
Fredrik  
Andersson, Täby

– Ja, till familjen 
och bästa vän-
nerna. Alla brukar 

bli glada. Jag har köpt träd två 
år i rad och förra året kombi-
nerade jag korten med att de 
fick sitta tillsammans med en 
miljövänlig(are) julklapp, ant-
ingen mer eko i framställningen, 
eller secondhand.

Marie Karlsson, 
Luleå
 
– Jag brukar ge 
bort träd i julklapp 
eftersom det är 

något som både hjälper miljön 
och människor till ett bättre liv 
och en mer hållbar utveckling. 
Träd är en bra present när 
man vill visa att man bryr sig 
om någon men mottagaren 
inte vill ha fler materiella ting 
eller redan har ”allt”.

Margareta 
R åberg, Värmdö
 
– Jag brukar ge 
bort Vi-skogs-
träd i julklapp 

istället för att skicka vanliga 
julkort. Jag ger ett träd med 
varje kort. Vid jämna födelseda-
gar och som doppresent har jag 
också låtit plantera träd. Det är 
populärt!

FiRAR 30 Med TUSeN 
TANKAR oM TRäd. Nästa 
år fyller Vi-skogen 30 år och 
det firas med boken Tusen 
tankar om träd. Nu efter-
lyser Vi-skogen författare.

TygbiNdoR ViKTig 
hJälp. Vi-skogens skol-
engagemang utökas. Nu 
ska tjejer i Uganda få stöd 
att gå klart skolan med 
hjälp av tygbindor.

”Träd har en  
avgörande roll  
för klimatet”

– Pär Holmgren,  
baksidan

Brukar du ge bort Vi-skogsträd i julklapp?
Vi TRe
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Julgåvorna  
som gör gott 
låt årets julkort  
komma från Vi-skogen
Skicka Vi-skogens julkort 
till nära och kära, släktingar, 
vänner och kollegor. Din 
julhälsning blir till livgivande 

träd runt Victoriasjön i 
östra Afrika. Julkorten är 

dubbelvikta i formatet 
A6 med en bild på 
framsidan och en 
julhäls-

ning på 
insidan. 

Korten levereras 
med kuvert och 
beställs i 5-pack, 
där ett träd plan-
teras för varje 
kort.

ge bort ett tulpanträd
Vi-skogens klassiska 
gåvokort finns nu även med 
tulpanträd-frö. Den som får 
gåvan kan själv plantera ett 
unikt afrikanskt tulpanträd i 
Sverige. Pris: 300 kronor och 
då planteras samtidigt 15 
träd genom Vi-skogen. 

Beställ antingen via www.
viskogen.se eller genom givar-
service på 08-120 371 70.

Hej    träd!

Sverige porto betaltB AVS. 21Grams, Box 43, 121 25 Stockholm
Returadress: Vi-skogen, 105 33 Stockholm 

Tulpanträdet
Tulpanträdet (Spathodea campanulata) trivs bäst i den 
järnrika, östafrikanska jorden där det klarar det torra 
klimatet. Trädet blir runt 15 meter högt. I Vi-skogens 
projekt ger tulpanträdet ved, kol, skugga och pollen till 
bin. Barken, rötterna och blommorna har dessutom 
medicinska egenskaper. I Kenya blommar trädet i maj 
och augusti. l

” Träd är bästa presenten”

Foto: Riccardo Gangale

Vi-skogen är en biståndsorganisation som i nära 30 år bidragit till att 
förbättra levnadsförhållandena för över en miljon fattiga människor runt 
Victoriasjön i östra Afrika. Genom samplantering av träd och grödor, så 
kallad agroforestry, hjälper Vi-skogen småbönder att bekämpa fattigdom.

Träden skapar helt nya förutsättningar för det som människor sak-
nar mest; mat, ved, medicin, skugga, foder, vitaminer – och i bästa fall en 
ekonomisk buffert som tryggar skol gång och läkarbesök. Träden hjälper 
familjerna att bli självförsörjande. Varje år odlas flera miljoner träd, som 
dessutom förbättrar utarmad eller förstörd jordbruksmark.

Olika insatser görs också för att motverka de negativa effekterna av 
klimatförändringarna, och för att anpassa jordbruks- och miljöarbetet till 
de nya hot som slår särskilt hårt mot fattiga i Afrika.

Om du tycker att hjälp som växer så det knakar verkar vara en 
bra idé, och vill hjälpa ännu mer, så tar vi tacksamt emot ditt stöd. 
Vi-skogen har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 
plusgiro är 90 05 08-3.

