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A KTUELLT
Den tätnande biltrafiken och korruption inom polisen ger en allt med kaotisk situation
på gatorna i Gambia. Många bilförare saknar körkort och kan fortsätta att köra omkring med bristande kunskaper eftersom det är så lätt att bara stoppa en slant i den
kontrollerande polisens ficka. Den gambiska regeringen behöver prioritera en ny polisutbildning och ta tag i den korruption som pågår!

K LIMAT KOMPENSERA DINA
FLYGRESOR

Den sista april förlorade en medarbetare på FIOHTG sina barns 7-årige kusin då han
blev påkörd av en lastbil.

1:a Maj
Den första maj är ju arbetarnas dag och demonstrationer pågår runt om i världen. I Gambia firas arbetarnas dag på ett helt annat sätt. Företag och organisationer anordnar utflykter, sportevenemang och picknicks. Detta för att främja
sammananhållningen och samarbetet i organisationen.
FIOHTG påbörjade första maj-firandet redan på Valborgsmässoaftonen med
att ha ett ”ALL STAFF MEETING” på kontoret. Då får alla medarbetare chansen att höra vad som är aktuellt just nu och vad som planeras den närmaste
tiden. Det ges också tillfälle för alla att framföra sin åsikt eller om det är något
man gått och funderat på.
Den första maj for sedan personalen ner till stranden för att under dagen ägna
sig åt bad, olika aktiviteter och att förtära en liten picknick.

Kristina Lundahl

Klimatkompensera dina
(flyg)resor! Skänk ett bidrag till Gambiagruppernas klimatkompensationsfond så planterar vi träd i
Gambia. En plantskola har
etablerats i Tabajang i övre
flodregionen där trädplantor planteras och drivs upp
i samarbete med invånarna.
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 hemsida.
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Föreningens framtid den viktiga frågan
Nästan 40 medlemmar kom till Gambiagruppernas Samrådsmöte (årsmöte) i Svenska kyrkans
församlingshem i Bankeryd den 27 april. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar var föreningens framtid och svårigheten att få fram medel till framtida satsningar två tunga frågor som
diskuterades.
Anette Rydell från arrangerande Vätterbygdens Gambiagrupp berättade om Bankeryd och hälsade välkommen.
Det numera väl samkörda paret Anders Pettersson från
Göteborg och Anita Österberg från Karlskoga utsågs till
ordförande respektive sekreterare för mötet.
Verksamhetsplanen för innevarande år, som godkändes av
mötet, avspeglar den delvis nya situation som Gambiagrupperna, GG, och partnerorganisationen Future In
Our Hands The Gambia, FIOHTG, befinner sig i.
En ordentlig genomlysning av satsningar som i framtiden
är möjliga för föreningen, och framför allt hur man ska få
fram pengar till dem, måste göras, och en mindre arbetsgrupp bildas där Lars Göran Wärn är sammankallande
och där bland andra Anders Pettersson ingår. Kristina
Lundahl har kontakt med en person som är villig att på ett
professionellt sätt söka bidrag från EU åt GG. Han knyts
Av 2018 års överskott på 53 000 kronor avsätts 50 000
kronor till en reparationsfond för fastigheten i Gambia.
GG:s compound, som kostade cirka 10 miljoner Dalasis
att bygga är nyligen värderad till 24,1 miljoner Dalasis.
Mötet beslöt att medlemsavgiften för individuellt medlemskap ska vara oförändrad, det vill säga 200 kronor per
år, men för studerande och barn under 18 år 100 kronor
per år.
För övrigt godkändes verksamhetsberättelsen och SOG
beviljades ansvarsfrihet av mötet.

senare till den aktuella gruppen.
Martin Holmberg, nyinvald ledamot i Samordningsgruppen, SOG, (GG:s styrelse) utses till insamlingsansvarig
och kommer att gå de utbildningar som erbjuds inom området fundraising.
Av årsplanen framgår också att GG vill utöka antalet samarbetspartner i Gambia.
Förutom detta redogjorde GG:s kassör, Lennart Andersson, för den ekonomiska situationen och föredrog budgetförslaget, som godkändes av mötet. Budgeten är beräknad att ge ett överskott på cirka 30 000 kronor.

