
 

SJUNGER FÖR TRÄDEN
The Real Group firar 30 
år och samlar in pengar till 
Vi-skogen under jubileums-
turnén i höst.  

GE BORT ETT TRÄD-
SMYCKE Lasse Åberg har 
designat ett unikt halsband 
i silver där upplagan är 
b egränsad och numrerad.

”Träden har 
en roll som 

skydd”
Johan Rockström,

baksidan
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”Jag har sett fördelarna 
med agroforestry”
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MOT KLIMAT-

K limatförändringarna 
är att ta på allra största 
allvar. Om vi fortsätter 

på dagens bana kommer vi om 
60 år att få svårt att försörja oss 
och drabbas av fler miljökatastro-
fer. Vi har 15 år på oss att minska 
CO2-utsläppen med tio ton per 
person. Till 2030 behöver vi i 
Sverige vara fossilfria. Det är 
dock fullt möjligt att klara!

Träden har en roll som skydd 
mot klimatförändringarnas 
e ffekter. När jag forskade i 
Afrika såg jag med egna ögon de 
positiva effekterna av agroforest-
ry. Träden bidrar till att stoppa 
erosion och öka fuktigheten i 
marken. Ett kalt landskap utan 
träd blir fattigt med d åliga 
skördar. På många sätt har 
småjordbrukare i Afrika större 
förmåga och erfarenhet av att 
tvingas anpassa sig än vad vi har. 
Bara där har vi mycket att lära.  
 
När vi väljer hållbart ges eko-
logiskt utrymme till någon som 
verkligen behöver det. Naturligt-
vis spelar globalt samarbete, 
rättvisa globala spelregler, bistånd 
och hållbara handelsvillkor också 
stor roll. Sverige kan visa vägen 

genom att gå före. FN:s nya 
globala hållbarhetsmål kommer 
bli ett viktigt och bra ramverk för 
att göra denna omställning.

Men det kommer att kräva 
nya livsstilar, där vi lyfter fram 
andra värden än konsumtion. 
Som privatperson kan du till 
exempel:
• Skaffa el från vindkraft. Det är 
bara att lyfta luren!
• Åk mer kollektivt – cykla året 
runt.

• Flyg restriktivt och ta tåget 
kortare sträckor.
• Minska konsumtion av onö-
diga prylar – forskning visar att 
vi (i den rika delen av världen) 
inte blir lyckligare av dem.
• Stöd Earth Statement, en 
a ppell till världens ledare att ta 
sitt ansvar i Paris och leverera ett 
klimatavtal i linje med vetenska-
pen. www.Earthstatement.org  l

 

Berättat för Susanna Wendt

The Real Group…
… som i år firar 30 år och samlar in pengar till  
Vi-skogen under jubileumsturnén. Berätta om 
turnén och varför ni stöttar Vi-skogen?

HEJ! 
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De tar fighten

Sommarens mest spridda sommarpratare och flera gånger utsedd 
till miljömäktigast i Sverige. För Vi-Bladet berättar Johan Rockström, 
professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre, 
vilken roll träden spelar för klimatet och hur vi alla kan förändra våra 
liv för att rädda planeten.

”I samband med jubileums-
turnén 2015 ville vi göra något 
som gynnar vår planet - därför 
valde vi att starta en insamling 
på viskogen.se. Vi-skogen är en 
seriös och bra organisation som 
inte bara planterar träd utan som 
gör ett mycket viktigt arbete 
i att hjälpa folk ur fattigdom. 
Det kan vi ställa oss bakom och 
stötta. 

Vårt miljöengagemang har 
egentligen alltid funnits. Varför 
inte fler engagerar sig är sna-
rare frågan man bör ställa sig. 
Framför allt känner vi att vi vill 
kompensera, påverka och ge till-
baka det vi kan till moder jord. 
Att vi människor redan i augusti 
gjort av med årets resurser känns 
sorgligt och skrämmande. 
Den svenska publiken bidrar 

till vår insamling genom att vi 
har insamlingsbössor vid våra 
konserter. Från scenen berättar vi 
lite kort om Vi-skogen och hur 
VI ALLA faktiskt kan bidra och 
göra skillnad. 

