
Harold  
Muganda,  
Kitale, Keyna

– Muvuleträdet. 
Det kan användas 

för att göra möbler och ger en 
mycket bra kompost. 

Kerstin  
Persson,  
Kalmar,  
Sverige

– Blommande 
jakaranda i Afrika. Nyutslagen 
bok i Skåne!

Jane Lusike, 
Kitale, Kenya

– Calliandra. 
Jag planterar 
dem när regnet 

kommer, samtidigt som jag 
planterar majs.

TacK för din gåva! 
Över 100 000 människor 
nåddes av Vi-skogens stöd 
under 2013. Samtidigt plan-
terades över fyra miljoner nya 
träd runt Victoriasjön. 

vi-sKogenTräd  
TiLL sverige.  
Plantera hemma och i  
Afrika – samtidigt. Nu  
finns nya fröpåsar från  
Vi-skogen. 

”Ta miljö
problemen  
på allvar” 
– Sven Nordqvist, 

baksidan
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NyTT i  
buTikeN!
Hälsa våren välkommen 
med ett vi-skogen-frö. 
Våren är här. 
Så ett frö och 
gro ett tul-
panträd, chili 
eller sesbania 
hemma i din 
trädgård. För 
varje fröpåse 
du köper, 
så planteras 
samtidigt nya trädplantor i 
östra Afrika.  
Du hittar våra frökort på:  
viskogen.se/stod-oss/gavokort

Kolla in våra nya gåvokort. 
Skicka nya gåvokort till dina 
vänner. Det ena motivet är en 
uppfräschad version av vårt 
populära mangoträd. Och det 
andra föreställer calliandra-
sticklingar.
Du hittar de nya korten här: 
viskogen.se/stod-oss/gavokort 

Lär barn återvinna. 
Till roliga animationer och 
musik sorterar du och dina 
barn sopor och städar hem-
men åt djuren. Spelen Gro 
memo och Gro recycling kan 
du köpa i vår webbutik. Spe-
len kommer i app-form. 
Köp dem här:  
viskogen.se/spel

”Vi har planterat  
50 000 träd i Viskogen”

ViBladet
# 1, 2014

Fler Träd

Jag och min fru har ända 
från början tyckt att Vi-
skogen är ett ovanligt vet-

tigt projekt. Att det inte bara 
ger skog som lite kompensation 
för all regnskog som huggs ner, 
det förbättrar jorden och ger 
arbete åt lokalbefolkningen. 
Just den typen av utvecklande 
bidrag som jag tycker är bra. 

speciellt sedan vår yngste 
son Petter började intressera 
sig för miljöfrågor och att dela 
med sig, har vi många gånger 
planterat träd i Vi-skogen som 
födelsedagsgåvor. Eftersom det 
är det han önskar sig. Han lever 
väldigt asketiskt och tycker 
han har vad han behöver ändå. 
En gång hjälpte han mig flera 
veckor att bygga på som-
marhuset. Lönen han skulle 
fått gav han till Vi-skogen. En 
annan gång skänkte han hela 
sin lön från ett jobb, 100 000 
kronor. Han har även varit i 
Uganda och besökt Vi-skogens 
verksamhet. 

från familjeföretaget har 
vi nu planterat drygt 50 000 
träd. Jag tycker att träden är så 
viktiga att det borde stå ett träd 

utanför amerikanska kongress-
huset, som påminnelse om att 
ta miljöproblemen på allvar. 
Och ett på Röda Torget och ett 
på Himmelska fridens torg. l

Berättat för Marcus Lundstedt

lennart ekberg…
… hållbarhetsdirektör på Haglöfs, som gör funk
tionella friluftskläder. Ni har just lanserat en mo
bilapp med friluftsutmaningar och planterar träd 
i Viskogen för varje genomförd utmaning som 
användarna klarar av. berätta! 

HeJ! 

Mer jämställdhet

Augustprisvinnare, illustratör och pappa till 30årsjubilerande 
Pettson och Findus. Och en varm anhängare av Viskogen. 
Här berättar Sven Nordqvist varför han och familjen planterat 
50 000 träd i Viskogen.  

vi vill stimulera användarna 
till att röra på sig. Samtidigt 
hoppas vi att det faktum att 
vi planterar träd efter varje 
fullföljd utmaning kommer att 
verka inspirerande. Vi räknar 
med att plantera 10 000 träd 
genom användarnas prestatio-
ner! Appen har fått stor medial 
uppmärksamhet, både i Sverige 
och utomlands, vilket säkert 
bidragit till ett oväntat stort antal 
nedladdningar.