Ledde mötet. Anita Österberg och Anders Pettersson
höll god reda på alla ändringsförslag när GG:s ordförande
Kristina Lundahl föredrog verksamhetsberättelsen.

borna har bland annat innefattat jämställdhetsarbete, arbetsbesparande metoder, hälsa och hygien, näringslära,
nya jordbruksmetoder och mycket annat.
Även skolträdgården utvecklades med mängder av fruktträd – numera har skolan över 100 träd på skolgården.
Det som gjort att Changai varit så framgångsrikt är förstås
flera saker: en engagerad och framåtsträvande alkhalo
(bychef), engagerade bybor som vill arbeta hårt för sin
by, ungdomar som stannar kvar i byn, tillgång till vatten
och lärare som stannar.

En delvis ny styrelse valdes, se särskild ruta!
Efter avslutade årsmötesförhandlingar berättade
GG:s ordförande Kristina Lundahl om framgångarna
med byn Changai som varit Vätterbygdens Gambiagrupps
kontaktby. Hon
kunde med bilder visa hur byn såg ut för tio år sedan, när
arbetet med att utveckla byn började: bilder på materialtillverkning i skolan, skolmiljön, klassrumsobservationer,
lektioner, sömnadsarbete.
Changai som ligger några mil in i landet från Janjanbureh
är en framgångssaga. Utbildningen för olika delar av by-
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Gambiska varor. Margareta Wrenne från Göteborgsgruppen och Barbara Johansson från arrangerande Vätterbygdens Gambiagrupp diskuterar saker till försäljning på Samrådsmötet.
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Samrådsmötet avslutades med en engagerad diskussion om GG:s framtid och svårigheten att hitta pengar
till allt föreningen vill göra. Kristina Lundahl informerade om läget, och om att Forum Syd inte är nöjt med
vårt program.
– Vi måste vara självkritiska och kanske hitta på något
nytt, menande Lennart Andersson.
I framtiden kommer vi att ha pengar över på grund av att
egeninsatsen kommer att vara mindre. Och vad ska vi
göra med de pengarna?
– Men vi får ju söka projektpengar från Forum Syd, varför inte på medlemsmötet i höst göra en lista på tio projekt som vi skulle kunna söka pengar till, föreslog Anders
Pettersson.
Kristina Lundahl uppmanade medlemmarna att fortsätta
diskussionerna ute i de lokala grupperna.
Nästa medlemsmöte blir den 21-22 september i Enånger
i Hälsingland, arrangerat av Hälsingegruppen.
Nästa Samrådsmöte blir i Norrköping eller Linköping
den 25 april 2020 arrangerat av Gambia Öst.
Text och foto Mats Nydahl

Gambiagruppernas nyvalda styrelse
Ordförande: Kristina Lundahl omval 2 år
Ordinarie ledamöter:
Lennart Andersson, Lars-Göran Wärn, Amalia Wärn,
Martin Holmberg, Anthonia Zackari, Ingrid Österberg.
Ersättare:
Märta Lundkvist, Catharina Antikainen, Sven-Åke
Nordqvist, Amat Jeng, Annette Rydell och Sven-Olof
Dahlin.

Nya ansikten. Amat Jeng, Uppsala, Annette Rydell, Vätterbygdens Gambiagrupp, Sven-Åke
Nordqvist, Leksand valdes in som ersättare i SOG
tillsammans med veteranen Sven-Olof Dahlin.

S TÖD FIOH !
Plusgiro 90 02 38 – 7
Bankgiro 900 -2387
Swish 1239002387
Märk talongen ”Gambia” eller skicka ett SMS: Gambia 50 eller Gambia 100 till 72970

Kontakta FIOH Nyhetsbrev:
ansvarig utgivare Kristina Lundahl
kristina.lundahl@fioh.org

