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Det är nu fem år sen vår part-

nerorganisation, FIOHTG, eta-

blerades. Sten-Åke Pettersson 

har kunnat följa dess utveckling 

under åren. Vid senaste besöket 

där är han överväldigad över allt 

som nu uträttas, arbete i 80 ut-

vecklingsbyar av en stabil och 

kunnig personalkår med en 

trygg organisation i ryggen. En 

fantastisk resa summerar han. 

I sin ledare tar Kristina Lundahl 

upp Hans Roslings sista bok 

Factfullness, som utkom 

postumt tack vare hans son Ola 

Rosling och sonhustrun Anna 

Rönnlund Rosling. Optimisten 

Rosling (nej, jag har för mig att 

han hellre ville kallas realist) 

vill få oss att inse att tillståndet i 

världen inte är fullt så bedröv-

ligt som människor i allmänhet 

tror. Han har information som 

ger oss en faktabaserad bild. Så 

läs boken och bli optimist/

realist! 

Ytterligare en sak att glädjas åt: 

Vi har fått en föryngring av 

SOG, samordningsgruppen. Tre 

före detta praktikanter, Antho-

nia Zachari, Catarina Antikain-

en och Robert Alexandersson 

har blivit så intresserade av vårt 

arbete att de vill fortsätta enga-

gera sig. Samt en ny ung kraft, 

Amalia Wärn, dotter till Lars-

Göran Wärn.(Se Mats Nydahls 

referat från Samrådsmötet i 

april s.8 ff) Catarina är särskilt 

intresserad av miljöarbete och 

ger oss här en första artikel i 

den serie hon utlovat. 

Helt lugnt har det ju inte varit i 

Gambia sedan Jammeh avgick 

och Barrow tog över. Kristina 

berättar om den Sand Mining, 

sandupptagning, som för två år 

sedan åstadkom ett barns död 

och protesterande ungdomars 

arresterande. Sandupptagningen 

har fortsatt och ställt till det 

med dödade och skadade prote-

sterande. TANGO, paraplyorga-

nisation för NGOs, där Gambi-

agrupperna är medlem, har i en 

pressrelease uppmanat President 

och regering att tillsätta en obe-

roende undersökning angående 

det dödliga polisvåldet.  

TANGO uppmanar också civil-

samhället att ställa upp vid en 

prodemokratisk marsch i juli. 

Tid och plats meddelas senare. 

(Pressreleasen här i original, för 

att inte tappa i styrka vid en 

översättning.) 

Vi ses i Mullsjö 15-16 septem-

ber. 

Ruth Plate 

Fem års utveckling… 
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Under den vackra försommaren har jag haft för-
månen att kunna sitta på min altan och läsa Hans 
Roslings sista bok ”Factfullness”. På omslaget läser 
jag att Bill Gates sagt att det är en av de viktigaste 
böcker han någonsin har läst. Jag måste faktiskt 
hålla med honom! 

När jag griper tag i boken och börjar min läsupple-

velse tror jag att jag som är, så att säga, inne i bran-

schen ska klara de avsnitt som säger ”Testa dig 

själv” relativt bra. Hans Rosling visar gång på gång 

att de olika grupper han testar klarar sig sämre än 

schimpanser, som ju väljer helt slumpmässigt. Allra 

sämst verkar de som är aktiva i biståndsvärlden 

klara sig, och även om jag var lite bättre än den 

stora gruppen där, fick jag klart på nöten av schim-

panserna! 

Det är lätt att tro att detta beror på att vi inte har till-

gång till den information som kan ge oss en faktaba-

serad bild av tillståndet i världen eller skylla på me-

dierna och hur de väljer att rapportera. Hans Rosling 

visar på tio knep som kan få oss till eftertanke och 

tankarna har varit många både under tiden jag läste 

boken och efter. Jag går ofta tillbaka och läser ett 

kapitel igen. Boken ligger på mitt vardagsrumsbord 

och ger inspiration till många diskussioner i famil-

jen och bland besökande vänner. 

Naturligtvis väcker boken tankar om Gambiagrup-

pernas arbete i Gambia. Under många år byggde vi 

skolor och har bidragit med över 300 skolor, toalet-

ter och skolkök. Detta har gett barn i Gambia till-

gång till utbildning, även om den gambiska rege-

ringens mål att inget barn ska behöva gå mer än 2 

km till skolan i åk 1 – 6 ännu inte är uppnått.  

Nu måste vi blicka framåt och gå en ny väg! Det 

Gambia nu behöver är utbildning och inte bara ut-

bildning i skolan utan inom alla områden. Hans Ro-

sling visar att ju bättre utbildning flickor får desto 

färre barn föder de. När flickor  utbildas på universi-

tet i Afrika hamnar födelsetalen på samma nivå som 

i Västvärlden. Han pekar också på att nästan hela 

ökningen av barns ökade överlevnad beror på före-

byggande åtgärder som vidtas av lokala sjuksköters-

kor, barnmorskor och utbildade föräldrar (särskilt 

mödrar). Nästan hälften av ökningen beror på att 

mödrarna kan läsa och skriva. Fler barn överlever 

idag för att de inte ens har insjuknat! Utbildade 

barnmorskor hjälper deras mödrar under gravidite-

ten och förlossningen. Sjuksköterskor vaccinerar 

dem. De får tillräckligt att äta, deras föräldrar håller 

dem varma och rena, människor omkring dem tvät-

tar sina händer och deras mödrar kan läsa bruksan-

visningen på pillerburken.  

När jag läser detta avsnitt kommer tankarna osökt 

till det arbete som Gambiagruppernas partnerorgani-

sation Future In Our Hands The Gambia (FIOHTG) 

utför i de byar som ingår i byutvecklingsprojektet. I 

flera av de byarna har vi sett prov på att detta fak-

tiskt fungerar. I byn Changai, kontaktby för Vätter-

bygdens Gambiagrupp, fick kvinnorna gå till grann-

byn för att träffa sjuksköterskan som sköter barna- 

och mödravården i området. Efter den utbildning i 

näringslära, barnavård och hygien som FIOHTG 

genomfört blev barnen så friska och välnärda att 

sköterskan blev imponerad. För att visa dem och 

alla andra i området hur imponerande detta var, be-

slutade sköterskan att nu behöver inte blivande 

mödrar och småbarnsmammor gå till grannbyn, utan 

nu kommer den mobila kliniken till Changai en 

gång i månaden.  

