
Noelle Sambo, 
Mount Elgon, 
Kenya

– Om träden för-
svann skulle vi inte 

ha ved, och då kan vi inte laga mat. 
Vi skulle inte kunna bygga. Och vi 
skulle inte ha någon skugga. 

Phidelis  
Wesonga,  
Kitale, Kenya

– Vi skulle inte ha 
någon skugga och 

djuren skulle dö av värmen. Ved-
stölder skulle öka, och vi skulle 
inte ha tillräckligt med mat.

Titus Saekwo, 
Mount Elgon, 
Kenya

-Vi skulle inte ha 
någon ved. Och 

det här området skulle bli en öken 
utan träd. 

STJÄRNSPÄCKAD BOK 
HYLLAR TRÄDEN.  
Nära 100 personer har 
tillsammans författat  
V i-skogens jubileumsbok  
Tusen Tankar om Träd. 

KLAPPARNA SOM  
GER TRÄD. Önska någon 
en grön jul i år – Vi-skogen 
har fyllt webbutiken med 
klappa r för såväl gammal 
som ung. 

”Därför är 
eken mitt 

favoritträd!”
– Tilde de Paula Eby, 

baksidan

Hur skulle ditt liv se ut utan träd?
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Gör julen 
grönare!
Till jul kan du plantera träd 
samtidigt som du skickar 
julkort eller ger bort 
julgåvor. Din gåva förbätt-
rar miljön och minskar 
f attigdomen runt Victoria-
sjön i östra Afrika.

Plantera träd. Träden 
ger skydd, mat och pengar 
till b arnens utbildning. Du 
b estämmer själv hur många 
träd du vill ge bort. Ett träd 
kostar 20 kronor.
 

Paketetiketter. 
Etiketter med 
glada hälsningar 
och ett meddelande till motta-
garen om att du har planterat 
ett träd. För varje ark planteras 
sex träd. Kostar 120 kronor 
per ark.
 
Paketlappar. Dubbel-
vikta paketlappar som du kan 
knyta fast på dina julklappar. 
K ommer i förpackning med 
fem kort. För varje förpackning 
planteras fem träd. Kostar 100 
kronor.

Beställ på viskogen.se/jul, 
hos givarservice på  
08-120 372 70 eller 
givarservice@viskogen.se
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”Jag längtar efter björkar”

ViBladet
# 2, 2013

KENYAS
Åttaåriga Lucy växer upp bland 1 000 nya 
träd. Nu kraftsamlar Vi-skogen för att 
plantera ännu fler träd i Kenya där bara 
sex procent av landet är täckt av skog. 

Jag hade en dröm 
som jag alltid gick till 
när jag var liten och 

inte kunde sova eller var 
mörkrädd. En trösttanke där 
jag gick över ett stort soligt 
fält mot ett träd. Och där 
under trädet var jag trygg. 
Det var en stor gammal 
vacker ek. Den tanken gav 
mig alltid lugn och hjälpte 
mig alltid att somna in!

Därför är eken mitt favorit-
träd. Men även palmen. 
Palmen är det träd jag sak-
nar mest när jag är hemma i 
Sverige, som finns överallt i 
mina andra hemländer. När 
jag är i USA eller Brasilien 
så saknar jag björken! 

Min attraktion till träd 
sitter i att det är något 
beständigt. Träden står 
tryggt i skogen och i natu-
ren. Årstiderna kommer 
oavsett vad som händer runt-
omkring. Knopparna slår ut på 
våren. Grönskan tar över på 
sommaren. Löven singlar ner 
på marken på hösten och vin-

terlandskapet bländar en oav-
sett hur upp-och-ned världen 
runtomkring är. Det är tryggt. 
Och där kan vi hämta luft. När 

livet känns svårgenomträngligt 
blir skogen ett ställe att hämta 
andan i. l

Berättat för Ola Richardsson

Anna Fredriksson…
… som tillsammans med Theodor Kallifatides, 
Babben Larsson och nära 100 andra kända och 
okända personer författat Vi-skogens antologi 
Tusen Tankar om Träd. Berätta om din text!
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SKOGAR
Kampanj för

Journalisten Tilde de Paula Eby är ständigt aktuell som program-
ledare för Nyhetsmorgon i TV4. Nu engagerar hon sig i Vi-skogen 
och leder organisationens 30-årskalas den 27 november. Här 
berättar hon varför träden skänker tröst och trygghet. 

