
                 

Aktivitetsblad         

WE EFFECT OCH VI-SKOGEN

Bakgrund: 
Konsumentföreningen Stockholm och Coop verkar för att medlemmarna i sin konsumtion kan bidra till en hållbar ut-
veckling för människa och miljö. Samarbetet med biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen leder till att fler 
människor kan försörja sig själva och sina familjer. We Effect förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre 
nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. Då kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdo-
men för gott. Vi-skogen planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av 
avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. 

Syfte: 
Informera och upplysa om We Effect och Vi-skogens verksamhet samt informera om hur Coop och Konsumentför-
eningen Stockholm samlar in pengar till organisationen och vad pengarna används till.

Före aktiviteten:
Planera aktiviteten tillsammans med butikschefen och kom överens om plats, tid och eventuell bjudning i samband 
med aktiviteten.

Bjudningar i samband med aktiviteten:
Innan ni får bjuda på något ät- eller drickbart i samband med en aktivitet måste ni ha genomfört vår hygienutbildning. 
Utbildningen finner ni under Mina sidor. I samband med den här aktiviteten så kan en bjudning av Änglamarkskaffe 
vara lämplig då 25% av Änglamarkskaffet kommer från ett kooperativ som We effect stödjer (läs mer på baksidan av 
kaffepaketet).

Läs på innan:
We Effect: http://www.weeffect.se/
Vi Skogen: http://www.viskogen.se/
Coops hemsida: https://www.coop.se/Vart--ansvar/Samhallsengagemang/Hjalp-till-sjalvhjalp/
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Det material som ska användas är:
Broschyren:  ”Tillsammans för en bättre värld”
Läs på:  ”Undervisningshandledning” (bifogas i aktivitetsbladet.)

Broschyren för aktiviteten finns att hämta på föreningskontoret.  
Meddela gärna innan ni kommer upp och hämta hur mycket ni behöver så att vi kan förbereda.

Under eventet:
Fånga upp kunderna genom att använd någon av öppningsfraserna nedan. Dela ut material de till kunder som  
är intresserade.

Förslag på öppningsfraser/saker att prata om....
• Vad känner du till om We Effect?
• Visste du att 25% av Änglamarkskaffet kommer från ett kooperativ som We Effect stödjer? 
• Vad innebär bistånd för dig?
• Känner du till biståndsknappen?

Så här kan du bidra till We Effcet och Vi-skogen:
• Tryck på Biståndsknappen när du pantat och bidra till Vi-skogens arbete
• För varje bärkasse du köper i Coop går tre öre till Vi-skogen
• Anmäl dig till Bistånd på köpet. Varje gång du handlar och betalar med ditt Coop kort så avrundas 
 beloppet till närmsta helkrona till förmån för We Effect
• När du självscannar dina varor i butiken kan du scanna biståndskoden och skänka 10 kr
• I Coops poängshop kan du välja att växla in dina poäng och skänka till Vi-skogen eller We Effect
• Lägg en slant i bössorna vid kassan och bidra till We Effects arbete
• Köp en present i We Effect eller Vi-skogens webbutik. 

Exempel på vad pengarna räcker till:  
• 4,50 kronor räcker för att betala materialet till ett utbildningstillfälle för en person i södra Afrika 
• 5 kronor räcker till 7 tegelstenar. (Det går åt ungefär 10 000 tegelstenar till att bygga ett hus)
• 59 kr räcker till ett utsädespaket med torktåliga grödor i Malawi 
• 129 kr räcker till en enkel bevattningspump i Malawi 

Efter aktiviteten:
Plocka i ordning och ställ tillbaka allt du har använt. Återrapportera till butikschefen om hur det har gått samt om du 
har fått in några synpunkter som bör framföras. 

Rapportera in din aktivitet via Mina sidor under Butiksaktivitet Bistånd (ÄO/ERS/Ä-RÅD) och lämna tillbaka överbli-
vet material till föreningskontoret. 