En liknande händelse skedde i byn Nyawurulung, 

kontaktby för Kololi Sponsorship. När en ny klinik 

skulle byggas i området valde den regionala direktö-

ren för hälsa att lägga den i Nyawurulung eftersom 

byborna där visat att utbildning lönar sig. Byborna 

föregår då med gott exempel för de som kommer till 

kliniken från andra byar. 

Så medlemmar i Gambiagrupperna – vill ni läsa en 

riktigt bra bok som stannar kvar och inspirerar – Läs 

FACTFULLNESS av Hans Rosling, Anna Rosling 

Rönnlund och Ola Rosling!          Kristina Lundahl 

Knep för att förstå världen? 
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Gambia är bland de länder som drabbas hårdast av 

de världsomspännande klimatförändringarna och 

det brottas även med en rad andra miljöproblem. 

För att få en introduktion till miljörörelsen och vad 

den gör samt Gambiagruppernas och FIOHTG:s 

arbete är det bra att först gå igenom vilka proble-

men egentligen är och vad de beror på. En del är 

sådant som besökare kan se själva då de hälsar på 

och andra problem upptäcker man kanske bara vid 

en längre vistelse. Det är lätt att bli nedstämd av de 

många problemen, men vi ska inte glömma att det 

finns lösningar och de som vill göra något åt saken. 

 

Först och främst ligger Gambia i nära anslutning till 

Sahel, som gränsregionen mellan den stora Sahara-

öknen och de mer tropiska områdena söderut kallas. 

Då vädret blir varmare är nämligen Sahel den första 

regionen att drabbas av ökenspridning och uttor-

kande jordar. Temperaturerna inåt landet når nya 

extremer vilket också kommer påverka jordbruket i 

allt större grad. En annan aspekt som gör Gambia 

extra utsatt för klimatförändringarna är landets läge 

invid Atlanten och Gambiafloden och dess låga 

höjd över havet. Det innebär att på samma gång  

 

som Gambia drabbas av mer extrema temperaturer 

och torka kommer det också drabbas ännu mer av 

översvämningar då havsnivån höjs. Översvämning-

arna får till följd att hus och hem liksom skördar 

förstörs och sjukdomar får lättare att spridas. En 

annan effekt av den höjda havsnivån är att saltvatt-

net tränger längre och längre uppåt i floden vilket 

påverkar djurlivet. Exempelvis försvinner sötvatten-

arter som lever högre uppströms som flodhästen och 

många fiskarter men även Gambias grundvatten på-

verkas och därmed tillgång till dricksvatten och vat-

ten till odling.  

 

Dessa var alltså några konsekvenser som redan 

märks av den globala klimatuppvärmningen. Och 

det kan ju tyckas nedslående att det är hela den glo-

bala uppvärmningen man måste bekämpa för att 

komma tillrätta med alla dessa problem, men det 

finns åtgärder för att minska effekterna lokalt.  

 

En sådan naturlig buffertfunktion fyller skog, vilket 

är en bristvara i landet, men för hundra år sedan var 

faktiskt större delen av Gambia täckt av skog och 

det är inte en omöjlighet att närma sig något lik-

nande igen. Varför är det så viktigt med skog då kan 

man undra. Jo, bland annat ger skogen skugga, vil-

ket sänker och jämnar ut temperaturen under träd-

kronorna. Så när det är varmt i luften är det svalare 

under träden och när det är kallt i luften gäller det 

omvända. En annan effekt av träd är att de bidrar 

med organiskt material till jorden, så när träden fäl-

ler sina löv eller dör får jorden viktiga näringsäm-

nen som behövs om man vill odla på den. Det döda 

materialet håller dessutom fuktighet väldigt bra, vil-

ket alla som odlat någon gång kan förstå varför det 

är viktigt, särskilt i ett så varmt klimat. Trädens röt-

ter håller kvar jord vid stormar och översvämningar,  

Miljö, klimat och kompensering 
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vilken annars lätt följer med vinden eller vattenmas-

sorna ut i havet. Och inte att förglömma finns det 

både mat och mediciner att hämta från träd. Man-

groveträden som växer i flodkanterna skyddar flo-

den mot erosion från land, skyddar landområden 

från översvämningar och är fiskarnas barnkammare, 

där de små kan kläckas och växa till sig innan de 

beger sig ut i den farliga floden. Ja, det finns mycket 

att säga om skogens betydelse för livet på denna 

jord, inte bara i Gambia. 

Därför är det passande att Gambiagruppernas kli-

matkompenseringsfond, som resenärer kan betala in 

till, fokuserar på just trädplantering. På årsmötet dis-

kuterades det om solceller är en mer effektiv klimat-

kompensering, men i och med att det är en fråga om 

kompenserad CO2 per mängd träd eller solceller 

eller vad det må vara och att trädplantering är logist-

iskt sett ett lättare projekt att implementera i Gam-

bia, landade vi i det igen. Även beräkningen av 

kompenserad koldioxid är lättare med träd.  

 

Personlig uppskattning av växthastighet för 

mangoträd. 

 

Här är ett räkneexempel på klimatkompensering:  
 

En tur och returresa till Gambia släpper ut cirka 5,7 

ton växthusgaser per person varav cirka 2,2 ton är 

koldioxid. Då ett mangoträd har nått cirka åtta me-

ters höjd och fått en diameter på stammen av cirka 

40 cm har det lagrat ungefär ett ton CO2. Om vi då 

räknar med att det tar cirka tio år för trädet att nå 

denna höjd och tjocklek i Gambias klimat behöver 

en flygresas hela utsläpp kompenseras med sex 

planterade mangoträd som får stå i minst tio år. Då 

har vi alltså inte räknat med den minskning av ut-

släpp som måste ske, för att vi ska hålla oss inom 

acceptabla nivåer av växthusgaser i atmosfären, utan 

det är bara för att "komma tillbaka" till den nivå som 

varit ifall resan inte gjorts.  

