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Gambiagrupperna, GG, vill verka för en rättvis och hållbar byutveckling i Gambia, baserad på alla
människors lika värde och rätt till rimliga levnadsvillkor. När människor förmår att organisera sig i
starka, självständiga och demokratiska former, är detta ett steg framåt, både för rättvisan och
demokratin och därmed en utveckling av det civila samhället i Gambia. GG ser utbildning som en
nyckel till utrotning av fattigdomen. GG:s huvuduppgift är att stärka det civila samhället i Gambia, så
att lokalbefolkningen ges möjlighet att påverka sin egen situation. Med andra ord hållbar
landsbygdsutveckling genom kapacitetsuppbyggnad och kapacitetsutveckling.
I Sverige består GG av 16 engagerade medlemsgrupper som samlar in pengar till verksamheten
(egeninsats). Till största delen finansieras verksamheten av Sida (via Forum Syd). 5 % av budgeten
finansieras av GG själva. Sedan 1 januari 2018 har vi infört individuellt medlemskap i GG. Detta innebär
att vi i grunden har förändrat en väsentlig del av vår organisatoriska struktur.
Medlemsrekrytering sker vid olika typer av event där Gambiagrupperna deltar: föredrag,
julmarknader, olika typer av sammankomster och med hjälp av medlemmarnas nätverksarbete. En
stor del av rekryteringsarbetet sker också bland svenska turister i Gambia. Många turister som ser hur
det ser ut i Gambia vill göra en insats.
I dag har GG i Gambia en samarbetspartner – Future In Our Hands The Gambia (FIOHTG). Den lokala
kapaciteten har växt och partnerorganisationen har utvecklats till en självständig organisation. GG är
idag en av flera samarbetspartners till FIOHTG och sponsor av programmet ”Education for all
through community development” som implementeras av FIOHTG på den gambiska landsbygden.
GG och FIOHTG har ett gott rykte i Gambia och är välkända partners till både regering och andra
organisationer i landet, och är kända för kvaliteten på arbetet, effektiva resultat i
fattigdomsminskning och tillförlitlighet.
GG och dess partner vägleds av ett rättighetsperspektiv, dvs. organisationerna byggs så att kränkning
av mänskliga rättigheter inte sker och så att olika ansvarstagare också får möjligheter att förverkliga
dessa rättigheter. Rättighetsperspektivet innebär också att ett program, en åtgärd inte bara präglas
av öppenhet och insyn, utan de som berörs skall också deltaga i genomförandet. Bildandet av lokala
sammanslutningar i det civila samhället stärks och blir den kraft som behövs för att GG:s miljöarbete
ska lyckas.
GG arbetar alltid med sin partner i linje med Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, FN Agenda
2030 för hållbar utveckling med sina 17 hållbara utvecklingsmål (SDG). De målen syftar till att
universellt till att mobilisera insatser för att stoppa alla former av fattigdom, bekämpa ojämlikhet
och ta itu med klimatförändringar, samtidigt som man ser till att ingen lämnas efter. Målen inriktar
sig på ett mer inkluderande partnerskap mellan regeringar, den privata sektorn och det civila
samhället för att dela med sig av kunskap, expertis och andra resurser för att uppnå målen.