TRÄD GER LIV
Undervisningshandledning

Frida Ochieng, Kenya. Foto: Robin Asselmeyer



Undervisningshandledning
Om materialet 
Syftet med det här materialet är att förmedla kunskap och 
kännedom om de miljö problem som finns i länderna runt 
Victoriasjön i östra Afrika. Miljöproblem som även finns i 
många andra delar av världen. Problemen drabbar i första 
hand fattiga människor som får sina jordbruksmarker, levebröd 
och inkomstkällor förstörda. 

Vi vill sprida kunskap om hur man kan arbeta för att motverka 
problemen och med hjälp av trädplantering skapa en grönare 
och mer rättvis värld. Träd har en stor betydelse för miljön 
och för vårt framtida klimat, och träden har även en stor bety-
delse för männi skor. Trädplantering tillsammans med kunskap 
kan bidra till bättre levnadsvillkor och minskad fattigdom. 



Vi älskar träd
För miljön och för människor
Vi-skogen startade sitt arbete med trädplantering 1983. Målet var att stoppa öken-
spridningen i Afrika där jorderosion är ett stort problem. Idag jobbar Vi-skogen med 
människor för att förbättra deras liv genom att plantera träd på den egna marken.

Här jobbar Vi-skogen
Vi-skogen arbetar i fyra länder runt Victoriasjön i östra Afrika; Uganda, Kenya, 
Tanzania och Rwanda.

Varför behövs hjälpen där?
Ungefär 7 av 101 människor i östra Afrika lever i fattigdom på landsbygden som små-
skaliga bönder. Hälften av befolkningen2 drabbas varje år av undernäring och brist på 
mat. Runt Victoriasjön är befolkningstätheten hög. Det enda bränsle folk har tillgång 
till är ved, därför har stora skogsområden huggits ned. Detta tillsammans med ohållbara 
sätt att odla på leder till jorderosion. Jorderosionen för bort det näringsrika jordlagret 
så att jordarna blir fattiga och svåra att odla i. Klimatförändringarna försämrar förut-
sättningarna ytterligare för att kunna odla tillräckligt med näringsrik mat. 

Trädplantering 
Ett av de bästa sätten att stoppa jorderosionen och rädda förstörda jordar är att plantera 
nya träd. Träd är till stor nytta för jorden. Trädet ger näring till jorden samtidigt som 
det hindrar den ytliga jorden från att blåsa eller regna bort. Där nya träd planteras 
kan också övrig vegetation börja växa och trivas. Därför arbetar Vi-skogen med att 
förespråka så kallad agroforestry – samplantering av träd och grödor. Träden ger 
skugga till andra växter som därmed kan växa bättre. Träden ger också till exempel 
ved, frukt, virke, medicin och foder till djuren.

En fungerande miljö är grunden för att kunna minska fattigdom och skapa rättvisa. 
Där träd växer, växer även människor.  
 
Så här går det till när träden planteras
Vi-skogen arbetar med att utbilda människor och ge dem kunskap så att de själva kan
förändra sin miljö och sina liv. Det kallar vi för hjälp till självhjälp.

För att plantera nya träd behöver Vi-skogen först utbilda några av de afrikanska
bönderna till att bli rådgivare. De får till exempel lära sig om trädodling, vilka grödor

1. https://www.newtimes.co.rw/section/read/125
2. https://sverigeforunhcr.se/hunger
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som passar att odla tillsammans och om bra odlingsmetoder som kan öka deras pro-
duktion. Rådgivarna kan sedan dela med sig av sina råd och sin kunskap till andra 
bönder i området. Rådgivarna delar också ut trädfrön till bönderna som sedan sår 
och driver upp trädplantor hemma på sina gårdar. När plantorna är tillräckligt stora 
planterar bönderna ut dem på sina åkermarker och träden börjar växa.

Det här sättet att arbeta gör att rådgivarna kan sprida information och kunskap 
till många bönder. Genom att arbeta med lokala partnerorganisationer bygger vi upp 
en kapacitet närmast bönderna. På så sätt ökar det lokala ägarskapet och engagemanget. 
Vi-skogens mål är att ett enda stort grönt bälte ska växa upp runt Victoriasjön.