 

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma de minst tre 

personer som sköts till döds av polisstyrkor under 

protesterna nyligen mot sandutvinningen i Faraba 

Banta. Oavsett hur protesterna gått till är det aldrig 

befogat att döda. Händelsen visar hur farligt det kan 

vara att stå upp emot miljöbrott och vikten av att 

också vi internationella organisationer stöttar en 

fredlig gräsrotsaktivism och jobbar för att förhindra 

att konflikter kring naturresurser uppstår. Mer om 

miljörörelsen kommer i nästa nummer av Vida vyer. 

Catarina Antikainen 

 

Källor som använts för klimatkompensationsberäk-

ning: 

 

http://www.utslappsratt.se/berakna-utslapp/

berakning-av-utslapp-fran-flyg/ 

 

http://agents.cirad.fr/pjjimg/

philippe.thaler@cirad.fr/

Proceedings_atp_reserves.pdf 

 

https://frantic.s3.amazonaws.com/smy/2014/12/

Skogsreflexen_koldioxid_uppgifter_2010.pdf 

 

https://www.ijirset.com/upload/2016/

april/179_Carbon_new.pdf 

 

Översvärmning i Brikama 

http://www.utslappsratt.se/berakna-utslapp/berakning-av-utslapp-fran-flyg/
http://www.utslappsratt.se/berakna-utslapp/berakning-av-utslapp-fran-flyg/
http://agents.cirad.fr/pjjimg/philippe.thaler@cirad.fr/Proceedings_atp_reserves.pdf
http://agents.cirad.fr/pjjimg/philippe.thaler@cirad.fr/Proceedings_atp_reserves.pdf
http://agents.cirad.fr/pjjimg/philippe.thaler@cirad.fr/Proceedings_atp_reserves.pdf
https://frantic.s3.amazonaws.com/smy/2014/12/Skogsreflexen_koldioxid_uppgifter_2010.pdf
https://frantic.s3.amazonaws.com/smy/2014/12/Skogsreflexen_koldioxid_uppgifter_2010.pdf
https://www.ijirset.com/upload/2016/april/179_Carbon_new.pdf
https://www.ijirset.com/upload/2016/april/179_Carbon_new.pdf
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Fortsättning från föregående nummer. 

Mina intryck av Sverige: Jag hade möjlighet att resa 

till många platser i Sverige under en relativt kort tid. 

Jag bytte tåg 14 gånger men reste också med buss. 

Jag är tacksam för att Kristina, Inger Grünning till-

sammans med maken Per-Olof, Sonja och Saul 

Jetta, gjorde sitt bästa under kort tid för att jag 

skulle få lära känna och uppleva mycket i Sverige. 

Här följer några bestående intryck som alltid ska 

vara med mig: 

Ett mycket rent land – Jag har inte besökt så 

många länder i västvärlden förutom en kort stopp 

på Bryssels flygplats och den danska huvudsta-

den Köpenhamn, men det jag har sett i olika stä-

der, byar och samhällen av hur folket har hållit 

sitt land rent är helt fantastiskt. Jag tror inte att 

det finns ett land som kan slå dem på den här 

fronten. Jag såg det i attityden hos folk som bor 

här hur de bryr sig om att hålla en ren miljö. Det 

fanns i kulturen och det manifesterades i dagliga 

rutiner av beteenden och vanor. Det var som mat 

och dryck var dag. Jag talade med några vana 

resenärer som också pekade ut detta som karak-

täristiskt för detta land. Jag hoppas att svenskar-

na kan bevara detta väl och sprida det till resten 

av mänskligheten oberoende av hur utvecklat 

landet är.  

Ett land av sjöar, broar och planteringar. Det 

som gör Sverige till ett vackert land är de många 

vattenvägar som finns i landet från norr till söder 

vilket gör det absolut nödvändigt att ha många 

broar. Med nyskapande teknologi och utmärkt 

ingenjörskap har broarna tillsammans med andra 

anordningar underlättat kommunikationen avse-

ende transport av människor, varor och tjänster 

över hela landet. Staden Stockholm som delas av 

vatten är ett bra exempel på hur Sverige är över-

svämmat av vatten. Områdena med skogar som 

ser ut som planteringar med likadana träd är 

vackert planterade och generellt raka i struk-

turen. Inte som skogen i Gambia där olika typer 

av träd existerar tillsammans, är träden jag har 

sett i Sverige identiska och sköts som trädplante-

ringar.  

Ett välinformerat samhälle tack vare avancerad 

IT- teknik. Av det jag sett under mina resor har 

det svenska folket och de som bor i Sverige och 

säkert också i många västländer stor tillgång till 

IT- teknik också för skolbarn. Detta tror jag har 

betytt mycket för att upplysa folk om frågor 

som rör landet och resten av världen. Landet 

som jag såg det håller på att bli kontantlöst vad 

gäller dagliga transaktioner; kreditkort ersätter 

nästan helt kontanthandel av varor och tjänster.  

Tekniska landmärken – Turning Torso och den 

underbara bron som förbinder Sverige med 

Danmark. Två byggnadsverk som jag sett och 

alltid kommer att minnas är dessa två kon-

struktioner som i sanning visar på stor ingen-

jörskonst. Det var fantastiskt att stå vid Turning 

Torso och bara reflektera över prestationen, 

kostnaden och ingenjörskonsten som gjorde det 

här landmärket av en mer än 50 meter hög 

byggnad verkligt i den sydliga staden Malmö. 

Jag fick chansen att åka över bron som förbin-

der Sverige med Danmark med tåg. Det var 

lika förbryllande för mig som det skulle vara 

för så många människor att riktigt föreställa sig 

hur ett sådant världsklassigt ingenjörskap 

skulle vara möjligt. Jag sa till mig själv och till 

många andra att om den bron kunde bli kopie-

rad i Gambia för att förbinda Banjul med Barra 

skulle det vara en verklig välsignelse. 