I september rör vi oss mellan 
världsmetropolerna Växjö, Seoul 
och Värnamo exempelvis. Vi 
ger också ut en ny jubileums-
CD och sedan avslutar vi 
jubileumsåret med en hejdund-
rande julkonsert i Stockholms 
konserthus.   
Hittills har nästan 1 000 träd 
planterats. Det tycker vi är helt 
fantastiskt bra! Kan vi plantera 
2 000 stycken innan året är slut 
vore det toppen.” l

Berättat för Susanna Wendt

Vill du bidra till The Real Groups insamling? Gå in på viskogen.se/
egeninsamling och hitta insamlingen där. Ge valfritt belopp. Klart! 

Vincent och Immaculate Muyira känner redan av klimat-
förändringarna. Med stöd från Vi-skogen planterar de 
träd som skyddar mot torka och oväder.  

Fo
to

: M
at

s 
B

äc
ke

r

FÖRÄNDRINGARNA

Ben Ssendegeya, 
grönsaksbonde i 
Mpigi, Uganda.
– Förr hade vi mer 
regn här, men nu 
är torrperioden 

längre. Det är svårare för oss att 
få tillräckligt med vatten till våra 
grödor och en del dör i torkan. 

Mariam Mubiru, 
kaffebonde i 
Butambala, 
Uganda. 
– Sättet som 
regnen kommer på 

har ändrats. Ibland kommer de hårt 
och oväntat. Ibland kommer de 
svagt och sviker oss. 

Charles Musisi 
Ssalongo, kaffe- 
och majsbonde 
i Bugombe, 
Uganda.
–Ibland sår vi och 

sen kommer torkan och skörden 
dör. Det är också mer sjukdomar 
än förut, t.ex. drabbas våra tomater. 

Hur upplever ni förändringarna i klimatet?
VI TRE

NYTT I  
BUTIKEN!
Kryddigt i Vi-skogsbutiken
Plantera din egen örtbland ning 
med basilika, gräslök, persilj a 
och timjan. Vi-skogens fröpaket, 
som innehåller 10 fröpinnar, 
beställs i gåvoshopen.  

Lasse Åbergs  
trädhalsband
Önska dig Vi-
skogens halsband. 
Mångsysslaren 
Lasse Åberg har 
designat ett unikt 
halsband i silver, 
där upplagan är 
begränsad och numrerad. 
Halsbandet är tillverkat av silver-
smeden Wolfgang Gessl. 

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

Klimatriktigt porto
Vi-skogen ändrar från A-post 
till B-post på samtliga brevut-
skick, vilket innebär att det tar 
ett par dagar extra att få hem 
minnes- och högtidsbrev. Vi 
byter till B-porto för att min-
ska både vår miljöpåverkan 
och våra kostnader.  
Hör av dig till Givarservice 
om du har frågor, givarser-
vice@viskogen.se eller ring 
på 08-120 372 70.



”Nu kommer inte längre regnen som de ska”

Inte läge att 
ta det kallt
Det var en kall sommar, sa de flesta när 
de kom tillbaka från semestern. Och 
suckade. Fyra juliveckor i Sverige levde 
inte riktigt upp till förväntningarna. Och 
det är ju upplevelsen som räknas när det 
gäller semesterkänslan. 

Men ser man till hela världen ser det 
annorlunda ut.

2014 var det varmaste året och juli 
2015 var den varmaste månaden. Detta 
sedan mätningarna startade 1880.

I Afrika kommer regnen mer oregelbun-
det. Ofta häftigare. Jorden svämmar över 
och försvinner bort. Eller torkar ut.