Träd gör nytta! 
Träden gör stor nytta för bönderna och deras liv. Träden ger gödning till jorden, så att
böndernas odlingar blir bättre. Odlingen ger bönderna foder till sina djur och mat till
sina familjer. Bönderna kan också sälja den produktion som blir över och få pengar, 
som till exempel kan gå till barnens skolgång. Träden ger också bönderna ved och 
virke till husbygge.

Träden påverkar även miljön positivt. Eftersom träden tar upp koldioxid hjälper de 
till att minska den globala uppvärmningen. Träden skapar också möjlighet för andra 
växter och djur att trivas, och ökar därför den biologiska mångfalden. Träd är fantas-
tiska på så många sätt!

Vi-skogen arbetar på fler sätt
Förutom att utbilda och hjälpa bönder med trädplantering och förbättrade odlings-
metoder gör Vi-skogen andra insatser för att minska fattigdom och förbättra miljön. 
Exempelvis ger Vi-skogen utbildning i hur man tar hand om vattnet så det inte föro-
renas.
 Vi-skogen lär också ut hur man komposterar, tillverkar vedsnåla spisar och anlägger 
fiskodlingar. Vi-skogen arbetar dessutom med att öka skolbarns tillgång till näringsrik 
mat och med att förbättra livsvillkoren för kvinnor och barn som ofta har det mycket 
svårt. Vi-skogen satsar särskilt på utbildningar för kvinnor, eftersom vi vet att det gör 
störst nytta.

I N L E D N I N G



”När du äter en frukt, 
tänk alltid på de människor 

som planterat trädet.”

Vietnamesiskt ordspråk

Loransi Mukarutagwenda, Rwanda. Foto: Lisa Bruzell



Tufft liv vid Victoriasjön
Hårt liv för människor 
För människor som lever i fattigdom i östra Afrika är livet inte alltid lätt. I många 
områden saknas sådant som vi i Sverige tar för givet – till exempel elektricitet, sjukhus, 
skolor och vägar. Många människor är fattiga och saknar mat delar av året. Hälften av 
befolkningen i östra Afrika3 drabbas varje år av undernäring och brist på mat och 
miljontals människor i området saknar rent vatten. Det finns också andra saker som 
gör livet svårt, som sjukdomar konflikter och orättvisor.

Att livet skiljer sig mycket åt från det liv vi lever i Sverige är tydligt när man jäm-
för hur länge vi lever. I Sverige blir vi i genomsnitt 80 år gamla jämfört med 60 år i 
länderna runt Victoriasjön4.

Att vara bonde i östra Afrika
Majoriteten av befolkningen i östra Afrika bor på landsbygden och de flesta livnär sig
som småskaliga bönder. Att vara bonde är faktiskt det vanligaste yrket i världen5. 
Många bondefamiljer saknar pengar och är helt beroende av sin skörd för sin överlev-
nad. En stor del av människorna på landsbygden lever i fattigdom.

Förändrat klimat
Eftersom området runt Victoriasjön till stor del består av halvtorra och torra områden
är bönderna där starkt beroende av regn för att kunna odla. Men klimatförändringar 
har lett till att regnet inte längre kommer som det brukade. Bönder berättar att förr 
regnade det varje säsong. Nu kan man inte längre vara säker på om och när det ska 
regna. Det har också blivit varmare och torkperioderna är längre.

Det förändrade klimatet och de opålitliga regnen gör det svårt för bönderna att  
planera sina odlingar. Skördarna slår ofta fel och jordarna blir allt fattigare.

Kvinnor har det extra svårt
Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. Det beror bland annat på att kvinnorna sällan 
får äga mark och andra produktionsresurser6. Ojämlikheten mellan kvinnor och män 
kanvara väldigt stor i länderna runt Victoriasjön. I Kenya till exempel, bidrar kvin-
norna med större delen av familjens inkomster och har samtidigt ansvar för hushåll, 
barn och att hämta ved och vatten. Våld mot kvinnor är också ett stort problem.