Resan till Sverige – Min historia 

av Ebrima Drammeh   översättning: Britt-Inger Dahlin 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

* 
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Engagemanget som medlemmarna i Gambi-

agrupperna visade för att samla in pengar för 

Future In Our Hands arbete i Gambia. Jag del-

tog i det årliga samrådsmötet, gruppmöten i 

Inger Grünnings stad utanför Linköping, 

Malmö, Arboga och Stockholm. Organisation-

en, förhandlingarna, diskussionerna liksom 

marknadsföringen visade klart passionen och 

engagemanget hos medlemmarna för att bidra 

till att förändra livet här i mitt hemland. Inger 

Grünning brinner för odling och hon tog också 

med mig till en affär där hon köper frön och an-

nat regelbundet. Trots det kalla vädret och be-

gränsade solljuset i Sverige under långa peri-

oder har Inger växthus i sin bostad och på bak-

gården där hon odlar grönsaker för både egen 

konsumtion och försäljning. En del av vinsten 

går till att finansiera humanitärt bistånd till be-

hövande människor i Gambia. Detta och andra 

sätt att samla in pengar för Gambiagrupperna 

har verkligen berört mig vad gäller deras åta-

gande i våra utvecklingssträvanden. Jag har och 

ska fortsätta att använda dessa erfarenheter för 

att inspirera vårt eget folk att agera. Jag ska all        

tid säga till folk att ” om en svensk pensionär 

kan gå den där extra kilometern för att offra sin 

tid och energi för att samla in pengar till din ut-

veckling vad kan vi som gambier göra för att 

den insatsen ska löna sig för mänsklighetens 

bästa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: Mitt besök i Sverige gav många upptäck-

ter och personliga erfarenheter av ett av de mest ut-

vecklade länderna i världen. Jag fick en mängd erfa-

renheter som jag vill använda under resten av mitt 

liv som inspiration i mitt eget liv och till människor 

som jag delar arbete och socialt liv med, särskilt 

min familj, vänner men framför allt mottagarna av 

det SIDA-finansierade FIOHTG-byutvecklingspro-

grammet. Jag vill ta tillfället i akt att tacka 

FIOHTG:s ledning, ordföranden och medlemmarna 

i Gambiagrupperna för att jag fick förverkliga min 

dröm. Jag kan inte och ska aldrig glömma godheten 

hos det svenska folket speciellt hos dem som jag har 

kommit i kontakt med under min vistelse i Sverige. 

Jag hoppas kunna komma tillbaka någon gång. 

* 

Ebrima Drammeh    

Glad sommar 

 

önskar vi på   redaktionen 

Margareta och Ebrima 
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Ett avslappnat möte utan uppslitande diskussion-

er. Så kan man sammanfatta Gambiagruppernas 

Samrådsmöte, som är organisationens årsmöte. 

Det hölls den 21 april i en spännande lokal i en 

före detta fabrik för torpedmotorer i Göteborg. 

47 personer deltog. 

Göteborgsgruppen hade åstadkommit ett suveränt 

arrangemang i de luftiga lokalerna och med en härlig 

gambisk lunch tillagad av Fatou Bah. 

Själva årsmötesförhandlingarna leddes smidigt av 

Anders Pettersson från Göteborg och med Anita Ös-

terberg från Karlskoga som sekreterare. Inga över-

raskningar inträffade: medlemsavgiften i det numera 

individuella medlemskapet fastställdes till 200 kro-

nor per person och år, eller 100 kronor för studenter 

och för personer under 18 år.                

Med anledning av att vi nu håller på att upprätta ett 

medlemsregister påpekades att Gambiagrupperna 

måste se till att följa EU:s dataskyddsförordning, 

som börjar gälla den 25 maj. SOG lovade att sätta sig 

in i frågan och se till att lagen följs. 

Valberedningens förslag till ny Samordningsgrupp, 

SOG, som är Gambiagruppernas styrelse, antogs i 

sin helhet, vilket innebär att Kristina Lundahl fortsät-

ter som ordförande. (För övriga SOG-ledamöter se 

faktarutan här intill). 

Kassör Lennart Andersson kunde redovisa en sund 

ekonomi för organisationen. Den så kallade egenin-

satsen, det vill säga den summa Gambiagrupperna 

själva måste bistå med till det utvecklingsarbete vi 

genomför i Gambia med Sida/Forum Syds hjälp, har 

på senare år varit tio procent av Forum Syds bidrag. 

Nu är det fem procent som gäller, vilket innebär att 

Gambiagrupperna i år måste leverera drygt 200 000 

kronor som egeninsats. 

En liten nyhet i budgeten är att vår partnerorganisat-

ion på plats i Gambia, Future In Our Hands The 

Gambia, FIOHTG, nu kommer att börja betala hyra 

för att de använder den fastighet Gambiagrupperna 

äger. Under 2018 är hyran 25 000 dalasis i månaden. 

SOG beviljades ansvarsfrihet av Samrådsmötet. 

Två medlemsgrupper i Gambiagrupperna, Gröna 

Gambiagruppen i Enköping och Hovslättsskolan i 

Jönköping, upphör och beviljades därmed utträde ur 

organisationen. Men Eivor Björkman Gambia Aid 

med 50 medlemmar i Stockholm vill bli medlemmar 

i Gambiagrupperna. Samrådsmötet godkände deras 

inträdesansökan 

Samrådsmötet godkände också en strategisk femårs-

plan, framarbetad av Strategigruppen med stor hjälp 

från Ingrid Österberg, Stockholm. Dokumentet kom-

mer att vara ett stående inslag på framtida Sam-

rådsmöten. 

Årsmötesförhandlingarna avslutades med att mötet 

bestämde att Mullsjö Gambiagrupp arrangerar med-

lemsmötet 2018 den 15 - 16 september. Vätterbyg-

dens Gambiagrupp arrangerar Samrådsmötet 2019 

den 27 april. 

Efter förhandlingarna berättade Gambiagruppernas 

ordförande Kristina Lundahl om stort och smått från 

året som gått i Gambia.  

Compounden som Gambiagrupperna äger har fått en 

ny dieselgenerator. Pengarna kommer från en valuta-

kursvinst som egentligen skulle betalas tillbaka till 

Forum Syd, som dock godkände ett inköp av en ge-

nerator. 

Det har varit flera mindre konflikter mellan förre 

presidenten Jammehs Jolastam och andra. Flera Jolas 

känner sig missgynnade numera, eftersom de gått 

miste om flera fördelar de tidigare haft. 

