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Det nödvändiga med träd

Finska Missionssällskapet arbetar för att 
förbättra människors förmåga att möta de 
utmaningar klimatförändringarna för med 
sig. Det är också viktigt att människorna 
lär sig förstå hur deras handlingar påver-
kar klimatet.

I Etiopien hjälper Finska Missionssäll-
skapet människor att möta de problem 
som klimatförändringarna orsakar 
genom att utveckla jordbruket och trygga 
tillgången på vatten, genom att gräva 

brunnar och skydda vattenkällor. För att 
förhindra erosion planteras träd. Tack 
vare att Missionssällskapet varit med 
och utvecklat nya jordbruksmetoder i 
Laos producerar åkrarna större skördar, 
vilket lett till att människorna får mat åt 
sig själva och kan sälja en del av skörden. 
Man har även satsat på utbildning om 
miljöskydd och hållbar användning av 
naturresurserna. 

I Foundiougne-området i Senegal har 

Missionssällskapet varit med och förbätt-
rat tillgången till mat. Detta har gjorts 
genom att utveckla utkomstmöjligheterna, 
förbättra tillgången till hälsovård, främja 
jordbruket och förbättra miljöskyddet.

I KISHAPU VÄNTAR MAN PÅ TRÄDFRÖN
Efterfrågan på trädplantor i byarna Nya-
samba och Mwamishon i norra Tanzania 
har vuxit efter att Finska Missionssällska-
pets samarbetspartner TCRS* påbörjade 

Årets sommarinsamling samlar medel för Finska Missionssällskapets arbete mot klimatförändringar. Klimat-
förändringar leder till torka, översvämningar och extrema väderfenomen, som i sin tur försvårar jordbruket 
och orsakar svält. I värsta fall måste människor flytta till andra orter för att överleva. Framtidens problem är ett 
ökat antal klimatflyktingar.
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Alexanda Wilson har hunnit plantera 300 träd på sina marker.
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I KISHAPU VÄNTAR MAN PÅ TRÄDFRÖN
Extrem torka och häftiga översvämningar försvårar livet för många människor. De får svårt att få jordbruket 
att gå runt och maten räcker inte till för hela året. Vartefter som klimatförändringarna förvärras, blir kampen 
mot fattigdomen allt hårdare.   

Finska Missionssällskapet stöder de fattigas möjligheter att klara av de utmaningar som klimatförändring-
arna för med sig. Detta sker bland annat genom att plantera träd och erbjuda rådgivning i frågor som berör 
miljön.
Du kan stöda Finska Missionssällskapets miljöarbete genom att ge en gåva till:
FI38 8000 1400 1611 30 Märk donationen: S2018

För att minska följderna av klimatförändringarna satsar sällskapet på att:

PLANTERA TRÄD TRYGGA TILLGÅNGEN 
TILL RENT VATTEN

FÖRBÄTTRA  
TILLGÅNGEN  
TILL MAT  

STÄRKA SAMHÄLLEN 
OCH SKAPA SKYDDSNÄT

Alexanda Wilson har noggrant skyddat sina 
trädplantor så att han i framtiden ska få 
apelsiner för eget behov och för försäljning. 
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ett trädplanteringsprojekt där. Redan nu 
väntar 14 000 trädkrukor på frön. Då 
regnperioden börjar vid årsskiftet hoppas 
man kunna plantera ut trädplantorna. 

Direktören för Shinyanga län har upp-
muntrat alla familjer i länet att plantera 
30 träd. Intresset för trädplantering är 
stort, eftersom området lider av klimat-
förändringarna och man ser att träden 
gör stor nytta. De erbjuder skugga mot 
den brännande solen och man hoppas 
att träden ska göra att regnen återvänder 

till området. Trädens kvistar används till 
brännved. Har man planterat fruktträd 
får man dessutom näringsrika frukter på 
köpet.

TRÄDEN GER STOR NYTTA
Alexanda Wilson (25) försörjer sig genom 
att odla de åkrar som finns runt hans hem 
och sälja livsmedel, såsom bananer. Han 
har deltagit i de kurser som TCRS har 
erbjudit och blivit så inspirerad att han nu 
har planterat 300 träd på sin mark.

– Träden renar luften och erbjuder många 
ämnen som är bra för hälsan, berättar 
Alexanda. Olika naturläkemedel har tra-
ditionellt använts för att bota sjukdomar 
och läka sår.

På hans gård finns många olika frukt-
träd: papaya, avokado, apelsin och granat-
äpple. Han har planterat träden så att det 
går att odla mellan dem. 
– Träden förbättrar också jordmånen och 
förhindrar erosion. Även på det sättet är 
träden nyttiga, konstaterar Alexanda.

* Tanganyika Christian Refugee Service