L E V N A D S V I L L KO R

3. http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261424e.pdf
4. hhttps://www.statista.com/statistics/274511/life-expectancy-in-africa/
5. http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/pubs/2013africanagricultures.pdf
6. http://www.se.undp.org/content/sweden/sv/home/presscenter/articles/2016/09/07/ny-rapport-j-mst-lldhet-och-utveckling-
i-afrika.html



Barnen och skolan
Att utbilda sig är viktigt för att kunna försörja sig som vuxen. Men många barn i län-
derna runt Victoriasjön går inte i skolan. I vissa länder måste man betala för att få gå 
i skolan, skoluniformer och böcker kostar också pengar. Om barnen kommer från en 
fattig bonde familj så har föräldrarna inte alltid råd att låta barnen gå i skolan. Barnen 
behövs också ofta för att hjälpa till hemma med att arbeta i jordbruket.
 I många skolor är klasserna väldigt stora. I Rwanda till exempel består klasserna i 
genomsnitt av 70 elever som undervisas av en enda lärare7.

Sjukdomar
Ett stort samhällsproblem i många länder i Afrika är att sjukdomen hiv och aids 
drabbar allt fler. Världshälsoorganisationen har gjort uppskattningar att aids har 
dödat mer än 25 miljoner människor sedan det först upptäcktes år 19818,9. 95 procent 
av alla som bär på hiv-viruset bor i utvecklingsländer som till exempel i länderna runt 
Victoriasjön. Malaria är en annan mycket allvarlig sjukdom som finns i många länder 
i Afrika. Enbart i Tanzania dör omkring 300 00010 människor varje år av sjukdomen.

Vi vill berätta mer! 
Människor i östra Afrika är beroende av miljön. I nästa kapitel berättar vi mer om de 
miljöproblem som finns runt Victoriasjön, hur de uppkommit och vad de beror på.

7. http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/WorkshopFisheries2010/WFPapers/WalakiraChildLabourPa-
perFAOILOWorkshop.pdf
8, 9. http://apps.who.int/gho/data/node.main.623?lang=en
10. https://borgenproject.org/10-quick-facts-about-poverty-in-africa   ”The U.N. Millennium Project has calculated that a 
child in Africa dies from malaria every 30 seconds, or about 3,000 each day”.

L E V N A D S V I L L KO R

Frida Ochieng, Kenya. Foto: Robin Asselmeyer



”A people without children would 
face a hopeless future; a country 
without trees is just as helpless”

Theodore Roosevelt

Namwesezi, Uganda. Foto: Maurits Otterloo



Vad orsakar problemen?
Så har miljön förändrats runt Victoriasjön
Området runt Victoriasjön ligger nära ekvatorn och har ett av världens bördigaste  
klimat, där det växer så det knakar. Så man skulle kunna tro att allt är bra. Men  
miljön har förändrats mycket de senaste femtio11 åren.

Förr fanns det mycket skog i området, levande sjöar och floder, men skogen höggs 
ner för att bli till ved eller göra plats för jordbruksmark till den ökande befolkningen. 
Vattenresurserna har torkat upp och jorderosion har gjort att värdefulla näringsämnen 
försvunnit ur markerna. Sjöar och floder har slammat igen och i vissa fall nära på torkat 
ut på grund av övergödning. Det gör att många bönder idag lever på svältgränsen. Att 
miljön har förändrats eller förstörts har en rad olika förklaringar.

Global uppvärmning - klimatförändringen
Ett av de absolut största miljöhoten i världen är den globala uppvärmningen. Att 
temperaturen på jorden stiger påverkar klimatet globalt. Det leder till att arter utrotas, 
världshav stiger, odlingsförhållanden försämras och vattentillgångar minskar.