Fredligt möte i torpedlokalen 

Text och foto: Mats Nydahl 

De ledde mötet. Anders Pettersson var ordförande 

och Anita Österberg sekreterare vid Samrådsmötet 

den 21 april 2018. 
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Turismen har ökat. Fler flyg kommer nu från Eng-

land, Nederländerna och Tyskland. Svenska Ving sat-

sar också mer på Gambia i år. Gambiagrupperna del-

tar i Vings informationsmöten för att sprida kunskap 

om organisationen och inbjuda till dagsutflykter till 

skolor och kvinnokooperativ. 

Den populära apskogen i Bijilo, Monkey Park, har 

halverats efter att Kina fått ta hälften av den till ett 

konferenscentrum som just invigts. Exakt vad som 

ska ske med resten av apskogen är ännu osäkert. 

Trafiken har ökat väldigt snabbt. Främst måste Gam-

bia göra något åt den enorma taxitrafiken. Det tar 

ibland 1,5 timmar att åka från compounden till flyg-

platsen i rusningstid. 

Det stora problemet i Gambia är ungdomsarbetslös-

heten. Små insatser görs för att förbättra situationen. 

Det råder informationsbrist vad gäller politiska beslut 

och myndighetsutövning i landet. Många, kanske bra, 

beslut kommuniceras inte ut till folket. Många klagar 

på att president Adama Barrow syns för lite. Två nya 

TV-kanaler har startats och det kan kanske hjälpa upp 

situationen. 

Kristina Lundahl berättade också om ett besök av 

sjukvårdspersonal från Karlskoga Lasarett, som 

gjorde en rejäl rundresa i Gambia.  De kunde då se 

väldiga materiella brister inom sjukvården på flera 

ställen. 

Sofa Cinema heter en organisation, som är en NGO 

(Non Government Organization) i Gambia, som med 

hjälp av en mobil utomhusbio arbetar med att sprida 

kunskap om mänskliga rättigheter, jämställdhet och 

mycket annat av det som Gambiagrupperna också ar-

betar med. Kristina Lundahl föreslog att GG ska ar-

beta för att Sofa Cinema ska bli en ny partnerorgani-

sation. Samrådsmötet gillade förslaget. 

Vid Samrådsmötet deltog också Yankuba Manneh, 

fundraising officer (ungefär insamlingsansvarig) vid 

FIOHTG. Han hade tillbringat en hel månad i Sverige 

hos olika medlemmar i Gambiagrupperna efter att ha 

deltagit i en handledarutbildning i Sidas regi i Härnö-

sand i mars. 

Han berättade om sitt viktiga arbete med att finna do-

natorer som kan stötta FIOHTG:s arbete i Gambia. 

Han pekade särskilt på hur mycket FIOHTG:s goda 

rykte betyder för arbetet att finna donatorer som vågar 

satsa på organisationen. Bara en så enkel sak som att 

ha ett fint kontor, det vill säga Gambiagruppernas 

compound, att visa upp betyder mycket. 

Att FIOHTG nu har en särskild avdelning för in-

samling av pengar beror bland annat på att organisat-

ionen vill kunna hitta medel för sådant som inte är 

prioriterade områden för huvudsponsorerna Gambi-

agrupperna och Forum Syd.  ”We need to comple-

ment the efforts of our main donors”, som Yankuba 

Manneh uttryckte det. För övrigt står det var och en i 

Gambiagrupperna fritt att höra av sig till Yankuba och 

föreslå donatorer, påpekade han. 

Sedan FIOHTG 2013 rekryterat en fundraising officer 

har den lilla avdelningen, som bara består av Yankuba 

Manneh, lyckats hitta donatorer till 11 olika projekt 

som sammanlagt givit 24 miljoner dalasis under dessa 

år. 

Information från Gambia. Gambiagruppernas ordfö-

rande Kristina Lundahl berättar för deltagarna i Sam-

rådsmötet vad som hänt i Gambia det senaste året. 

Han ska hitta donatorer. FIOHTG:s insamlingsansva-

rige, Yankuba Manneh, berättade om sitt svåra jobb att 
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En nygammal Samordningsgrupp 

Vid Samrådsmötet i Göteborg valde medlemmarna en ny Samordningsgrupp, SOG, som är Gambiagrup-
pernas styrelse. Efter sitt konstituerande möte ser den ut så här. 

Kristina Lundahl, ordförande, Siv Kanon, vice ordförande, Lennart Andersson, kassör, Mats Nydahl, sek-
reterare, Ingrid Österberg, vice sekreterare,. 

Övriga ordinarie ledamöter: Lars-Göran Wärn, Anthonia Zachari,. 

Ersättare: Robert Alexandersson, Catarina Antikainen, Märtha Lundkvist, Amalia Wärn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glädjande medlemstillskott. Gambi-

agrupperna har på senare tid fått flera 

yngre medlemmar. Fr.v. Amalia Wärn, 

Catarina Antikainen, Anthonia Zachari 

och Robert Alexandersson. Samtliga in-

går dessutom i Samordningsgruppen, 

Gambiagruppernas styrelse. 

Ny i SOG. Catarina Antikainen till  vänster 

 

Ny i SOG. Amalia Wärn till höger 

Uppskattad service. Margaretha Wrenne från Göte-

borgsgruppen serverar frukost till deltagarna i Sam-

rådsmötet.  

Skickliga arrangörer. Delar av Göteborgsgrup-

pen tackas av Gambiagruppernas ordförande 

Kristina Lundahl för väl genomfört Samrådsmöte. 

Anders Petterson, som ordnade lokalen, saknas 

på bilden . 

Text och foto denna sida 

Mats Nydahl  
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Samrådsmötet avslutades genom att ett antal av 

de närvarande Gambiagrupperna berättade en del 

av vad de gör under ett år. Det här är kortfattat 

vad som framkom. 

 

Kristina Lundahl berättade om sina kontakter med 

ungdomar i Hammarkullen i Göteborg. En kontakt 

som dök upp i en facebookgrupp. Det slutade med ett 

event i Hammarkullen som inbringade 28 000 kronor. 