Vi-skogen, 105 33 Stockholm • Givarservice 08-120 371 70 • plantera@viskogen.se • www.viskogen.se • Plusgiro 90 05 08-3

En gåva som växer

så det knakar

efter en föreläsning är det 
vanligt att arrangörerna 
vill ge en gåva, ofta är det 

något man faktiskt inte behöver. 
Därför ber jag om träd som tack 
i stället, det är den bästa presen-
ten man kan få och ett bra tips 
till alla arrangörer och artister. 
På bara ett år har mina föreläs-
ningar resulterat i 1 360 träd, 
merparten är i Vi-skogen. 

Träd har en avgörande roll för 
klimatet men det viktigaste är 
att skövlingen av regnskog upp-
hör. Den går inte att återplante-
ra. Parallellt är nyplantering av 
träd jätteviktigt, men också att 
de planteras på rätt sätt. Att det 
blir en social vinst, genom att till 
exempel ge välbehövlig skugga 
för djur och människor. Jag har 
hälsat på massajer i Tanzania 
och där ser man verkligen hur 
skogsskövlingen påverkar klima-
tet. Där är det så torrt att regn 
snabbt skapar översvämningar 
med ödesdigra konsekvenser. 
Samtidigt såg jag vilken snabb 
effekt trädplantering har där. 
I Sverige tar det 50–100 år för 
ett träd att växa upp, i Tanzania 
kan det gå på fem år. 

Nu efter att ha föreläst över 
hela landet på elmopedturné 
ger jag ut min andra barnbok, 
den handlar om sjuåriga Torsten 
och hans farmor som filosoferar 

om hur saker och ting hänger 
ihop i naturen, utan pekpinnar 
handlar den om hur stor nytta 
vi har av vår natur. Boken är 
Svanen- och FSC-märkt, det 
betyder att den trycks på åter-
använt papper och inte bidrar 
till skövlingen av regnskog. Det 
borde alla böcker vara. l

Berättat för Marcus lundstedt
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Ge bort en

Grön klapp
Till Jul

Pär Holmgren sadlade om från SVT-meteorolog till 
elmopedåkande författare och föreläsare. På varje 
stopp i landet ber han om träd istället för blommor 
som tack. 



Esther Nanyanzi är en av 20 000 
skolelever som ska eller redan 
får stöd av Vi-skogen till att köpa 
tvättbara tygbindor. Bristen på 
bindor gör att många tjejer missar 
viktig lektionstid eller hoppar av 
skolan helt.

nu kan Esther gå till skolan varje dag

En av tusen 
tankar om träd

Det tar tre timmar för 14-åriga Esther 
Nanyanzi att gå till skolan. Men det 
är inte det långa avståndet som har 
hindrat henne från att gå dit – utan 
bristen på bindor. Ett nytt projekt 
från Vi-skogen tänker ändra på det.

Text Cecilia Abrahamsson Foto Tine Frank

UGANDA – innan jag köpte mina tygbindor 
stannade jag hemma när jag hade min mens, 
säger Esther Nanyanzi som bor med sin familj i 
byn Ntete i sydvästra Uganda.

esther går på St Joseph Primary School, en av 
de 90 skolor som med stöd från Vi-skogen och 

Radiohjälpen erbjuder sina elever starkt sub-
ventionerade tygbindor. Bristen på bindor och 
kunskap om menstruation och sexuell hälsa 
gör att många tjejer missar stora delar av 
undervisningen. Enligt Unicef missar tjejer 

från och med 11 års ålder 20 procent av den to-
tala undervisningstiden. Resultatet blir att tjejer 
kommer efter i skolan och i värsta fall hoppar av. 

Esther kunde ha blivit en av dem. När hon 
för ett år sedan fick sin mens hade familjen 
inte råd med bindor så hon 
använde sig av det som fanns 
tillgängligt – gamla kläder och 
tidningspapper.

– Kläderna och tidnings-
pappret gav en brännande 
känsla och det var svårt att 
hålla sig ren, säger Esther. 
Mina nya tygbindor är så 
bekväma och säkra att jag känner mig fri att göra 
det jag vill.

Redan efter tre månader är resultatet av Vi-sko-
gens projekt tydligt. För Esther innebär tillgång 
till bindor inte bara att hon presterar bättre i 
skolan, hon har mer kunskap om sin egen kropp 

och behöver inte längre vara rädd för att blöda 
igenom.

– Tygbindorna har gjort att Esther alltid har 
ett bra och billigt sätt att skydda sig vid mensen. 
Innan Esther köpte bindorna var jag tvungen att 

säga nej när hon frågade efter 
pengar till bindor – vi hade helt 
enkelt inte råd, säger Esters 
mamma Justine Nalongo.

i projektet ingår även utbild-
ning i menstruation, jämställd-
het och sexuell hälsa.

– Tidigare var det vanligt att 
tjejer inte kom till skolan när de hade sin mens, 
men bara efter tre månader kan vi se skillnad, 
säger Lukwago Godfrey Salongo, matte- och 
naturkunskapslärare på skolan. l

pS. du kan ge ditt stöd till projektet genom att 
använda det medföljande inbetalningskortet!