Verksamheten i Sverige ska alltid bygga på saklig information om situationen i Gambia, debattera
formerna för stöd till förändring och verka för ett ökat ansvarstagande med respekt för mänskliga frioch rättigheter och för en mer rättvis fördelning av jordens tillgångar. För den form av arbete som
GG bedriver krävs dels ett starkt engagemang för att skapa opinion för ett ansvarsfullt och generöst
statligt bistånd från Sverige, dels en vilja att satsa egna medel till den del av biståndskostnaderna
som inte täcks av medel från Sida.
GG:s 16 lokala grupper arbetar ideellt med insamlings- och informationsarbete. Medlemmarna har
rätt att delta i organisationens högsta beslutande organ Samrådsmötet, medlemsmöten etc. och kan
väljas att ingå i Samordningsgruppen som väljs av Samrådsmötet.
I kontakter med myndigheter i Sverige och Gambia företräds GG av Samordningsgruppen eller den
som Samordningsgruppen utser.
GG:s nuvarande roll är att göra programplaner och programansökningar och avrapporteringar av
program och projekt till Forum syd och andra bidragsgivare. Programmen och projekten tas fram
med hjälp av FIOHTG och de utgör underlag i en ansökan om bidrag från Forum syd. Rapportering av
program och projekt sker också i samverkan med FIOHTG. Just nu pågår ett ettårigt program. Detta
arbete innebär att ett ekonomiskt bistånd på knappt 4 miljoner kr per år förs från Sverige till Gambia
och används i det arbete vi bedriver i samarbete med FIOHTG.
GG har ingen heltidsanställd personal i Sverige utan arbetet utförs i huvudsak ideellt. Ordförande,
kassör och några med särskilda ansvarsområden har ett mindre arvode.
I Gambia har partnerorganisationen FIOHTG 35 heltidsanställda varav 20 arbetar ute på fältet med
utvecklingsarbete. FIOHTG och GG arbetar tillsammans med NGO-nätverket TANGO (The Association
Of NGO:s).
FIOHTG gör kvartalsvisa utvärderingar en region i taget i de byar där vi arbetar. De tittar bland annat
på läskunnighet, levnadsstandard, jämställdhet, miljöarbete, kontroll över produktionsresurser mm.
Varje år anlitas en extern utvärderare av FIOHTG. I denna utvärdering tittar man bland annat på:
• Läskunnighet i skolan
• Antal vuxna som deltagit i alfabetisering
• Inkomstgenererande aktiviteter som kommit igång
• Försäljning av producerade grödor eller annat som tillverkats
• Könsroller och hur de förändras
• Livsmedelshantering
• Hur väl mammor hanterar den utbildning de fått i näringslära för små barn
• Spannmålsbankernas hantering och återbetalning av lån
• Hur skörden påverkats av de kunskaper i jordbruk som byn fått ta del av
• Hur väl skolan i byn tas om hand när det gäller reparationer, städning, skolträdgård mm
• Rapporten avslutas med rekommendationer för kommande år samt för utfasning av byar
som uppnått sina mål.

•

Hur har insatserna implementerats i förhållande till den analys och plan som gjordes
tillsammans med byn inför arbetets start?

När vi i en by nått de uppsatta målen lämnar vi den byn och fortsätter i andra byar för att på så vis
påverka utbildning och levnadsvillkor i ytterligare byar och för att nå målet utbildning för alla.
Effekterna av arbetet kan exemplifieras av hur arbetet med spannmålsbankerna har fortsatt. I
organisationens byutvecklingsbyar har det nu upprättats 44 spannmålsbanker där byborna kan låna
spannmål under ”the Hungry Season” (april/maj till september). Under den perioden var det vanligt i
byarna att man inte kunde äta mer än ett mål mat om dagen. Anledningen är att årets skörd i stort
sett är slut och inköp av livsmedel blir alldeles för dyrt. Sedan upprättandet av spannmålsbankerna
har ingen by med en sådan behövt reducera matintaget under 3 mål mat/dag. Lånet betalas tillbaka
efter nästa skörd mot en mycket låg ränta.
I så gott som samtliga byar i byutvecklingsprogrammet saknas elektricitet och därför har GG och
FIOHTG nu installerat solpaneler i skolan eller på byns aktivitetscenter. Detta ger bybor möjlighet att
ladda sina mobiltelefoner och på så sätt kunna hålla kontakt med omvärlden. Aktivitetscentret har
också fått tillgång till media så att bybor kan ta del av nyhetsprogram och påverkansinformation.
Detta har lett till ökad medvetenhet och omvärldsuppfattning.
GG och FIOHTG har också samarbetat med organisationen Sofa Cinema som tillhandahåller en mobil
biograf och på så sätt gett flera av byutvecklingsbyarna möjligheten att få ta del av film som både
underhållning och utbildning. Detta har varit mycket uppskattat och filmerna har haft stor
genomslagskraft.
En annan aktivitet som fått fina resultat är det som kallas ”Interface dialog”. Bybor ges möjligheten
att ställa sina ansvarsbärare (den lokala polisen, tullen, regionansvariga, National Assembly
medlemmar etc.) till svars genom en plattform där FIOHTG:s personal fungerar som moderator.
Uppskattat och framgångsrikt för både bybor och ansvariga
Under år 2017 fasades 4 byar som nått sina mål ut ur programmet och fyra nya har validerats och
blivit antagna till programmet under årets första månader.
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