Det har också givit resultat i form av fotbollsskor och 

fotbollströjor som Göteborgsgruppen samlat in och 

som går till Gambia. Göteborgsgruppen försöker ha 

ett medlemsmöte en gång per termin. 17 maj blir det 

marknad på Skånhällaskolan. Marknaden har blivit en 

tradition.  

Mullsjögruppen brukar träffas en gång per termin. 

Man har samma problem som flera andra grupper, 

nämligen att de flesta börjar bli ganska gamla. En del 

yngre personer från Falköping har dock tillkommit. 

Lotterier ger en del pengar. 

Gambia Öst, genom Anders Beckman, berättade att 

man har medlemsmöten fyra gånger per år. Gruppen 

deltar i Kolmårdsmarken en marknad som i år inträf-

far den 4 augusti. Inger Grünning åker då och då till 

andra orter och håller föredrag om Gambia. Dessu-

tom sitter hon ibland på torget i Åtvidaberg och säljer 

frön och plantor, dels för att få ihop pengar till sina 

fadderbarn, men också till övrig verksamhet. Grup-

pen har också kontakt med Lions i Kolmården.  

Vid sidan av arbetet med att få ihop pengar till egen-

insatsen samlar Gambia Öst också in pengar till en 

brunn i byn Chargel långt in i Gambia. Den torde 

vara klar före regnperioden. Just det här, att man kan 

peka på något så konkret som en brunn, har gjort att 

pengar kommit in, menade Anders Beckman. Grup-

pen har också 26 fadderbarn.  

Katarina Heinemann berättade att Hälsingegruppen 

gör det mesta som andra grupper också gör. Men hon 

framhöll särskilt att de små praktiska lunchväskorna, 

tillverkade i Gambia, blivit en succé. Gruppen säljer 

också företaget Ullmax´ kläder och det ger en skaplig 

förtjänst. Och Hälsingegruppen ska snart ha en 

”fixardag” då man kanske kan sy yogakassar och 

snickra fågelholkar. 

Sonja Myrin från Stockholmsgruppen var nöjd, ef-

tersom man äntligen blivit flera, och framför allt att 

en hel del unga människor blivit medlemmar. För att 

få in pengar och sprida kunskap om Gambiagrupper-

na brukar man delta i en afrikansk marknad.  

Lars-Göran Wärn kunde berätta att Afrikada Teethsa-

vers arbetar vidare med tandhälsa i Gambia och att 

man har sin Gambiagrupp lokaliserad i Skåne. 

Mats Nydahl berättade att Västeråsgruppen har 

samma problem som flera andra grupper att medlem-

marna börjar bli till åren. Gåvobrev av olika slag har 

gett Västeråsgruppen ett tillskott på 11 000 kr på se-

nare tid. 

Fixardagar och fröförsäljning av Mats Nydahl 

 
* * * * * * * * * * *  

1991 föddes jag på Ystads lasarett 

efter många klargöranden från lä-

karen att min mamma inte kunde få 

barn. Vi bodde på landet i några år; 

jag och mina föräldrar, men det 

dröjde inte länge innan vi flyttade 

till Gambia. Här växte jag upp, fick 

vara nära släkten, gick i skola och 

var riktigt lycklig. Det var med 

sorg i hjärtat jag tog emot nyheter-

na om att vi skulle flytta tillbaka 

till Sverige år 1999. Gambia var 

mitt hem och jag ville inte till Sve-

rige. Men när jag ser tillbaka på det 

idag, så är det nog det bästa som 

kunde ha hänt. Jag hade aldrig fått 

samma frihet och möjligheter till 

att välja utbildning, karriär, enga-

gera mig i olika projekt och alla 

små val som har fått mig växa som 

person. 

Jag jobbar numera som biomedi-

cinsk analytiker på en privat klinik 

inom klinisk fysiologi samtidigt 

som jag ska läsa mitt sista år på 

master inom hälsoekonomi, policy 

och management. Min dröm är att 

kunna arbeta dels för Sveriges ut-

veckling, men även för Gambia för 

att se till att framtida generationer 

får samma valmöjligheter som jag 

fick i Sverige. 

                                Amalia Wärn. 
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I Gambia pågår det som kallas Sand mining, det vill 

säga stora lastbilar kommer och hämtar sand i vissa 

områden i Gambia för att sedan sälja sanden till 

byggarbetsplatser. Det går åt mycket sand när man 

gjuter block till byggnationer. 

Det är ju inte mer än två år sedan som vi nåddes av 

oroande nyheter under President Jammehs era. By-

bor i Gunjur gick ut på vägarna och försökte stoppa 

de bilar som kom för att hämta sand. Detta efter att 

en 4-årig flicka mist livet efter att ha lekt på en plats 

där sand blivit upptagen. De som hämtar sanden 

återställde inte såren i naturen och inkomsterna kom 

inte byborna till del. Det var ungdomar i byn som 

tog initiativ till demonstrationerna men det dröjde 

inte länge förrän även kvinnorna anslöt sig. Det hela 

slutade med att över 50 ungdomar sattes i arrest. 

Resultat av protesterna fick vi aldrig veta något om 

men sand hämtades som vanligt! 

Nu är det dags igen! Bybor i Faraba Banta på södra 

banken har tröttnat på all tung trafik som kommer 

för att hämta sand i deras by utan att någon inkomst 

tillfaller byn. Detta har lett till demonstrationer och 

i samband med detta har våldsamheter utbrutit. Det 

började som en fredlig demonstration som urartade 

och demonstranterna skingrades av polis som sköt 

gummikulor. Demonstranterna gav sig dock inte 

utan återkom med nya demonstrationer, vilket ju är 

deras demokratiska rätt.  

Den här gången den 18 juni gick det dock riktigt 

snett. Demonstranterna satte eld på fordon och 

misshandlade en journalist. Polisen svarade med att 

skjuta skarpt rakt in bland demonstranterna, två per-

soner avled och åtta skadades. I en demokrati kan 

det aldrig accepteras att polisen tar till ett sådant 

kraftigt våld. Ja, människor agerar som de blivit 

lärda och är vana men det är ingen ursäkt! Den nya 

gambiska regeringen måste påskynda utbildning  

och direktiv för den beväpnade polisen. Detta får 

inte hända igen! 