Det är tufft på den afrikanska lands-
bygden. Om man har ett tunnland eller 
två att mätta 
familjen på 
så är det 
livsavgörande 
att odlingen 
fungerar. Och 
de afrikanska 
bönderna får allt svårare att klara sig.

Eller åtminstone många av dem. För 
de som jobbar med Vi-skogen har det 
faktiskt lite, lite lättare. Med utbildning i 
agroforestry, metoden som Vi-skogen har 
arbetat med länge nu och som allt fler 
pratar om, kan livet bli märkbart bättre. 
Träden håller kvar jorden på plats när 
skyfallen kommer, och behåller fukten 
längre i marken när torkan är envis. Grö-
dorna växer – och blir till mat för dagen.

I det här Vi-Bladet har vi besökt den 
ugandiska familjen Muyira, som fått stöd 
av Vi-skogen. Tack för att du har gjort 
det möjligt. l

Ola Richardsson 
kommunikationschef 
på Vi-skogen

”2014 var det 
varmaste året 

och juli 2015 var 
den varmaste 

månaden”

genting görs väntas ännu sämre skördar, utbredd 
brist på mat och minskad tillgång till vatten.

Lösningarna är flera, men i synnerhet handlar 
det om att kraftigt minska utsläppen av växthus-
gaser och utbilda människor i att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

För familjen Muyira blev räddningen utbild-
ning från Vi-skogen, i trädplantering och effektiv 

bevattning – metoder som FN rekommenderar 
för att just anpassa jordbruket till klimatföränd-
ringarnas negativa effekter. 

– Metoderna vi använder idag på gården, som 
komposttäckningen, gödseln och träden, de 
hjälper oss. Vi har fördubblat vår produktion av 
kaffe. Och bananstockarna är mycket större idag, 
berättar Vincent.

Det tog ett par säsonger innan resultatet märktes, 
men då blev förändringen markant.

– Gården ger oss mer mat nu. Förut hade vi bara 
precis så vi klarade oss med mat för dagen, men nu 
kan vi till och med sälja mat, säger Immaculate. l

UGANDA. Längre perioder av torka och sen 
översvämningsregn. Det vittnar allt fler bönder 
som stöds av Vi-skogen om. Jordbrukaren 
V incent Muyira instämmer. 

– Jag har bott här hela mitt liv. Förr fick vi regn 
och torrperioderna var hanterbara. Men nu kom-
mer inte längre regnen under samma månader 
som tidigare. Och torrperioderna är varmare och 
längre. Utan bra regn blir skördarna inte bra, 
konstaterar han.

En färsk FN-rapport visar att klimat-
förändringarna redan har en omfattande 
påverkan på både människor och natur, i syn-
nerhet i fattiga länder som Uganda. Om in-

Klimatmöte ska minska utsläppen 
FN:s klimatkonferens i Paris (COP21) hålls 30 
nov – 11 dec 2015. Där förväntas världens ledare 
komma överens om ett nytt bindande klimatavtal. 
Inför mötet ska de 195 medlemsländernas berätta 

vad de åtar sig för att minska klimatförändringen. 
EU inklusive Sverige lovar att minska sina utsläpp 
med 40 procent. EU och Sverige vill också få till ett 
bindande avtal som inte överstiger en ökning med 
mer än 2°C.

På Immaculate och Vincent Muyiras 
gård i Mpigi skyddar träden mot 

torka och intensiva regn. 

I Sverige märks klimatförändringarna främst i form av politiska diskussioner.  
I Uganda är verkligheten en annan. För Vincent och Immaculate Muyira handlar  
det nu om att anpassa sig på bästa sätt.

Text & foto Linda Andersson  

Amos Weseka, Vi-skogens 
miljö- och klimatrådgivare, 
har själv utbildat över 1 200 
bönder, jordbruksorganisa-
tioner och politiker i östra 
Afrika om utmaningarna 
med klimatförändringarna.