Haglöfs började arbeta med 
hållbarhet inom produktionen 
redan på 90-talet. Vi arbetar 
mycket med säker kemikalie-
hantering och trygga arbets-

förhållanden i de fabriker som 
tillverkar våra kläder. Vi har 
kommit långt men tycker att 
det är viktigt att göra först och 
berätta sen – inte tvärt om. 

vår lekplats är naturen. Därför 
är det självklart för oss att vi 
måste bidra till att bevara den  
– det är lika viktigt för våra 
kunder som för våra anställda. Vi 
utbildar kontinuerligt vår perso-
nal i hållbarhetsfrågor. Vi väljer 
att stödja Vi-skogen eftersom ni 
liksom Haglöfs arbetar med ett 
globalt engagemang och hyser en 
stark kärlek till naturen. l

Berättat för susanna Wendt

Med Haglöfs app kan du tjäna träd varje vecka fram till v 20. 
Ladda ner på appstore eller google Play så planteras ett träd 
genom Haglöfs. 

Sven Nordqvist arbetar nu med 
en ny Pettsonbok, med färre 
sidor och mindre text. Snart 
kommer det en liknande Mamma 
Mu-bok som han har illustrerat.

benta Muga och John Oruka går en 
ljusare framtid till mötes. Med hjälp 
av Viskogen och ökad jämställdhet.
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Över 100 000 fick 
stöd av Viskogen 
103 908 familjer och 4 567 bonde-
grupper – så många arbetade Vi-skogen 
med under 2013. Bland dessa finns till 
exempel 1 975 aktiva spar-och lånegrup-
per med sammanlagt 39 876 medlemmar. 
Utbildningarna har gjort det möjligt för 
bönder att starta företag som är hanter-
bara och lönsamma, och lett till att män-
niskor kan spara och låna till oförutsedda 
utgifter som till exempel läkarbesök. l

ines uusmann ny  
ordförande för Viskogen
ines Uusmann har varit riksdags-
ledamot, kommunikationsminister och 
generaldirektör för Boverket och tar nu 
över ordförandeklubban för Vi-skogen 
från Nina Jarlbäck.

-Självklart känns det hedrande men 
också ansvarsfullt. Tre delar av upp-
draget känns särskilt meningsfulla och 
utmanande. Det handlar om att kunna 
bidra till ett hållbart klimatanpassat 
jordbruk samtidigt som produktionen ska 
öka. Detta måste ske genom att kvinnors 
ekonomiska och demokratiska makt ökar. 
Den tredje delen som jag vill fokusera 
på är att öka kännedomen i Sverige 
om Vi-skogens verksamhet, säger Ines 
Uusmann. l

redan nu syns nya träd på gården och 
komposten runt kaffeträden skvallrar om 
att nya jordbruksmetoder slagit rot. Det har 
möjliggjorts genom hårt arbete, stöd från 
Vi-skogen och jämställdhet i familjen. Benta 
tar ton, kanske kommer det från hennes roll 
som vice ordförande i sin bondegrupp – att 
stärka kvinnors roll i organisationerna är 

ett av Vi-skogens arbetsområden. Benta har 
driv, beslutsamhet och passion för jord-
bruket. 

– Jag vill kunna ge våra barn utbildning 
ända upp till högsta nivån, säger Benta och 
pekar med handen högt, högt. Och jag ska 
klara det med hjälp av inkomsterna från 
gården. Kom tillbaka om ett år, jag lovar ni 
kommer att få se fantastiska saker på den här 
gården. l

Jämställdhet ger fler träd i kenya

Glädje som 
sprider sig
det är nåt speciellt med jord på fing-
rarna. Att få peta ner ett frö eller två i 
frisk, fuktig jord, hälla på lite vatten och 
ställa krukan i fönsterkarmen – det är 
lite lycka.

Väntar nu på att mitt första tulpanträd 
ska växa upp i vårsolen. 

Ett träd kan betyda så mycket. Det vet 
alla Vi-skogens vänner.

du som köper ett blir glad. Den du 
kanske ger det 
till, istället för 
en blomma, 
blir glad. När 
det planteras 
på en gård vid 
Victoriasjön i 
Afrika sprider det inte bara glädje, utan 
bidrar också på ett mer allvarsamt sätt. 
Det håller kvar jorden när regnet eller 
stormen kommer. Det ger näring och 
skydd. I förlängningen ger det, tillsam-
mans med de odlingsmetoder Vi-skogen 
sprider, kunskap om mat på bordet och 
kanske så småningom en bra utbildning 
för barnen.

Det är det där du bidrar till när du 
köper ett träd, eller helst flera såklart, i 
Vi-skogen.