Presidenten beklagar en sådan olycklig händelse 

som lett till förlust av liv med hänsyn till hur långt 

Gambia har kommit som en nation för att främja 

demokrati och respekt för rättsstatsprincipen. 

President Barrow uppmanar till lugn och återhåll-

samhet medan fakta är på gång för att säkerställa att 

nödvändiga åtgärder vidtas. Tre poliser som är in-

blandade i skottet är för närvarande under utredning 

och en är på intensivvården på Sir Edward Francis 

Small Teaching Hospital. 

 

Ett direktiv har gått ut att all gruvverksamhet tills 

vidare ska stoppas. 

 

President Adama Barrow. Bild från  

Gambianews 24. 

 

Kristina Lundahl 

Sandupptagning i Gambia 
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 PRESS RELEASE  

TANGO Expresses Concern over Faraba Incident  

Fajara, 19 June 2018:- TANGO has learnt with dismay and displeasure the disproportionate use of force 

by personnel of the Police Intervention Unit in Faraba leading to the death of two youth and injuries to se-

veral more on Monday 18 June 2018. It is with a heavy heart that TANGO extends heartfelt condolences to 

the families of the deceased and prays that the departed souls rest in perfect peace and hopes for a speedy 

recovery for the injured. We wish to call on the residents of Faraba to continue to exercise restraint and ob-

serve the rule of law in defending their rights and welfare. All citizens have a duty to maintain the unity, 

peace and stability of the Gambia.  

The residents of Faraba and indeed every Gambian have a constitutional right to peacefully protest in pro-

tecting their rights and welfare. This right is sacrosanct and must be protected by those we voted in power 

to do so. We are therefore shocked that the Gambia Government would deploy police armed with live bul-

lets to afflict its own people with this fatal blow in the guise of crowd control.  

The Faraba Incident brings to question the very rational for the democratic change that Gambians registered 

on 1st December 2016. During the dictatorship Gambians had almost no means to vent out their disagree-

ment with government decisions and actions while also lacking effective avenues for redress. We are of the 

view that this new political dispensation offers the unique opportunity where Gambians could utilize peace-

ful, democratic and nonviolent means of disagreement and engagement with the State. We are therefore 

concerned that, not only in Faraba but there has been several instances in many other communities around 

the country where citizens face heavy-handedness from the police including arrests, detentions and 

prosecutions for merely seeking to express their disagreement with certain government decision that they 

feel infringe on their rights.  

In light of the above, TANGO hereby calls on the President as well as the National Assembly to institute an 

independent enquiry to determine the circumstances leading to the use of force and the loss of life and pro-

perty in Faraba on Monday 18 June 2018 and ensure that perpetrators are brought to book. Furthermore 

TANGO urges President Adama Barrow to urgently address the nation as a means to stabilize the situation 

and assure citizens of the commitment of his Government to the protection of the rights and welfare of 

Gambians.  

TANGO wishes to urge all citizens and CSOs in particular to remain vigilant, peaceful and committed to 

the ideals of democracy and good governance in our country. For that matter TANGO intends to mobilize 

the Civil Society and all concerned citizens as a whole to embark on a pro-democracy march in July 2018 at 

a time and date to be communicated shortly, to remind our Government and people of our decision to move 

from tyranny to democracy and the rule of law in our dear motherland.  

——————————————————————————————————————————— 

 

TANGO Office: PMB 392, Serrekunda The Gambia  

Tel: (220) 4390525 Fax: (220) 4390521 E-Mail: info@tangogambia.org   

Website: www.tangogambia.org  
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Efter en gambiaresa i februari i år så kom insikten 

tydligare än tidigare om vilken resa organisationen 

gjort i Gambia. Min fru Katarina och jag har tidigare 

arbetat som volontärer i Gambia under nästan tre år 

och sedan besökt Gambia och FIOH/FIOHTG vid 

många tillfällen . Alltefter som tiden går så ändras 

och fördjupas insikterna om saker och ting, händelser 

och skeenden.  

Kontoret i Koto är sig likt. Man möts alltid av ett 

stort leende och välkomnande skratt när porten öpp-

nas. Några få vakter har slutat under åren men efter 

många besök är vi igenkända och alltid lika väl-

komna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne på kontoret möter oss chefen själv, Buba Fabu-

ray, en kär gammal bekant och tidigare arbetskamrat. 

Nästa pratstund blir med Aminata Secka, ledare för 

skolutvecklingsenheten. Många gemensamma min-

nen kommer upp till diskussion och vi förhör oss om 

hur arbetet fortskrider. Dembo kommer släntrande 

nedför trappan från övervåningen och vi får ett kort 

samtal med honom om aktuella byggnationer. Omar 

och Rose berättar om sina aktuella projekt. Vi frågar 

hur det står till med Omars tvillingar.   

 

 

 

Ami kommer och hälsar och vi får senaste nytt om 

Stens skolgång. Glada utrop och kramar från Sirra 

och Fatou som sköter markservicen med bravur.  Det 

känns som om man vore ”den förlorade sonen” som 

kommer hem. Så många positiva människor på 

samma arbetsplats och under så lång tid.  De är som 

en stor lycklig familj. 

Alla medarbetare i FIOHTG har inte nämnts här men 

det samlade intrycket omfattar alla. Barbro Eketorp 

ler säkert belåtet från sin himmel, när hon ser ner på 

vad hon drog igång för 40 år sedan med det första 

skolbygget. Först som den svenskstyrda organisation-

en FIOH och sedan 2013 som den gambiskt styrda 

organisationen FIOHTG. Organisationen har utveck-

lats och har en tydlig struktur. Planering, genomför-

anden och uppföljningar följer noga utarbetade ruti-

ner. Ekonomin sköts enligt alla konstens regler. Ar-

bete pågår i ett 80-tal byar med olika processer inom 

kapacitetsutveckling, kompetensutveckling och på-

verkansarbete.  SIDA som beviljar huvuddelen av 

biståndet har många anledningar till att vara nöjda. 

FIOHTG har även en egen fundraising/ finansierings- 

avdelning som arbetar med att söka pengar från olika 

organisationer och företag.   