En liten ökning av medeltemperaturen får stora konsekvenser och leder till fler extre-
ma väder, som till exempel mer torka, orkaner, kraftiga regn och översvämningar.

Vad orsakar den globala uppvärmningen?
Den globala uppvärmningen beror till stor del på att förbränning av fossila bränslen 
(till exempel olja och bensin) ökar halten av koldioxid och andra växthusgaser i atmos-
fären. Det liv vi lever i västvärlden påverkar den globala uppvärmningen mest.

De rikare delarna av världen, länder som till exempel Sverige och USA står för mer 
än 70 procent12 av de växthusgaser som släppts ut sedan den industriella revolutionen 
i början på 1800-talet. Men de som drabbas värst av de negativa konsekvenserna är 
människor i fattigdom. Prognoser tyder på att Afrika söder om Sahara drabbas värst 
när temperaturen fortsätter att stiga.

P R O B L E M AT I K

11. http://www.adaptation-undp.org/explore/eastern-africa
12. https://www.cgdev.org/topics/climate-change 



Avskogning
En annan bidragande orsak till den globala uppvärmningen är avskogning. Mer än 
20 procent13 av klimatförändringen beror på avskogningen och mellan 1–2 procent 
av skogen i världen försvinner varje år. Att skogen huggs ner beror bland annat på 
en växande befolkning som behöver mer resurser och ytor för att exempelvis odla 
mat och föda upp djur på. Många platser i Afrika saknar elektricitet och skog huggs 
därför ner för att användas till ved att elda med, exempelvis när man lagar mat eller 
värmer vatten.

Jorderosion
När träden huggs ner och försvinner kan ett annat miljöproblem uppstå, nämligen 
jorderosion. Det är ett stort miljöproblem i Afrika och även i många andra delar av 
världen. Jorderosion uppstår när det inte finns några växter eller träd som binder 
jorden och håller den på plats. Vid blåst eller regn kan då de viktiga mineraler och 
ämnen som finns i det översta jordlagret regna eller blåsa bort. Jorden som är kvar 
blir både näringsfattig och svårodlad.

Överbetning bidrar också till jorderosion. Djuren äter upp de små plantor och 
växter som finns och trampar sönder jordarna så att det blir svårt för nya plantor att 
växa upp. Jorderosion kan leda till att träd, växter och djur sakta försvinner och att 
marken blir förstörd och slutligen förvandlas till öken.

Naturtillgångar
Många afrikanska länder är rika på naturtillgångar. Länder som exempelvis Uganda 
har stora fyndigheter av koppar men även guld, tenn, kobolt, järnmalm, fosfat och 
kalksten. Ett intressant växt- och djurliv lockar också många turister till landet. Ändå 
är Uganda ett mycket fattigt land.
 Uganda liksom andra afrikanska länder har problem såsom korruption, bristande  
lagstiftning och ett svagt civilsamhälle som kan representera de fattigas intressen. 
Detta tillsammans gör att befolkningen inte får eller inte kan ta del av de pengar 
naturtill gångarna ger. Det kan bero på flera saker. I många afrikanska länder äger 
utländska företag en stor del av industrin och pengarna hamnar i utlandet istället för 
hos befolkningen. Vissa länder saknar utvecklade demokratiska system, som fördelar 
resurserna rättvist. Krig och kolonialisering har lett till att demokratiseringen gått 
långsamt. Industrin är i många länder dåligt utvecklad och kunskap för hur man 
skall ta tillvara på resurserna saknas. Korruption och dålig infrastruktur leder också 
till orättvisor.

P R O B L E M AT I K

13. Olika uppskattningar pekar på att mellan 10 och 20 procent av de totala utsläppen av växthusgaser globalt går att hänföra 
till avskogning.
https://www.skogssverige.se/skog/fakta-om/varldens-skogar 
http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf



En hållbar miljö är grunden för fattigdomsminskningen
Vi lever i en komplex och komplicerad värld. Det kan vara svårt att svara på frågor 
som varför världen är orättvis, och varför vissa människor är fattiga och har svårt att 
få mat för dagen, medan andra lever i överflöd och i stort sätt kan köpa vad de vill.