STOCKHOLM Vi-skogen söker tusen personer som vill bli författare 
till boken Tusen tankar om träd. Såväl etablerade författare som 
passionerade huspoeter är välkomna att skriva. Boken släpps nästa 
år för att fira Vi-skogens 30-årsjubileum. Delta genom att mejla ditt 
bidrag senast 31 december till Vi-skogen på tusentankar@viskogen.
se. Du kan skriva hur kort eller långt som helst men Vi-skogen 
förbehåller sig rätten att korta texterna. Tusen texter kommer att 
väljas ut och ingå i boken som kommer att säljas till förmån för  
Vi-skogens arbete i östra Afrika. l

Mitt första träd var en gran.
Ett alldeles utmärkt, högt klätter-

träd, där jag redan som sexåring kände 
varje gren. Ända upp till den svajande 
toppen. Jag kunde se över Kalmarsund 
därifrån. Ända till Öland.

Sedan dess har jag haft platoniska 
kärleksrelationer med ett par ekar och 
ett antal fruktträd. Men också varit när-
gången med en eukalyptus i Rwanda, 
när en rwandier berättade hur goril-
lor får i sig vätska i djungeln och ivrigt 
uppmanade mig att smaka på saven 
innanför barken.

Just nu är jag förälskad i mitt egen-
händigt planterade plommonträd, som 
i höst gett den 
första frukten.

De flesta av 
oss, sannolikt 
alla, har trädre-
lationer. Och om 
detta vill vi nu berätta.

Nästa år är det 30 år sedan Sten Lund-
gren tog med sig unge William Makocha 
ut till ett erosionsdrabbat område i nor-
ra Kenya och planterade det allra första 
trädet i Vi-skogen. Mer än 100 miljoner 
träd senare fyller vi alltså jämnt!

Som en del av jubileet jobbar vi nu 
med boken Tusen tankar om träd, ett 
kollektivt verk där både glada hem-
mapoeter och etablerade författare 
medverkar. Ett spännande projekt som 
är tänkt att vara färdigt nästa år vid 
den här tiden. Läs mer om det i det här 
numret av Vi-bladet.

det där allra första trädet, 
förresten. Det har William 
Makocha en relation 
till. Räkna med att han 
berättar om den kärleken 
i jubileumsboken. l

ola Richardsson 
kommunikations-
chef på Vi-skogen

”Tidigare var 
det vanligt att 
tjejer inte kom 

till s kolan när de 
hade sin mens”

MilJOnEr
krOnOr

Resultatet av Radio hjälpens 
insamling till Världens barn 
blev 78,5 miljoner kronor i år. 
Det betyder cirka fyra miljoner 
till Vi-skogen, vilket motsvarar 
hela 200 000 nya träd i östra 
Afrika.

 ”Mitt mål är att 
tillsammans med 

publiken bidra 
med minst 1 400 

nya träd  
i Tanzania”

– Babben Larsson om att hon 
klimatkompenserar sin nya 
föreställning ”Vad hände?” 

på Rival i Stockholm.

Bli författare till  
Vi-skogens jubileumsbok 

”De flesta av  
oss, sannolikt 
alla, har träd
relationer”

Ny spis sparar ved 
Som en del i arbetet med 
att utveckla energisparande 
utrustning för att minska 
användningen av ved, har 
Vi-skogen varit delaktig i 
arbetet med att effektivisera 
en energisnål spis i lera. 
Bränsle läggs i en enskild 
del av spisen som sprider 
värmen till olika fack. I ett 
fack kan mat förvaras och 
hållas varm hela dagen 
och under spisen finns ett 
utrymme för äggkläckning, 
där kycklingar ruvas fram. 
Spisen kallas ”Chepkube 
brooder” och konstruerades 
från början av invånare i 
området Kalenji i Kenya.
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Nästa år fyller Vi-skogen 30 år – sedan 
starten 1983 har vi tillsammans  

bidragit till att över 100 miljoner träd har 
planterats i länderna runt Victoriasjön! 
Lägger vi träden på rad och antar att

varje träd är fyra meter långt räcker de 
100 varv runt jorden!

TrÄDrÄknarEn:

Fakta
Tygbindorna tillverkas av företaget Afripads i 
Uganda, de är återanvändningsbara och säljs 
av skolorna för halva marknadspriset. Ett 
p aket som räcker ett år kostar lika mycket 
som en månadsförbrukning. Pengar som 
familjerna kan använda till annat.

Projektet stöds av Radiohjälpen som tilldelat 
Vi-skogen pengar för att ge omkring 20 000 
skolelever tillgång till tygbindor. William Makocha framför det första Vi-skogsträdet som han själv var 

med och planterade för snart 30 år sedan. Nu är han en av personer-
na som ska skriva en text till jubileumsboken Tusen tankar om träd.
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