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10,8 miljoner från Postkodlotteriet till Viskogen
Igår kväll fördelades fjolårets överskott från Postkodlotteriet mellan 56
ideella organisationer. Vi-skogen fick ta emot 10,8 miljoner kronor, pengar
som kommer att användas till att bekämpa fattigdom och klimatförändringar i
området runt Victoriasjön i östra Afrika.
Överskottet från försäljningen av Postkodlotteriets produkter går till ideella
organisationer. Vi-skogen har varit förmånstagare sedan 2015 och tilldelades
i år 10,8 miljoner kronor. Sammanlagt har Vi-skogen mottagit 59 800 000

kronor från Postkodlotteriet.
– Jag vill rikta ett stort tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare. Pengarna
gör skillnad och hjälper oss att skapa förutsättningar till ett bättre klimat och
förbättrade levnadsförhållanden för väldigt många människor i östra Afrika,
säger Pia Carlsson Thörnqvist, styrelseordförande Vi-skogen.
Pengarna från Postkodlotteriet kommer att användas till Vi-skogens
biståndsarbete i Rwanda, Kenya, Tanzania och Uganda. Grunden för Viskogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans.
Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster, ökad biologisk mångfald och
skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter. Sedan starten 1983 har
organisationen bidragit till att plantera 123 miljoner träd och förbättrat livet
för mer än 2,4 miljoner människor.
– Det känns fantastiskt att Postkodlotteriets kunder har bidragit med tio
miljarder kronor till den ideella sektorn. Varje krona kan göra direkt skillnad,
säger Anders Årbrandt, vd för Novamedia Sverige AB som är operatörsbolag
för Svenska Postkodlotteriet.
Totalt uppgick Postkodlotteriets utdelning till den ideella sektorn till 951 980
miljoner kronor i år. Postkodlotteriet har 56 förmånstagare. Sedan starten
2005 har över tio miljarder delats ut.
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Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering och
stöd till bönder arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra klimatet.
Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor
tillsammans. Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster och skydd mot
klimatförändringarna. Sedan starten 1983 har organisationen bidragit till att
plantera över 120 miljoner träd i Rwanda, Tanzania, Uganda och Kenya.
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