Det vi vet är att vi alla lever på samma jord, och att alla har ett ansvar för vår  
gemensamma framtid. Vi vet också att vi är beroende av den miljö vi lever i. En  
fungerande miljö är en förutsättning för att skapa en trygg livsmedelsförsörjning,  
ekonomisk utveckling och demokratiska system.

Man kan inte begära att människor som lever i fattigdom ska förändra eller 
skydda sin miljö när deras första prioritet är att överleva eller skaffa mat till familjen. 
Därför måste arbetet med miljöskydd gå hand i hand med fattigdomsbekämpning 
och förbättrad jordbruksproduktion.

P R O B L E M AT I K

Foto: Elin Larsson.



”Inte förrän det 
sista trädet är 

skövlat, den sista 
floden förorenad, 

och den sista 
fisken fångad, 
kommer vi inse 
att vi inte kan 
äta pengar”

Nordamerikanskt 
ordspråk

Lilian Ochieng, Kenya. Foto: Robin Asselmeyer



Hur kan kunskap om träd 
förändra världen?
Kunskap är viktigt 
Vi-skogen vet att ökad kunskap är det viktigaste man kan ge14 en annan människa. 
Att få ökad kunskap och ökad tro på att man kan förbättra sitt liv är det bästa sättet 
att öka människors möjlighet att växa ur fattigdom. Det finns många som varken kan 
läsa eller skriva eller som kanske bara gått några år i skolan. Det blir då oerhört svårt 
för dem attskaffa sig den kunskap de skulle behöva. Kunskap ger hopp, självförtroen-
de och värdighet. Det ger människor möjlighet att styra över sina egna liv och arbeta 
för förändring. För människor som lever av vad jorden har att ge, är återkommande 
stöd och kunskap livsavgörande. 
 Staterna lägger alldeles för lite resurser på att ge dessa bönder utbildning och råd. 
Vi-skogen liksom böndernas egna organisationer har därför en viktig roll att spela i 
att ge bönder olika typer av hjälp. När bönderna i östra Afrika och deras familjer får 
utbildning, kunskap och råd kan de själva arbeta tillsammans för att öka sin produk-
tion och samtidigt förbättra miljön. De lär sig hur de får bättre betalt när de säljer 
sina varor och hur de kan hitta nya marknader att sälja sina produkter på.

Vad är agroforestry?
Vi-skogen utbildar bönderna i en odlingsmetod som kallas agroforestry (se sid 4). 
Metoden innebär att träd odlas tillsammans med grödor. Djur ingår också ofta i 
systemen. Detta ger en rad olika fördelar som förbättrar både miljön och böndernas 
skördar vilket i sin tur ger mat på bordet till familjerna.

Vad gör agroforestry för nytta för jorden?
Genom att plantera träd binds jorden och man minskar risken för jorderosion. Trä-
dets rötter söker sig djupt ned i jorden och kan föra upp näringsämnen. Vissa träd 
tillför jorden viktiga ämnen, exempelvis kväve som ökar bördigheten. Träden ger 
skugga och skyddar mot vinden, vilket minskar avdunstningen och grödorna förbru-
kar inte lika mycket vatten.

När löven från träden trillar ner på marken och förmultnar bildas bland annat 
humusämnen. Det hindrar urlakning och gör att växterna kan komma åt närings- 
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ämnena. De kemiska processerna medför även att mineraljordens näringsämnen 
frigörs för träd och grödor i större utsträckning. Även fler mikroorganismer bidrar till 
att den tillgängliga näringen ökar.

Vad gör agroforestry för nytta för bönderna?
Den största fördelen med agroforestry är att jorden blir bördigare så att bönderna kan 
odla mer mat. Genom agroforestry lär sig bönderna också hur deras odlingar kan bli 
mindre sårbara, genom att man planterar flera olika grödor istället för bara en sort. 
Om en gröda förstörs av till exempel torka, kan andra grödor som är mindre känsliga 
för värme och uttorkning överleva. På så sätt sprider man riskerna i sin odling. Då 
finns det något att skörda året runt.