Min mamma Ella är 88 år 
och bor i ett radhusområde i 
Jönköping. I vintras beslutade 
områdets styrelse att linden 
utanför hennes hus skulle tas 
ner. Jag oroade mig för hur 
mamma skulle kunna hantera 
beskedet – linden var så viktig 
för henne. Jag pratade med 
styrelsen utan att nå fram, och 
var förtvivlad. 

Samtidigt såg jag att Vi-sko-
gen sökte skribenter till Tusen 
Tankar om Träd. Så jag satte 
mig ner och bara skrev. När jag 
var färdig insåg jag att min text 

bättre än något kunde förklara 
vad jag kände. Så jag skickade 
texten till styrelsen. 

Datum för nedtagningen var 
satt och jag var ombedd att 
informera mamma. Jag hade 
börjat planera för att ta henne 
därifrån, för att hon skulle 
slippa se på när det hände. Men 
texten fick styrelsen att ändra 
sig och nu står trädet kvar. Vi 
är båda jätteglada – jag hade 
aldrig trott att min text skulle 
få ett sådant resultat! l

Berättat för Sanna Wendt

Tusen Tankar om Träd ges ut på Votum förlag 25 november.  
Boken kostar 240 kronor och kan beställas direkt på  
www.viskogen.se. För varje bok planteras minst ett nytt träd. 
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Med denna etikett planteras ett träd i östra 
Afrika. Där kommer trädet att förbättra miljön 
och livet för familjerna runt Victoriasjön. 
Planteringen sker genom Vi-skogen.  
Läs mer på www.viskogen.se

Nu blIr värlDeN 
lIte GröNare!
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Med denna etikett planteras ett träd i östra 
Afrika. Där kommer trädet att förbättra miljön 
och livet för familjerna runt Victoriasjön. 
Planteringen sker genom Vi-skogen.  
Läs mer på www.viskogen.se

I´m GIvING 
you some löv!
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Med denna etikett planteras ett träd i östra 
Afrika. Där kommer trädet att förbättra miljön 
och livet för familjerna runt Victoriasjön. 
Planteringen sker genom Vi-skogen.  
Läs mer på www.viskogen.se

jaG struNtaDe 
I blommaN, här 

FÅr Du ett träD!
tIll
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Med denna etikett planteras ett träd i östra 
Afrika. Där kommer trädet att förbättra miljön 
och livet för familjerna runt Victoriasjön. 
Planteringen sker genom Vi-skogen.  
Läs mer på www.viskogen.se

GrattIs, Du har 
blIvIt meD träD!
tIll
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Med denna etikett planteras ett träd i östra 
Afrika. Där kommer trädet att förbättra miljön 
och livet för familjerna runt Victoriasjön. 
Planteringen sker genom Vi-skogen.  
Läs mer på www.viskogen.se

eN preseNt 
meD kNopp 
och kroNa!

Med denna etikett planteras ett träd i östra 
Afrika. Där kommer trädet att förbättra miljön 
och livet för familjerna runt Victoriasjön. 
Planteringen sker genom Vi-skogen.  
Läs mer på www.viskogen.se
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ett par år kommer rötterna hålla jorden på 
plats och redan nu ger de näring till åkrarna. 
Och skogen som syns i fjärran påverkas min-
dre.

– Förut hämtade vi ved från skogen varje 
dag för att laga mat, nu kan vi använda kvis-
tarna från träden här på gården istället. De 
är bra för jorden och för bina, snart kan jag 
börja producera honung igen, säger Dickson 
förhoppningsfullt. l

Tre generationer Masai. Dickson, 
53, Jacklyn, 50, Lucy, 8 och Aleso, 

93. Tillsammans har de med Vi-
skogens stöd planterat tusen nya 
träd på sin gård. Träden skyddar 
mot jorderosionen, ger ved, mat 

och ökade inkomster. 

