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UTE I FÄLT! 

President Adama Barrow har omformat regeringen här i Gambia. Fredag den 15 mars 
offentliggjordes omplaceringen. Vicepresident Mr. Ousainou Darboe lämnar regeringen 
och ersätts av Mrs. Isatou Touray Minister of Health.  

Två andra ministrar får lämna sina poster, Mr. Lamin N. Dibba Minister of Agriculture 
och Mr. Amadou Sanneh Minister of Trade. I skrivande stund vet vi ännu inte vilka er-
sättarna blir. 

Låt oss hoppas att detta är en engångshändelse så att vi inte ser historien upprepa sig! 

Klimatkompensera dina 
(flyg)resor! Skänk ett bi-
drag till Gambiagrupper-
nas klimatkompensations-
fond så planterar vi träd i 
Gambia. En plantskola har 
etablerats i Tabajang i övre 
flodregionen där trädplan-
tor planteras och drivs upp 
i samarbete med invånar-
na. 

Rekommenderat belopp 
för flygresa till Gambia är 
200 kr. Bidraget betalas in 
på Gambiagruppernas Plus
– eller bankgiro (se sista 
sidan). Märk talongen 
“Klimatfond”. 

Mer information finns  på 
Gambiagruppernas hem-
sida.  

KLIMAT-

KOMPENSERA DI-

NA 

FLYGRESOR 

Under vecka 11 var Buba Faburay, Lars-Göran Wärn och jag själv tillsammans med 

chauffören Lamin Ceesay ute i landet för att obsevera några byar. Huvudsyftet med 

resan var att besöka byn Bayaba som ligger i Region 5 på den norra banken. En pri-

vat donation har gjort det möjligt för oss att bygga ett kök och en lärarbostad i Bay-

baba Lower BasicSchool. 

Skolan ligger väldigt öppet på ett fält i utkanten av byn. När vi tog in byn i Byut-

vecklingsprogrammet i slutet av år 2010 fanns det fortfarande ingen skolbyggnad. 

Skolan använde kliniken i byn tillsammans med ett rum som byggts av gräs. Skolan 

fick lov att stänga en dag varje månad när det var klinikdag. 

2011 byggde FIOH ett klassrumblock med 3 klassrum, rektorsexpedition och för-

råd. Det betalads av Unicef! 

Eftersom skolan ligger 9 km från huvudvägen och det är ont om bostäder i byn har 

de svårt att få lärare som stannar. Särskilt svårt är det att få kvinnliga lärare. 

 

 

 

 

 

Kristina Lundahl 



 EN FRAMGÅNGSSAGA ! 
På väg hem från Bayaba stannade vi till i byn Chan-
gai, en annan av FIOH´s Byutvecklingsbyar. Byn 
ligger utmad den stora vägen som går på norra ban-
ken ända upp till Passamas vid den senegalesiska 
gränsen. Där har nu lagts asfalt och man räknar 
med att vara framme vid gränsen innan regnperi-
oden börjar. Den här vägen underlättar transport 
för både bybor och oss andra. 
 
För er som inte besökt Changai kan jag berätta att 
byn ligger på ena sidan av vägen och skolan på den 
andra.  
 
År 2009 när FIOH gjorde sitt första besök i byn 
hade de bara en skola med tre klassrum som de 
byggt av gräs. Första gången jag steg in i rektors 
klassrum kam en orm i taket! 
 
Nu har skolan fem klassrum, rektorsexpedition, 
toaletter och kök. De har också ett borrhål med 
solpaneler och pump. 
 
Changai var också en av de byar som fick ett kli-
matkompenseringscenter. Nu kan vi se frukten av 
detta. På skogården finns det minst hundra träd, 
cashew, mango, apelsin, citron mm. För några år 

sedan sa rektor att alla familjer som skrev in ett 
nytt barn i skolan skulle få ett mangoträd. Överallt 
i byn ser du nu dessa träd grönska. Plantskolan är 
fortfarande i full gång och små mangoträd stod fär-
diga för utplantering när regnen kommer. Persona-
len hade också sparat cashewnötter för att driva 
upp fler cashewplantor.  
 
Skolan har också en fullt fungerande skolträdgård! 
Där odlas äggplantor, bittertomat, tomat ockra, lök 
och mycket annat. De färdiga grönsakerna används i 
skolans kök för att berika barnens mat. Överflöd av 
grönsaker och frukt säljs och pengarna används till 
att köpa in skrivböcker, pennor och sudd för att 
alla barn ska ha möjlighet att få en bra skolgång.  
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Mangoträden är nu fulla av frukt som snart börjar mogna! 

Mangoplantor färdiga för utplantering! Lök och i bakgrunden äggplanta. 

Vitkål färdig för användning. Påverkansarbete! 



 

STÖD FIOH ! 
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Plusgiro 90 02 38 – 7  

Bankgiro 900 -2387 

Swish 1239002387 

Märk talongen  ”Gambia”  eller skicka ett SMS: Gambia 50 eller  Gambia 100  till 72970 

Kristina Lundahl 

Kontakta FIOH Nyhetsbrev:  

ansvarig utgivare Kristina Lundahl 

kristina.lundahl@fioh.org 

 

 

 

Migration inom och utanför Gambia 

Migrationen som pågår här i Gambia sätter sina spår ute 
i landet. Allt fler ger sig av från de inre delarna av Gam-
bia, inte bara den farliga bakvägen till Europa utan också 
till kustområdet, Serrekunda, Soma och Farafenni. 

När vi besökte region 5 under vecka 11 blev jag med-
veten om att vissa områden nu blivit i det närmaste av-
folkade. Huvudgatan i JanJang Bureh som var full av liv 
och kommers är nu mörk och övergiven kvällstid. 
Många affärer har stängt eftersom ägarna gett sig av för 
att söka efter grönare ängar.  

Även Kuntaur som är ett område för risodling i Gambia 
har drabbats. Det är sorligt att se hur hus står helt över-
givna och förfaller. Hela familjerna flyttar nu till områ-
den som har en bättre tillväxt och får del av utveckling-
en i Gambia.  

Vi kan se hur städer som Soma och Farafenni växer nu 
när de har fått den nya bron. Möjligheterna att skapa sig 
en bättre framtid ökar och många tar chansen att hoppa 
på nu, vilket är förståeligt. Tyvärr kommer många då 
också i kontakt med de agenter som säljer bakvägen till 

Europa, de finns i städerna. Gambia dräneras på sina 
unga män även om också unga kvinnor nu börjat ge sig 
av i allt större utsträckning.  

Vilka konsekvenser får nu detta? I många byar finns det 
nu bara gamla och barn kvar. Det leder till att allt 
mindre odlas under regnperioden för de orkar inte med. 
Många äldre går bort och lämnar barnbarn helt en-
samma, det finns ingen familj kvar som kan ta hand om 
dem. Barn som ingen tar hand om drar omkring och 
tigger eller stjäl för att klara av uppehället. 

Samtidigt såg vi några små ljuspunkter i JanJang Bureh. 
Unga män som har startat café eller vandrarhem för att 
försörja sig själva och sin familj. Dessa unga män gör ett 
bra jobb och kan fungera som föredöme för andra. Den 
lilla restaurang där vi intog frukost, lunch och middag 
under våra tre dagar i JanJang Bureh ligger strategiskt 
alldeles vid busshållplatsen. Det gör att de får många 
kunder som är på resande fot. Heder ut dessa unga män! 

Den tunga trafiken som använder ön som genomfart är 
ett stort miljöproblem. Medan de väntar på färjan står 
de med motorn på tomgång och förpestar luften. 