Andra fördelar med agroforestrymetoden är att träden ger ved, virke, frukt, foder 
och mediciner till bönderna vilket betyder mycket för att täcka de grundläggande 
behoven hos den fattiga befolkningen.

Vad gör agroforestry för nytta för miljön?
Vi-skogens arbete med agroforestry har även positiva effekter på klimatet. Trädens
förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären bidrar till att minska den globala upp-
värmningen. Agroforestry bidrar även till ökad biologisk mångfald vilket leder till 
större motståndskraft mot extrema väder och klimatförändringar.

Agroforestry gör skillnad!
I mer än trettio år har Vi-skogen arbetat med trädplantering och agroforestry runt
Victoriasjön. Nära 123 miljoner träd har planterats sedan starten 1983. Många, många 
bönder har också fått hjälp att organisera sig och förbättra sina och sina familjers liv.

Rätt typ av hjälp
Vi-skogen vill ge långsiktigt stöd och lösa problem från grunden med fokus på orsak 
och inte enbart på symptom. Agroforestry är en fungerande lösning. Genom att ge 
människor kunskap kring träd- och odlingsmetoder kan de själva förändra sin situa-
tion och växa ur fattigdomen. Det brukar vi beskriva som hjälp till självhjälp. 
 Allt fler företag jobbar aktivt med att minska sin miljöpåverkan, men att göra verk-
samheten klimatneutral är fortfarande svårt för de flesta. Många företag väljer därför 
att klimatkompensera för hela eller delar av sin verksamhet. Genom att göra detta 
visar företaget gör sin kunder och sina anställda att de tar ansvar, inte bara för deras 
egna verksamhet utan även för klimatet. 
 Vi-skogen har sålt klimatkompensation till företag sedan år 2011. 
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”Ge en man en fisk, och han 
blir mätt för en dag. Lär en man 
att fiska, och han blir mätt för 

resten av sitt liv”

Kinesiskt ordspråk

Kvinnogruppen Mafaniko, Tanzania. Foto: Maurits Otterloo



Vad kan du göra?  
Vår jord
Vi har bara ett jordklot, som vi måste vara rädda om. Alla människor på jorden måste
tillsammans arbeta för att skapa rättvisa och värna om vår gemensamma miljö. Som
vanlig liten människa finns det massor du kan göra. Det allra första är att tro att det 
du gör faktiskt spelar roll! Här kommer några exempel på hur du kan engagera dig 
för en grönare och mer rättvis värld.

Sprid kunskap
Hjälp till att sprida kunskap och berätta för andra människor om hur man kan hjälpa
till. Skriv insändare, ordna en temadag i skolan, gör en utställning, blogga, diskutera
med vänner, ta kontakt med företag, politiker och andra beslutsfattare och för fram 
dina åsikter. Det finns mycket du kan göra!

Var klimatsmart
Genom att tänka en extra gång på hur vi lever hemma kan vi minska påfrestningarna
på klimatet och miljön. Du kan minnas de tre B:na – Biffen, Bilen och Bostaden. 
Det är inom de områdena vi påverkar mest. Vad du äter, hur du transporterar dig och 
hur du bor. Man kan bestämma sig för att bli vegan eller vegetarian eller åtminsto-
ne äta mindre kött. Man kan till exempel cykla eller åka kollektivt istället för att ta 
bilen, eller ta tåget istället för flyget. I bostaden kan man numera välja vilken typ av 
energi man vill ha. Ett tips är då att välja Bra Miljöval El, eller annan förnyelsebar 
energi. Vi kan också återvinna och källsortera istället för att slänga allt i soporna. En 
så enkel sak som att cykla istället för att åka bil sparar lite miljöutrymme till någon, 
kanske i Afrika, som bättre behöver det. 