Till höger: Jorderosionen är en 
stor utmaning för människorna 
vid Mount Elgon. Utan träd drar 
de kraftiga regnen med sig den 

näringsrika jorden. Och därmed 
källan till mat, mediciner och 

barnens utbildning.

De står upp mot 
avskogningen

Ditt liv  
utan träd?
Hur många sekunder behöver du på 
dig för att komma på vilket som är ditt 
favoritträd?

En sekund? Två?
Och visst kan du se det framför dig 

om du sluter ögonen? Kanske till och 
med kan känna doften av gräset intill, 
en lätt vindpust mot kinden…

Du kanske kommer på fler. Ett till 
träd där, i barndomens trädgård. Ett på 
den där resan. Eller en dunge, en skog?

Själv kommer jag omedelbart att 
tänka på två ställen, båda på samma 
lilla halvö norr om Kalmar. Jag var där 
alldeles nyligen. Satte mig på marken 
vid det ena. Lät blicken löpa uppför 
tallstammarna sådär så jag blev lite 
snurrig. Kisade mot solen som sken. 
Njöt.

Vid det andra vände jag bort huvu-
det, och skyndade på mina steg. För 
där det förut var 
en trollskog, med 
knotiga stammar, 
grenar täckta av 
mörkgrön mossa 
och skuggor långt 
där inne som – jo, 
jag lovar! – kunde 
vara troll, där är det nu bara sly och ett 
par sorgliga, enstaka träd kvar.

Resten är borta. Hundra år av trolsk-
het är avverkat.

För mig är detta ändå mest bara 
obehag. För andra är skogen skillnad 
mellan liv och död.

I det här Vi-bladet skriver vi om den 
dramatiska avsaknaden av träd på 
sluttningarna vid Mount Elgon 
i Kenya. Där Vi-skogens 
arbete är en del av lös-
ningen. Tack för att du 
gör det möjligt. l

Ola Richardsson 
kommunikations-
chef på Vi-skogen

”Där det förut 
var en trollskog 
med knotiga 
stammar är det 
nu bara sly”

För att belysa avskogningen 
i Kenya startar Vi-skogen nu 
kampanjen Livet utan träd, 
där organisationen kommer 
att visa hur några populära 
svenska parker skulle se 
ut utan träd. Vi-skogens 
programchef Arne Andersson 
berättar varför.

Vad har trädlösa parker i 
Sverige att göra med Kenyas 
skogar?
– Träden ger oss luft att andas, 
byggmaterial till våra hus och 
platser för lek. Genom att ta 
bort träden från några olika 
parker i Sverige får vi en stark 
känsla av hur viktiga träden är 
i våra liv, vad som skulle hända 
om träden försvann. På så vis 

hoppas vi skapa 
engagemang 

för ett land 
där detta 
redan är 
ett faktum. 

Varför finns det så få träd kvar 
i Kenya?
– Bristande lagstiftning kring 
avverkning är en orsak. Men 
främst handlar det om pengar 
och fattigdom. Att avverka träd 
ger inkomster, åkermark, ved 
och byggmaterial. Med en ökad 
befolkning ökar också påfrest-
ningarna på skogarna. 

Varför är skogarna viktiga att 
bevara?
– I Kenya, precis som i Sverige, 
är träden en källa till liv. Utan 
skogarna utrotas djur och växter, 

öknar breder ut sig och klimatet 
förändras. På platser som Mount 
Elgon där vi nyligen börjat arbeta 
är träden även helt avgörande för 
att jorden, och därmed männis-
kornas inkomster, inte ska spolas 
bort från åkrarna. 

