjälpa Vi-
skogens samarbetsorganisationer 
i Uganda att utvecklas till starka 
bondeorganisationer. 

Mupole  
Assoumpta, 
Kigali, Rwanda
– Jag är administra-
tiv assistent och ser 
till att Vi-skogens 

kontor i Kigali fungerar bra. Jag gillar 
att jobba tillsammans med mina 
kollegor mot vårt gemensamma mål 
– att lyfta familjer ur fattigdom. 

Anna Wiberg, 
Stockholm, 
Sverige
– Jag jobbar på 
givarservice och har 
daglig kontakt med 

människor som vill plantera träd. 
Trädplantering ger en bättre miljö 
och gör bönderna självförsörjande 
– det är en inspirationskälla för mig!

Vad gör du på Vi-skogen?
VI TRE

”Trees and Love  
– en hoppfull konsert för klimatet” 
• Söndag 9 oktober kl 19.00 på Göta Lejon i Stockholm 
• Biljetter till konserten ”Trees and Love” säljs via Ticketmaster.se 
och kostar 300 kronor plus serviceavgift. 

VI-SKOGEN ARRANGERAR KONSERTEN ”TREES AND LOVE”

NYTT I  
BUTIKEN!
Armbandet Trees and Love
För varje armband som säljs 
får två skolbarn i östra Afrika en 
utbildning i att plantera träd som 
skyddar mot klimatförändring-
arna. Armbandet är gjort av 
pärlor av torkade acaifrön och 
kostar 130 kronor i vuxen-
storlek och 120 kronor i 
barnstorlek. 
 
Färgglad sjal
Vår nya vackra sjal går i grönt 
och blått. Det färgglada trycket 
är handgjort och sjalen består 

av 100 procent ull. Den 
är 55x180 cm och kostar 
250 kronor. Med varje sjal 
planteras fyra träd. 

Produkterna kan  
beställas på viskogen.se  
eller hos Givarservice på  
08-120 372 70. 

Gåvan som skapar liv  
efter detta
Visste du att det går att testa-
mentera en gåva till Vi-skogen? 
Vi-skogen tar varje år emot testa-
menterade gåvor från personer 
som vill ge ett extra bidrag till 
oss. Detta är vi självklart mycket 
tacksamma för. 

På www.godatestamentet.se 
kan du läsa mer om hur det går 
till, få råd från juridisk expert och 
se hur enkelt det är att ge en 
gåva som skapar liv efter detta.

Fo
to

: A
m

un
ga

 E
sh

uc
hi

ETT…

TRÄD!



Hoppet växer med träden

Trädet  
– en riktig  
superhjälte
Timmarna på stranden. Grillningen i 
kvällssolen. Stunden med kaffekoppen 
vid stugväggen.

Det var en fin sommar. Vi kunde 
komma tillbaka från semesterlunken 
brunbrända och glada.

Juni var verkligen en varm månad. 
Och juli var en varm månad. De varmas-
te på jorden sedan mätningarna startade, 
på 1800-talet.

2016 är ännu ett varmt år. Det var-
maste, om det fortsätter såhär.

Och det är skönt, här i Norden. Mer 
problematiskt på andra håll. 

Kring Victoriasjön i Afrika är klimat-
förändringarnas effekter ett dråpslag. 
En tillvaro som redan är svår blir ännu 
hårdare när regnen är oförutsägbara.

Men det 
finns hopp. 
Det kan gå 
bra. Som för 
Benta och 
John, som 
vi berättar 
om i det här 
numret av Vi-Bladet. De är två av alla 
bönder som arbetar med Vi-skogen och 
på bara ett par år har kunnat göra en torr, 
näringslös jordplätt till en prunkande od-
ling. Med agroforestry, odlingsmetoden 
som är något av en biståndets superhjälte, 
får de mat på bordet och barnen kan gå i 
skolan – trots klimatförändringarna.

Och det är med din hjälp det är  
möjligt. Tack för det! l

P.S. I oktober har Vi-skogen en 
hoppfull insamlingskonsert 
(den förra blev ju en succé!). 
Läs om den på baksidan 
– och kom dit och njut 
med oss!

Ola Richardsson 
kommunikationschef 
på Vi-skogen

”2016 är ännu 
ett varmt år. Det 

varmaste på 
jorden sedan 
mätningarna 
startade. ”

– Regnen kommer inte 
längre som de ska. När 
de väl kommer är de för 
korta och för hårda. Där-
för är det svårt för oss att 
veta när vi skall plantera, 
säger Benta. 

Men på samma sätt som att nya orosmoln tornat 
upp sig de senaste åren är paret ett exempel på att 
det kan gå snabbt att anpassa sig, med rätt stöd 
och kunskaper. För tre år sedan fick paret kontakt 
med Vi-skogen. De fick utbildning i agroforestry, 
att kombinera trädplantering och odling av grödor 
på sin gård. 