Klimatkompensera
Vi-skogens klimatkompensationsprojekt heter Kenya Agricultural Carbon Project. I 
projektet får småskaliga bönder i västra Kenya betalt för att plantera träd på sina går-
dar och låta träden stå orörda under ett visst antal år. Koldioxid binds inte bara i träd 
utan även i jordbruksmark, vilket gör Vi-skogens klimatkompensationsmetod unik på 
marknaden. Kenya Agricultural Carbon Project är certifierat enligt den globalt erkända 
standarden Verra, och når ca 30 000 bönder. 

Ät klimatsmart mat
Uppfödningen av djur står globalt sett för hela 15 procent av utsläpp av växthusgaser15. 
Det är mer än utsläpp från trafiken. Genom att äta mindre kött minskar man klimat-
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”Plantera träd!
De ger oss två 

av de mest 
nödvändiga 

beståndsdelarna 
för vår 

överlevnad: 
syre och böcker”

A. Whitney Brown

Foto: Robin Asselmeyer



påverkan och ökar naturens möjlighet att klara av klimatförändringarna. Man kan 
också tänka på att ta vara på rester och handla smart, så man slipper att slänga mat. 
Att handla närproducerat för att undvika långa transporter är också klimatsmart.

Handla rättvist
Välj varor som är producerade så att miljön inte belastas onödigt mycket och där 
mänskliga och etiska rättigheter efterföljs. De val du gör påverkar företagen att ta sitt 
ansvar, samtidigt som du stöttar rättvis handel.

Starta en insamling
Att starta en egen insamling till Vi-skogen är värdefullt. Ett annat bra sätt att samla in 
pengar på är att panta burkar och flaskor. I Coops butiker kan man välja att skänka 
pengarna till Vi-skogen genom att trycka på den gula Biståndsknappen när man pan-
tar sina burkar. Många småslantar blir tillsammans mycket pengar!

Hjälp Vi-skogen att plantera fler träd
Ett träd kostar bara 20 kronor. Du kan köpa ett eller hur många träd som helst på 
Vi-skogens hemsida. Ett träd är en fin present att ge bort och att få, men framför 
allt gör det stor nytta. På www.viskogen.se köper du träd eller andra gåvor och hittar 
information om hur det går till.

Vill du veta mer?
På nästa sida hittar du information om hur du kan komma i kontakt med Vi-skogen 
och var du hittar mer information.
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Mer information 
Det finns många sätt för dig att få mer information om Vi-skogen. På vår webbplats 
och i våra sociala mediekanaler kan du ta del av aktuella kampanjer och insatser som 
vi arbetar med. Där kan du också läsa reportage och möta några av de människor 
som genom Vi-skogens stöd har förbättrat sina liv.  

Webb: www.viskogen.se 
Följ oss på Twitter: twitter.com/Vi_skogen 
Eller Facebook: http://www.facebook.com/viskogen

Kontakta oss
Postadress: Vi-skogen 105 33 Stockholm
Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm
Telefon givarservice: 08 – 120 371 70 
Mejl: info@viskogen.se



Vi-skogen planterar träd och utbildar lokala bondegrupper i 
hållbart jordbruk, jämställdhet och ekonomi. Det ger utsatta 
människor i östra Afrika möjlighet att själva lyfta sig ur fattig-
dom – samtidigt som klimatet blir bättre. 

Vi-skogen arbetar med människor som livnär sig på småska-
liga jordbruk i länderna runt Victoriasjön. 

Det ger tydliga positiva effekter både för böndernas försörj-
ning och för klimatet. Agroforestry, träd i samver kan med 
grödor och boskapsskötsel, är kärnan i det Vi-skogen gör. 
Träd ger mat, bränsle, foder, ökad bördighet och inkomster. 
Träd ger familjer en möjlighet att stå emot klimatförändringar 
som torka, översvämningar och starka vindar. Träd ger 
ekosystem som är i balans, vilket ger ökad biologisk mång-
fald och motverkar klimatförändringar.

Foto: Robin Asselmeyer