Vad kan vi i Sverige göra?
– Vi uppmanar alla att hjälpa oss 
sprida budskapet om att stoppa 
avskogningen i Kenya. Vi-skogen 
har med svenska folkets hjälp 
planterat 100 miljoner nya träd 
runt Victoriasjön, men det behövs 
många fler. I dag nås 240 000 
familjer av Vi-skogens stöd. 
Med ett större engagemang i 
Sverige kan ännu fler människor 
få utbildning i agroforestry och 
plantera träd. Det betyder att 
miljön, människor och djurs liv 
kan räddas. l

Stöd kampanjen på 
www.livetutanträd.se

På 40 år har hälften av 
K enyas skogar försvunnit. 
Vi-Bladet har träffa t famil-
jen Masai på en sluttning av 
Mount Elgon – där konse-
kvenserna av avskogningen 
kan bli k atastrofala. 

KENYA. – När jag var barn var allt det här täckt 
med skog. Vi hade mat så det räckte till hela 
familjen, kött, mjölk och frukt. Sen började alla 
fälla träden för att plantera majs, få ved till matlag-
ningen och timmer till husen, säger 53-åriga jord-
brukaren Dickson Masai och sveper med handen 
över Mount Elgons nakna kullar.

Avskogningen i Kenya går fort. Idag är bara 
sex procent av Kenya täckt av skog, enligt FN:s 
jordbruksorganisation FAO. 1970 var andelen elva 
procent. Varje år försvinner över tio tusen hektar 
skog i landet. Med förödande konsekvenser för 
miljön, djuren och människorna.     

– När träden försvann, försvann också frukten, 
skuggan och alla bin. Idag kan vi inte längre göra 
honung att sälja. Och träden som vi använde till att 
göra medicin är också borta, säger Dickson Masai. 

I bergsområdet Mount Elgon i västra delarna av 
Kenya är problemet dessutom att regnen drar 

med sig den näringsrika jorden. Och därmed 
källan till mat, mediciner och barnens utbild-
ning. Idag lever nära en kvarts miljon männi-
skor på Mount Elgons sluttningar under hotet 
av bergets forsfloder.

– Titta här, säger Dickson och pekar på en 
tjock röd matta av jord som ligger på flodbädden 
nedanför åkerlapparna. Jorden från våra åkrar 
ligger här. Det finns inga träd som håller kvar den 
längre så näringen från fälten sköljs bort med 
regnen. Och vattnet blir slammigt och går inte att 
dricka.

Inkomsterna från gården försörjer i dag tre 
generationer, från Aleso, 93, till Lucy, 8. Det är 

ett tufft liv. Men det finns hopp. Sedan 2011 har 
familjen med hjälp från Vi-skogen fått utbildning 
i agroforestry och planterat över tusen nya träd 
på gården. Elva av dem har Lucy planterat. Alla 
cypresser, hennes favoritträd. Nu hoppas hon att 
de ska växa sig starka.

– Vi behöver träden. Utan dem har vi ingen 
ved. Ingen skugga att vila oss i när det är hett. Och 
ingen frukt när vi är hungriga, säger Lucy. 

Än så länge är familjens nya träd små, men om 

 ”Vi behöver träden. Utan 
dem har vi ingen ved. Ingen 
skugga att vila oss i när det 
är hett. Och ingen frukt när 

vi är hungriga”

Vi-skogen lanserar Livet utan träd

– så lite av Kenya är 
nu täckt av skog

Tillsammans till 10 000
Sedan 2011 arbetar Vi-skogen i Mount Elgon-
området tillsammans med lokala organisatio-
ner med att plantera träd, leda vattnet rätt och 
få jorden att stanna kvar på åkrarna. Med fler 
träd på sina gårdar minskar avverkningen av 
träd i skogarna. I dag nås 7 000 familjer i regio-
nen av stödet. Målet är att nå 10 000 familjer 
under 2014. 

 Andel skog i Sverige: 69 %

 Andel skog i världen: 31 %

 Andel skog i Afrika: 23 %

Andel skog i Kenya: 6 % 

TRÄDRÄKNAREN:

Text Linda Andersson & Marcus Lundstedt  
Foto Marcus Lundstedt

HUR SKULLE SVERIGE SE UT UTAN TRÄD? – gå in på www.livetutanträd.se och ta del av Vi-skogens kampanj