Vad är den största utmanin-
gen i dag för östra Afrikas 
bönder?
– Många av de bönder som 
Vi-skogen arbetar med vittnar 
om torkan och bristen på vatten 
i jordbruket. Idag är perioderna 
med torka längre, tiden när reg-
nen brukar komma har ändrats 
och det extrema 
vädret har ökat. 
Det gör att 
bönderna måste 
vara ännu bättre 
på att planera 
sitt jordbruk, de måste förstå 
förändringarna och anpassa sig 
till dem. Och de måste ta del av 
de tidiga varningssignaler som 
finns när det gäller vädret för att 
inte förlora sina skördar.

Men har det inte alltid varit 
skiftande väder och torka?
– Jo, men förändringarna i sä-
songer är tydligare nu. Och idag 
är dessutom jordbruksmarken 

oerhört utarmad. 
Den har brukats 
för hårt, av för 
många och med 
fel metoder. På 
många håll har 

marken förlorat över 60 procent 
av näringsämnena och många 
jordbrukare vet inte hur man ska 
tillföra organiskt material för att 
återföra näringsämnena. Det gör 
att skördarna blir mycket sämre. 

Så utarmade jordar i kombina-
tion med klimatförändringarna 
slår hårt mot bönderna. Bönder-
na är mycket mer utsatta idag.
Vad kan bönderna göra för 
att hantera klimatförändrin-
garnas effekter?
– Agroforestry är nyckeln. Det 
är en billig och effektiv me-
tod att öka näringsämnena i 
marken, eftersom trädens löv 
och rötter hjälper till att förbättra 
jordarna. Samtidigt förhindrar 
träden jorderosionen och de 
binder koldioxid. Dessutom är 
träden en försäkring, en möjlig 
extra inkomst till gården, för om 
skörden slår fel finns de där för 
timmer och ved. Agroforestry 
är en snabb lösning som funkar i 
längden. Träden gör att bönderna 
är mer motståndskraftiga mot 
klimatförändringarnas effekter.  l

Text & foto Linda Andersson

SMS ger fler träd
Vi-skogen har tilldelats sju miljoner kronor från Svenska 
PostkodLotteriet till projektet “Hållbart jordbruk i mobilen”. 
Afrika är världens näst mest samman kopplade konti-
nent sett till antalet mobilabonnemang. Allt fler bönder 
använder mobilen för att till exempel betala skolavgifter 
eller ha koll på marknadspriset på majs. Med pengarna 
kommer Vi-skogen nu utveckla en mobiltjänst som kan 
skicka tips om agroforestry till bönderna och samla in 
information om deras senaste skörd. Bönderna kan också 
skicka information till Vi-skogen om vad som fungerar eller 
inte i jordbruket. Projektet är ett enkelt sätt att se till att 
det blir fler träd i Vi-skogen!  l

Träden skyddar mot klimatförändringarna

Läs mer om Vi-skogens 
arbete på www.viskogen.se

”Förr fick vi regn och 

torrperioderna var hanterbara.  

Men nu kommer inte längre regnen 

under samma  

månader som  

tidigare.”

EFFEKTEN AV KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HEJ TRÄD!
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Coffea Robusta
Kaffebuskens blad är blanka, nästan lite 
vaxliknande. Bin hämtar gärna nektar och pollen 
från buskens blommor. Kaffebönorna är först 
gröna, men sedan ändrar de färg till gult och 
rött. Bönornas yttre hölje tas bort och det är de 
torkade fröna som till slut torkas, rostas, och 
mals till kaffe. Skalen går fint att använda för 
att ge ny näring till jorden. Vi-skogens bönder 
blandar dem ofta med kompost och sprider 
intill andra grödor. Kaffebusken trivs med andra 
skuggande träd, perfekt för agroforestry!  l

”Utarmade jordar 
i kombination med 

klimatförändringarna 
slår hårt mot  
bönderna.”

På bilden:  
Maryam Mubira, 
Uganda