Ja, det är verkligen en fantastisk resa som organisat-

ionen har genomfört. Bra ledare och duktiga medar-

betare krävs för en framgångsrik utveckling. En an-

nan viktig faktor är trivseln och intresset för arbetet 

hos de anställda. På FIOHTG är dessa framgångsfak-

torer väl tillgodosedda. Ytterst få medarbetare har 

slutat sina anställningar under åren. Alla trivs med 

varandra och med arbetsuppgifterna. Det är därför 

som jag känner mig hemma när jag besöker kontoret 

och får träffa ”FIOHTG-familjen”. 

Gambiagrupperna i Sverige är verkligen att gratulera 

till att ha lagt grunden för organisationen FIOHTG 

och fått den så framgångsrik. Alla vi som älskar 

Gambia och tror på att frivilligt arbete och bidrag gör 

framtiden bättre för Gambias barn. Vi måste fortsätta 

att arbeta med det, för resan är inte slut än på länge. 

 

En fantastisk resa av Sten-Åke Pettersson 

Buba  Faburay 

Katarina 

Sirra 

Fatou 

Ami 

Fatou med  

lille Sten 
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Vad sysslar egentligen en Gambiagrupp med utöver 

själva kärnverksamheten, den att samla in pengar till 

Gambiaarbetet. 

Vi i vår grupp – Vätterbygdens Gambiagrupp – 

satsar till exempel på att bjuda in till aktiviteter av 

olika slag. Det har blivit fyra medlemsmöten sedan 

juni 2017. 

Det känns bra för Gambiaarbetet att erbjuda till-

fällen där vi både breddar kunskapen om kärnverk-

samheten i Gambiaarbetet samtidigt som vi lär 

känna varandra i gruppen. Vi jobbar för samma sak, 

men vi bor långt från varandra. Att träffas, betyder 

många gånger att man kan inspirera varandra. Till-

sammans med likasinnade kan man hitta nya sätt att 

arbeta framåt.  

Medlemsmötena har bland annat erbjudit två till-

fällen med brödbak i stenugn, där vi fick baka 

mycket goda brödkakor. Vi som bakade var alla no-

viser.  Som tur var hade vi läromästare. Bakträffarna 

avslutades med gemensamma måltider Då kunde vi 

skratta gott åt alla våra misstag.  

Så en skogsdag, då vi lärde oss mycket om skogen 

och om tider när det fanns människor som bodde i 

torp där man levde och hade sin utkomst av vad sko-

gen och jorden kunde ge. Vi upplevde en härlig 

vandring kryddad med skogens poesi och historia 

och blev inspirerade.  

På årsmötet tillika medlemsmötet gick alla en tips-

promenad med frågor, som på något sätt hade an-

knytning till Gambiaarbetet. Det var ett bra sätt att 

få igång goda samtal. 

Ett trettital medlemmar utnyttjade det här medlems-

träffarna till att lära känna varandra lite närmare. 

Barbara Johansson 

Onsdagen den 11 mars hade vi celebert besök i 

Mullsjö. Styrelsen för Mullsjö Gambiagrupp var 

samlad för ett vårmöte på Trollehöjdsvägen hos 

AnnMarie. Då dyker vår kära ordförande Kristina 

upp och deltar i vårt möte. Hon var hos Ing-Britt 

Filipsson för arbete med vår årsrapport. De hade 

arbetat i flera timmar med formuleringar och färdig-

ställande av rapporten och tog en paus i arbetet till 

stor glädje för oss andra som  fick del av Kristinas 

färska nyheter  från Gambia. Kristina berättade att 

turismen är igång igen och  hon lovprisade Ving 

som åter är positivt inställda till vårt arbete i Gam-

bia.  Varje utflykt till våra byar har varit väl befol-

kade. Vi pratade om den nye presidenten Adama 

Barrow och folk är missnöjda i Gambia.  Man tyck-

er inte det händer något, men som vi vet: Demokrati 

tar tid! Kristina tycker ändå att människorna är mer 

fria och vågar säga mer vad man tycker.  Detta tror 

hon inte man förstår riktigt.    

En ny grupp bestående mest av unga har bildats i 

Stockholm.  Det är ju bara så roligt!  

Annars flöt sammanträdet på och vi tog diverse be-

slut. Vi pratade om medlemskapet och vi bestämde 

att vi ska samla in  25 000  kronor i år också. Nästa 

möte har vi den 8 augusti.  

Vid pennan Ann-Marie Eskilsson Ordf 

Mullsjö Gambiagrupp  

  
 

 

 

 

Vad sysslar egentligen en Gambiagrupp med? 

Ruth, Lena, Ann-Marie, Kristina och Sven-Olof 

***************************************** 
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Gambiagrupperna bjuder in till 
 

Medlemsmöte 2018-09-15 – 09-16 på Mullsjö folkhögskola 
 

Start med drop-in fika från 10,00 på lördagen 
Registrering 10.30 Programstart 11.00 

Gemensam middag med underhållning lördag kväll 
Avslutning med lunch ca kl 13.00 på söndagen. 

 
Kostnad 

Boende i enkelrum 1 206 kr 
Boende i dubbelrum 1 000 kr 

Deltagande utan boende 456 kr 
 

Ur programmet  
Madeleine de Geer från Soroptimisterna utbildar oss i projektet  

”Clean and Green i Gambia”.  
Soroptimist International är en av världens största partipolitiskt och religiöst obundna 

kvinnoorganisationer. Genom ett starkt nätverk av yrkesverksamma kvinnor  
vill de bidra till att stärka kvinnans ställning globalt, nationellt och lokalt.  

SORoptimisterna vill starta verksamhet i Gambia.  
 

Information från arbetet i Gambia och arbete i våra grupper om miljöfrågor,  
kommunikationsfrågor, ekonomifrågor och strategifrågor. 

 
I samband med lördagskvällens middag blir det underhållning.  

 
Och så naturligtvis tid för samvaro och informella samtal mm. 

 
Ett detaljerat program kommer att skickas ut senare. 

 
Anmälan sker till kansli@gambiagrupperna.org senast 20 augusti 2018. 

 

Välkomna  
Mullsjögruppen och SOG 

 

http://www.soroptimistinternational.org/
mailto:kansli@gambiagrupperna.org

