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Bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse skaber varige 
effekter i Kariba-projektet takket være dedikation, 
vedholdenhed og din støtte.

Klimakrisen raser stadig. De globale emissioner og temperaturer stiger fortsat kraftigt. 
Samtidig er der et stadigt større engagement i kampen mod klimaforandringer. Kun 
med støtten fra ambitiøse og fremsynede virksomheder, har Kariba 
Skovbeskyttelsesprojekt været i stand til fortsat at levere monumental miljømæssig og 
social støtte til de lokalsamfund, der er mest udsatte i klimakrisen.

Beskyttede 
784.987 

HEKTAR skov i 
det nordlige 
Zimbabwe

Forhindrede 
3,62 MILLIONER 
TONS CO2 i at 

blive udslippet i 
atmosfæren i år

VIGTIGE 
FAKTA
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● I regntiden hjælper træernes rødder 
med at beskytte mod jorderosion og 
fungerer som gigantiske svampe, 
der udgør en naturlig beskyttelse 
mod oversvømmelser.

● I den tørre sæson giver træerne 
skygge og hjælper jorden med at 
bevare fugt.

● Træerne giver også naturressourcer, 
udgør et hjem for dyrelivet, regulerer 
lokale temperaturer og beskytter 
vandskel.

LANG-
SIGTEDE
MÅL

Projektet er designet til at lede efter løsninger, der vil medføre varige 
indvirkninger, som sikrer, at skoven er beskyttet og lokalsamfund 
trives længe efter projektets afslutning. At udvide bevaringen af 
landbrug er afgørende, da det både afbøder virkningerne af 
klimaændringerne og hjælper lokalsamfundene med at tilpasse sig.

Skovrydning er den 
næststørste 
bidragyder til 
klimakrisen.
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Måske burde vi spørge, hvad 
træer ikke gør?
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Mød Steria Peturu

Frk. Peturu tager sig af sine børnebørn, der er blevet 
forældreløse som resultat af aids-pandemien igennem årene.

Efter hun er blevet introduceret til Kariba-projektet, siger 
hun: "Jeg ved, at alt vil blive godt. Vi har en meget nærende 
have, som har et meget højt udbytte, hvilket er blevet 
muliggjort gennem al den uddannelse, jeg har modtaget. Vi 
sælger nu vores grøntsager dagligt langs Chirundu Highway 
og tager penge nok med hjem hver dag til at købe mad til 
hele familien."

. 

Mød Maxwell Dube

Hr. Dube er en af projektets bønder og ledestjerner, og 
takket være hans succes, har han doneret 64 frøplanter, der 
skal plantes af Early Church Ministries. Disse indsatser står i 
spidsen for genplantning af skov i projektområdet. Han 
arbejder nu tæt sammen med projektet om at etablere 
frøplanteskoler i hvert område, hvis ikke landsby, inden for 
projektområdet. Dette vil fremme genplantningen af skov 
og reducere omkostningerne ved at købe frø.

. 

Mød Jenica Kanzambara

Frk. Kanzambara er et medlem af Kubatana-næringshaven i 
Mbire. Med indtjeningen fra haven var hun en af havens syv 
medlemmer, der hver formåede at købe en ged! Tre andre 
havemedlemmer købte køkkenredskaber. . 

Kariba’s Stemmer
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Over 1.500.000 DKK
har lokalsamfundenes 
medlemmer indtjent fra biavl, 
moringatræer og næringshaver

18 ernæringshaver øger 
fødevaresikkerheden i 
projektområdet

14 sundhedsklinikker
er understøttet med rent drikkevand

18.000+ personer
har til dato deltaget i mere end 430 workshops om 
projektrelaterede aktiviteter, f.eks. ernæringshaver og 
biavl

22 faste 
arbejdspladser 
skabt takket 
være projektet

Mere end 37.000 
mennesker har 
adgang til rent 
drikkevand

3.620.000 tons CO2
er i gennemsnit undgået årligt siden 2011

Mere end 350.000 
DKK investeret i 
understøttelse af
sundhedsklinikker 
og skoler

784.987 hektar skov beskyttet

16 truede eller udsatte arter 
beskyttet

Internationale partnerskaber mellem lokalsamfund, nationale og 
internationale organisationer og CO2-eksperter som leverer bæredygtige, 
langsigtede fordele

*tal fra senest målingperiode 2016-2019

Sammen mod Verdensmålene
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Mød holdet bag

Det eneste, der er tilbage, er at sige en stor tak til hele Kariba-holdet for deres daglige 
indsats. En særlig tak går til Carbon Green Africa, som altid står klar til at give deres 
ekspertrådgivning med et øjebliks varsel.

Vil du være med?

Få mere om at vide om hvordan din organisation også kan være med til at tage handling for en 
bæredygtig fremtid, for både planeten og de lokalsamfund mest udsatte i klimakrisen ved at 
finansiere klimabeskyttende projekter over hele verden.

Tag fat i South Pole’s danske repræsentant Marcus Maar på m.maar@southpole.com eller
+45 22 44 26 72. 

Læs mere om Kariba projektet og South Pole’s mange andre klimaprojekter på 
www.southpole.com/

South Pole’s lokale 
ekspert projektpartner

Kariba Projektleder
 South Pole

Carbon Green AfricaSara Betancur
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