
Ny skog i Indien
I Indien har människor i hundratals byar organiserat sig för att ge skogen nytt liv. Byborna tar

själva ansvar för att återställa den ekologiska balansen i områden som har skadats av avskog-

ning och jorderosion.

En del av denna rörelse utgörs av organisationen National Tree Growers´ Cooperative
Federation (NTGCF), som arbetar för att överföra kunskap och självbestämmande till
folket på landsbygden. Organisationen stödjer omkring 500 byar i åtta av Indiens delsta-
ter. Där har byborna tagit över skötseln av skogs- eller markområden som ligger i anslut-
ning till deras byar. Marken ägs av staten och byarna har fått lov att arrendera den kost-
nadsfritt. Innan byborna själva tog över skövlades skogarna genom avverkning och av
betande djur som fritt fick ströva omkring. Nu planterar byborna träd och andra växter,
och kontrollerar att området i lugn och ro får återhämta sig.

Sida stöder arbetet i fyra av delstaterna: Rajasthan, Orissa, Uttar Pradesh och Madhya
Pradesh.

Byborna som har engagerat sig i projektet lever oftast i djup fattigdom och har drabbats
hårt av miljöförstöringen, som är mycket utbredd i Indien. Bland annat beräknar man
att omkring en tredjedel av landets marker och skogar har förstörts. För de fattiga män-
niskorna på landsbygden är denna pågående katastrof ett reellt hot mot själva överlevna-
den. Skogen är central - den ger bördigare åkrar när näringen från lövtäcket på marken
strömmar ner till den odlade marken, skogen ger mat till djuren, ved att elda med och
timmer att bygga hus av. Många jagar fåglar och djur som drygar ut maten, likaså samlar
man rötter och bär. Och kanske viktigaste av allt: skogen hjälper till att hålla torkan bor-
ta. Den avdunstar fuktighet och binder också vattnet i jorden.

P R O J E K T F A K T A



STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT
UTVECKLINGSSAMARBETE

105 25 Stockholm
Besök: Sveavägen 20
Telefon: 08-698 50 00
Telefax: 08-698 56 15
www.sida.se, info@sida.se F9103/jan2000

P R O J E K T F A K T A

Trädens centrala roll är något som människorna i byarna är djupt medvetna om – men
utan eget ansvar är det svårt att se bortom de kortsiktiga behoven och ta hand om sko-
gen på ett hållbart sätt. Tidigare har byborna haft mycket litet att säga till om vad gäller
arbetet för att försöka vända utvecklingen. Beslut har tagits centralt utan att förankras
lokalt. Det har lett till att folk inte känt ansvar för att skydda naturen mot alltför hårt ut-
nyttjande. Därför bygger NTGCF:s arbete på det lokala ansvaret. Byborna får sköta sta-
tens område tillsammans och får därmed också gemensamt ta hand om de resurser som
så småningom kan hämtas från skogen.

Organisationen har arbetslag placerade i de olika regionerna som hjälper byborna att få
tillgång till allmänningarna. Byborna får stöd att bygga upp en fungerande organisation
och får undervisning i till exempel bokföring. De upprättar sedan egna regler för hur
skötseln av det arrenderade området ska gå till. Det sker på olika sätt från by till by, och
alla får föra fram sina egna idéer. Att alla deltar i projektet är viktigt för att det ska skötas
på bästa sätt. Det är av stor betydelse att kvinnor dras in i beslutsprocessen. I allt högre
grad deltar kvinnorna i arbetet i byorganisationen, och förhoppningen är att det kom-
mer att leda till att kvinnornas ställning stärks.

Hittills har man inom projektet planterat över elva miljoner träd. Målet är att återskapa
ett fungerande ekosystem. Ibland rör det sig om regelrätt skog, ibland om olika typer av
gräs- eller buskvegetation. En rad olika träd och plantor planteras, och frön strös ut från
en mängd olika gräs och andra växter, för att få igång ett så rikt växtliv som möjligt.
Träd som blommar planteras för att locka bin till skogen. Bina pollinerar frukt- och sä-
desodlingar vilket leder till större skördar.

De skogsområden som hittills har återställts är inte så stora, och fortfarande är proble-
men akuta vad gäller avskogning i större delen av Indien. Men projektet har samtidigt
haft goda effekter i en vidare bemärkelse. Arbetet har lett till ett förändrat sätt att se på
frågor som rör hållbar utveckling. En insikt har fötts om att det finns en annan möjlig
väg att gå, där folkligt deltagande och små resurser fungerar bättre än till exempel de
stora skogsplanteringsprojekt som staten har genomfört i stor skala. Miljontals träd har
planterats i olika områden av inhyrd personal utan anknytning till området – nästa år
måste de komma tillbaka och göra om samma sak, eftersom skogen har förstörts av
människor som behöver ved och betesmarker, och som inte känner någon delaktighet
eller ansvar för projektet.