Omställningen har gått mycket snabbt. På tre 
år har paret planterat över 300 träd på går-
den. Träden binder vattnet när det regnar hårt 
och bibehåller fukten i jorden under de långa 
perioderna av torka. Odlingarna av majs, potatis 
och kaffe kantas nu av träd i alla hörn på den en 

hektar stora marken.  

– Innan jag hörde talas 
om Vi-skogen visste jag in-
genting om trädplantering 
och hållbara jordbruksme-
toder. Men nu planterar 
jag mycket träd och odlar 

flera sorters grödor tillsammans, säger Benta.
Träden vid odlingarna har ökat näringen i 

jorden och därmed skördarna. Förra året sålde 
de hela 550 kilo kaffe. Pengarna används till att 
utveckla jordbruket och ge barnen Kennedy och 
Fredrick en trygg uppväxt.

– Vi vill att fler bönder i östra Afrika skall se 
ljust på framtiden. Vi tror på ännu bättre skördar 
och ännu bättre inkomster framöver. l

I Kisumu vid Victoriasjöns strand i västra Kenya 
lever de flesta av vad jorden ger. Som på så många 
andra platser i Afrika vittnar bönderna om att 
det varmare klimatet redan ger längre perioder 
av torka. Att allt hårdare regn förstör grödorna 

och spolar bort jorden på åkrarna. Att det blivit 
ännu tuffare att försörja sig, ställa mat på bor-
det och ge barnen möjlighet att gå i skolan.

Paret Benta Muga och John Oruko bekräf-
tar bilden.

LÄS OCH SE MER!  
Hur går det för John och Benta idag?  
Följ paret på Instagram: #familjenmuga

Paret Benta Muga och John Oruko visar sin odling  
– bilderna är tagna på exakt samma ställe med ett 
års mellanrum, från 2014 till 2016.

KENYA. Klimatförändringarna gör 
miljon tals afrikanska bönders redan 
tuffa liv ännu tuffare. Men Benta och 
John är levande bevis på att det kan 
gå snabbt från förtvivlan till förändring. 
På tre år har de förvandlat en öde åker 
till ett prunkande trädparadis. 

Text: Pernilla Håkansdotter Pettersson
Foto: Amunga Eschuchi

Hej Wangu Mutua, 
Vi-skogens vice  
regionchef i Kenya!

Benta och John har gjort stora för-
ändringar på bara tre år, går det alltid 
så snabbt för bönderna som stöds av 
Vi-skogen?

– Absolut, men det beror på hur mo-
tiverad och intresserad bonden är och på 
hur stor insats som behövs. Det kan gå 
på så lite som 
ett eller två år 
att göra stora 
förändringar. 

Vilka träd 
växer och  
ger effekt 
snabbast?

– Fruktträd, i synnerhet ympade fruktträd 
som mango, passionsfrukt och avokado. 
Andra populära snabbväxande träd är  
Grevilla, Sesbania och Croton.

Vilka är de största utmaningarna?
– De oförutsägbara regnen och de 

extrema temperaturvariationerna är de 
största problemen som bönderna i regionen 
upplever just nu. Även nya skadedjur och 
sjukdomar drabbar odlingarna hårt.

Hur arbetar Vi-skogen med att bemöta 
problemen?

– Genom att hjälpa till så att så många 
som möjligt kan få kunskaper för att stå 
emot effekterna av klimatförändringarna. 
Vi-skogen hjälper till med anpassning till 
ett hållbart jordbruk som omfattar allt från 
att ta hand om regnvatten på bästa sätt till 
att plantera rätt sorts träd och grödor och 
kombinera det med djurhållning och smarta 
odlingstekniker. l

Text: Pernilla Håkansdotter Pettersson

TRE ÅR MED VI-SKOGEN

”Vi vill att fler bönder i 
östra Afrika skall se ljust 
på framtiden. Vi tror på 
ännu bättre skördar och 
ännu bättre inkomster 

framöver.”

Tre klimatsmarta träd:
Sesbania: Trädet växer 
snabbt, upp till 5 meter på 6 
månader! Mycket bra på att 
fixera kväve och ge jorden 
mer näring. Det används även 
som foder till djur och skyddar 
odlingarna mot brännande sol. 

Mango: Mangoträdet blir 
normalt 10 till 15 meter högt 
men kan ibland växa till gi-
gantiska gröna bollar på upp 
till 30 meters höjd. Ger rikligt 
med frukt och välbehövlig 
skugga.

Croton macrostachyus: 
Växer med en stor rund krona 
vilken ger extra bra skugga 
till grödor. Trädets rötter 
skyddar mot jorderosion och 
de hjärtformade löven ger en 
näringsrik kompost. 

”De oförutsägbara 
regnen och de ex-
trema temperatur-
variationerna är de 
största problemen 
som bönderna i 
regionen upplever 
just nu.”
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