
10 SKOG E N 8/09

I SERBIENS SKOGSBRUK är 41
procent kvinnor. Medan bara åt-
ta procent av dem som sitter i
landets parlament är kvinnor.
Skogen är alltså mer jämställd
än andra delar av samhället.

Det framkom när represen-
tanter för världens forskning
kring kvinnor och skog samlades
på SLU i Umeå.

– I Himalaya har man lyckats
motivera kvinnor att bli mer in-
blandade i hur man sköter sko-
gen. På så vis har man ökat in-
komsten från skogen med 9 pro-
cent, berättade Prakah Tiwari.

Konferensen var en uppfölj-
ning av den konferens som hölls
i Umeå sommaren 2006 när rap-
porten Time for action lämna-
des över till FAO. Rapporten var
resultatet av en internationell

arbetsgrupp som i två år sam-
manställde läget för kvinnor
inom skogssektorn över hela
världen. Sedan dess har det fak-
tiskt hänt en hel del avseende
kvinnors roll i skogen.

I SVERIGE HAR regeringen bju-
dit in de högsta representanter-
na för skogsnäringen för att dis-
kutera hur man ska arbeta vidare
för att få fler kvinnor till skogs-
sektorn. Det var en mycket nöjd
Birgitta Naumburg från Jord-
bruksdepartementet som inför
den internationella församlingen
redogjorde för resultatet. Man
kom fram till att vi i Sverige
måste få in fler kvinnor till
skogsutbildningar, att vi måste
arbeta tillsammans för att göra
det mer intressant och attraktivt

för kvinnor att arbeta i skogen.
Kvinnor och män måste få sam-
ma möjligheter att utvecklas och
kunna göra karriär i skogen och
i skogsindustrierna.

– Frågan om gender är en de-
mokratifråga. Och så länge män-
nen är normen i skogen så har vi
ingen jämställdhet, sade Birgitta
Naumburg. 

Till en internationell skogs-
konferens hör exkursioner.
I regnet norr om Umeå demon-
strerade Marianne Eriksson från
Kraftsamling Skog hur man job-
bar. Det är inte säkert att alla
deltagarna förstod vad det hand-
lade om – någon var mer intres-
serad av älgspillningen som låg
i skogen.
Text: Gunilla Törnquist-Hedström

Foto: Patrik Umaerus

Framåt för världens skogskvinnor

Eve Charles (UNECE/FAO Timber Section, Geneve), Merete Furuberg (Jenter i Skogbruket, Norge), Liz Agpaoa
(USDA Forest Service, USA), Renate Späth (German Network Women in Forestry, Tyskland), Gun Lidestav
(SLU, Sverige), Gunilla Törnqvist-Hedström (Spillkråkan, Sverige), Simmoné Rose (FAO, Rom)

ISRAELS HUS TAS 
ÖVER – AV ISRAEL!
Han har kallats ”den svenska
skogshushållningens fader”.
Israel Adolf Ström startade den
första svenska högre skogsut-
bildningen i år 1828 i Stock-
holm. Nu ska det gamla skogs-
institutet bli ambassad – för
hans namne Israel.

– Hellre Abba-museum. Eller
Nobel-museum. Eller miljöhus
eller designhus, besökscentrum
eller café.

De närboende på den fashio-
nabla Strandvägen har konse-
kvent protesterat mot planerna
som funnits i flera år. Inte bara
för att ett attentat kan drabba
det närliggande kvarteret utan
även för att trafiken och den lilla
lummiga Nobelparken kan bli
avstängda vid statsbesök och
demonstrationer.

Men nu har detaljplanen först
klubbats, sedan överklagats och
senast fått grönt ljus av länssty-
relsen, i slutet av juli. Sista chan-
sen för de närboende är rege-
ringen.

Huset med tornet har fört
en tynande tillvaro sedan skogs-
utbildningen flyttades ut till uni-
versitetsområdet Frescati år
1916. Från 1935 har byggnaden
varit lager och ateljé åt Livrust-
kammaren.

På gården står en gammal
pampig alm. En grov gren har
vissnat. Tar israel sin hand från
det göticistiska huset nu? Har
almsjukan slagit ihjäl trädet
innan ambassadören flyttar in?
Text och foto: Bengt Ek

ÖKA STUDENTERNAS INTRESSE för internationel-
la skogsfrågor! Ge unga personer med utlandsin-
tresse en chans till biståndsarbete! Satsa på jobb åt
kvalificerade svenskar i FN och inom internatio-
nell forskning! Det är några förslag på hur Sverige
ska få fram fler människor som kan utveckla skogs-
bruket i kampen mot fattigdomen världen över.

Förslagen kommer från konsulterna Henny
Andersen och Bo Tengnäs som utrett hur man kan
utveckla ”resursbasen”. Så kallas mängden kunnig
personal som kan användas i internationellt bi-
stånds- och utvecklingsarbete. Studien är gjord på
uppdrag av Skogsinitiativet, samarbetet mellan
Sida och Föreningen Skogen.

På 1970-talet var många skogssvenskar verk-
samma i biståndsarbete. Idag är efterfrågan liten.
Det handlar om ett tiotal skogsutbildade personer
som rör sig ute i världen. Och det vore ohederligt
att locka folk till den internationella arbetsmarkna-
den om de inte kan få jobb. Men konkurrensen på

den internationella arbetsmarknaden för bistånd
är hård. Även svenska Sida får bara köpa kompe-
tensen där den är bäst – inte gynna svenska konsul-
ter. Innan vi i Sverige gör några insatser för att öka
intresset bör vi därför välja ut några smala områden
där vårt land kan profilera sig, menar konsulterna.

DET GAMLA BEHOVET av allmän svensk skogskun-
skap har minskat i takt med att fler människor i
fattiga länder själva kan skaffa sig utbildning. Men
i Skogssverige har vi ändå vissa saker som vi är bra
på, där vi har möjligheter att höra till de bästa i
världen. Vi är till exempel bra på att ballansera all-
männa intressen mot enskilda. Och lokala intres-
sen mot nationella.

Inom sådana områden bör Sverige se till att få
fram kunniga människor med bra språkkunskaper.
Om inget görs kommer nog Sverige även i fortsätt-
ningen ha en låg profil internationellt på det skog-
liga området, skriver konsulterna.    BE

Hjälp skogsfolk att jobba utomlands!

Gamla Skogsinstitutet nära Djur-
gårdsbron är lättbevakat, utom
räckhåll för bilbomber och nära
andra ambassader. 
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