Jämställdhet kan också betyda så 
mycket. Det är i första hand en rättighet, 
en mänsklig rättighet som borde vara 
självklar. Men det är också något som 
kan minska hungern i världen. Världs-
banken har konstaterat att 100 miljoner 
människor kan slippa gå hungriga – om 
bara kvinnor får samma inflytande i 
jordbruket som män. För då kommer 
skördarna att öka.

Hos Benta och John, som 
arbetar med Vi-skogen, 
gror nya plantor. Läs mer 
om dem i det här numret 
av Vi-bladet. l

ola richardsson 
kommunikationschef 
på Vi-skogen

”ett träd kan 
betyda så 

mycket. det vet 
alla Viskogens 

vänner”

Att leva jämställt är inte bara en fråga om rättvisa. det kan också 
ge fler träd och minskad fattigdom. det är Viskogsbönderna och 
paret benta Muga och John Oruka levande bevis på.

– Nu finns det inte längre någon skog kvar 
här. Alla träd har förvandlats till ved och klima-
tet har förändrats. Jag minns förr, då kunde en 
halv hektar mark föda en hel familj så det räckte 
och blev över. Men nu växer majsen inte ens 

upp till knäna. Jag tror att jorden är gammal 
och trött. 

det är just det som Benta och John vill råda bot 
på: bristen på träd, urlakade jordar och dåliga 
skördar. 

– Hela det här fältet ska vi göra om, berättar 
Benta ivrigt och sveper med armen över en torr, 
tom åker. Där längst borta ska det bli en skogs-
dunge, i mitten en rad med grevilleaträd som delar 
av åkern och håller jorden på plats. Och längst 
med kanterna ska vi odla foder till korna så vi slip-
per köpa. Längst fram blir det bönor och majs. 

 ”kom tillbaka om 
ett år, jag lovar att 
ni kommer att få se 
fantastiska saker på 

den här gården.”

Jämställdhet och vi-skogen 
Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. En 
förutsättning för minskad fattigdom är att kvinnornas 
ekonomiska och demokratiska makt stärks. Ökad 
jämställdhet ingår som en del i alla Vi-skogens pro-
jekt och fokuserar på att förstärka kvinnors 

ekonomiska självbestämmande och deras politiska 
medverkan. Vi-skogen jobbar för att få fler kvinnor i 
beslutsfattande positioner i bondegrupper. Ambitio-
nen är att minst femtio procent av Vi-skogens medel 
ska gå till kvinnor.

Text & foto Linda Andersson  

Jämställdhet  
och kenya
Kenya hamnar på plats 
130 av 146 i UNDP:s 
jämställdhetsindex. Kvinnor 
i Kenya utför majoriteten av 
arbetet i jordbruket, men 
tjänar bara en bråkdel av 
inkomsterna från gården 
och äger ofta en mycket 
liten del av tillgångarna 
som land och boskap. 
Kvinnor ärver sällan mark, 
utan den går vanligtvis till 
sönerna i familjen. 

Kenyas nya konstitution 
säger att ingen medbor-
gare får diskrimineras.  
Nya lagar har nyligen 
antagits för att skydda 
kvinnors rättigheter. Till 
exempel lagar kring våld i 
hemmet och rätten till land. 
Det tar emellertid tid för 
lagar att nå ut till lands-
bygden.

keNyA. vant knyter John Oruko fast dunkar-
na på cykeln. Han ska hämta vatten från floden 
till gårdens plantskola med hundratals törstiga 
trädsticklingar. Det är första turen för dagen, 
innan solen går ner kommer han ha gjort två 
vändor till. Under tiden passar hans hustru 
Benta Muga på att sälja mjölken från kon. Att 
hämta vatten är ofta otänkbart för en man  
– men inte här.

Landskapet runt parets gård är kalt. På 40 
år har hälften av Kenyas skogar skövlats. 
I dag är bara sex procent av landet täckt 
av träd. Det vittnar Johns farmor Maria 
Odongo Oruko om.

Ovan: Maria Odongo Oruko är 80 år och född 
på gården. Hon har sett jordbruket förändras 

och skördarna minska: “Jag undrar så vart 
livet i jorden har tagit vägen?”

 
Höger: Sonen John Oruko fortsätter att bruka 
jorden. Tillsammans med sin fru Benta Muga 

arbetar de för att få sin gård att blomstra. 

4 188 064
så många träd planterades genom 
Vi-skogen i Kenya, Uganda, Rwanda 

och Tanzania under 2013. Träden 
lindrar effekterna av klimatförändrin-
garna, hindrar jorderosion och ger 

familjer ved och inkomster. l

Nu SkA deN TOrrA JOrdeN blOMSTrA
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