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”Sverige finansierar förödelse och mil jöförstörelse”
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Sverige

”Sverige finansierar förödelse och
miljöförstörelse”
Lokalbefolkning i Uganda fängslas, misshandlas och har mist sin odlingsförsörjning. Anledningen är en svensk
klimatskog i norra delen av landet – det avslöjar TV4:s Kalla Fakta.

Av Emelie Nyman
2015-11-03 06.00
Spara artikel

                      
                      Dela

                    
Twitter Facebook E-post

Invånarna i byn Abenonya B i området Kachung i Uganda har drabbats negativt av klimatskogen. Foto: Jacek
Machula/Kalla Fakta
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Klimatskogen i Kachung i  norra Uganda är ett CDM-projekt (Clean Development Mechanism), vi lket innebär
att – i  detta fall  – Sverige minskar sina egna koldioxidutsläppssiffror genom att investera i det aktuella
projektet. Klimatskogen binder koldioxid och fungerar som kolsänka.

Vi är många som är rädda.

Den svenska klimatskogen i Uganda består av planterade tallar på ett område på cirka 2 000 hektar.
Energimyndigheten, som är ansvarig för projektet, har beskrivit kl imatinsatsen i positiva ordalag.
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I byarna i Kachung vittnar byborna om något annat. TV4:s Kalla Fakta har besökt området och träffat bybor
som berättar hur de har fängslats, misshandlats och av soldater jagats bort från den mark där de tidigare hade
sin odling och därmed försörjning.

Det 2 000 hektar stora plantaget har trängt undan byborna, som nu tvingas beta sina djur i  diket längs
landsvägen. Foto: Jacek Machula/Fredrik Kron/Kalla Fakta

– Vi är många som är rädda. Jag blev ti l l fångatagen av soldater när jag gick längs skogsgräsnen. De häktade
oss och tog våra djur, säger Otuk Kemis ti l l  Kalla Fakta.

Olungo Moses har inte längre råd att ha sina barn i skolan.

– Det var tänkt att de skulle haft det mycket bättre än så här, säger han.

Byborna säger att deras l iv har slagits i  spil lror på grund av tallarna. Tusentals invånare i 14 byar förlorade
sina marker när tallarna planterades och de blir al lt fattigare.

Sverige finansierar förödelse och mil jöförstörelse.

Tallplanteringen drivs av det multinationella skogsindustribolaget Green Resources. Bolaget har en
kommersiell  verksamhet som består av att odla tall  som sedan avverkas och säljs som timmer och träkol.
Tallplantaget i  Kachung är dessutom det CDM-projekt där Sverige köpt alla kolkrediter. Enligt
projektbeskrivningen skulle projektet inte existera utan de svenska pengarna, rapporterar Kalla Fakta.
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På plats i Uganda träffar Kalla Faktas reporter även David Kureeba på mil jöorganisationen NAPE. Han menar
att tallskogen inte är något kl imatprojekt utan ett kommersiellt sådant som gynnar bolaget. Han säger också
att småbrukarna inte använde kemikalier eller maskiner.

– Sverige finansierar förödelse och mil jöförstörelse, säger David Kureeba.

Enligt Kalla faktas granskning mörkar Energimyndigheten riskbedömningen som gjordes av projektet innan
Sverige gick med. Den säger att lokalbefolkningen nyttjat marken i många år och varnar för markkonflikter.
Projektansvariga Ulrika Raab blir mållös framför Kalla Faktas reporter och kan inte svara på varför man gett en
annan bild av situationen utåt.

– Som vi uppfattar det finns det en väldigt välutvecklad plan för hur man ska agera ti l lsammans med
lokalbefolkningen i Kachung, säger hon.

Ulrika Raab på Energimyndigheten är projektansvarig för kl imatskogen i Kachung. Foto: Jacek Machula/Fredrik
Kron/Kalla Fakta

Efter att Kalla Fakta konfronterat Energimyndigheten skriver de nu en redogörelse om klimatprojektet på
sin hemsida. De menar att de under det senaste året har fått ”motstridig information” om projektet.

I oktober gjorde myndigheten ett platsbesök i Kachung. ”Vi kunde då med egna ögon se att al lt inte var så bra
som vi trodde.”, skriver myndigheten och konstaterar att projektet inte lever upp ti l l  överenskommelsen med
Green Resources. Vidare redogör Energimyndigheten att de har krävt att bolaget ”kan visa att ti l lräckliga
åtgärder vidtagits och att dessa leder ti l l  reella förbättringar för lokalbefolkningen runt skogsreservatet”.

En tredjedel av Sveriges  utsläppsminskningar sker genom klimatprojekt. I Kachung har svenska staten
betalat 35 mil joner kronor för koldioxidminskning i 20 år. Kalla Fakta konstaterar att när regeringen visar upp
låga utsläppssiffror vid klimattoppmötet i  Paris i  december är det bland annat tack vare tallarna i Kachung.

Kalla Fakta sänds på tisdag kväll, klockan 21.00 i TV4.

Emelie Nyman Följ skribent
Twitter Facebook E-post
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Invånarna i byn Abenonya B i området Kachung i Uganda har drabbats negativt av klimatskogen.

Foto: Jacek Machula/Kalla Fakta Bild 1 av 3

Det 2 000 hektar stora plantaget har trängt undan byborna, som nu tvingas beta sina djur i  diket längs
landsvägen.

Foto: Jacek Machula/Fredrik Kron/Kalla Fakta  Bild 2 av 3

Ulrika Raab på Energimyndigheten är projektansvarig för kl imatskogen i Kachung.

Foto: Jacek Machula/Fredrik Kron/Kalla Fakta  Bild 3 av 3
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