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Jag vill ta tillfället i akt att dela med mig av några av 

de framgångar och utmaningar som vi som 

organisation har genomgått. 2019 har varit ett 

viktigt år för Future In Our Hands The Gambia. 

Under året introducerades ett mycket viktigt 

projekt som heter ”Keep our girls in school”, det 

handlar om att flickor ska kunna fortsätta gå i 

skolan under menstruationen och undvika avbrott 

i sin utbildning. Forskning har visat att flickors 

utbildning ofta avbryts under menstruationen på 

grund av kulturella, religiösa och andra 

miljöfaktorer i skolorna. Denna pilotstudie 

genomfördes i fyra skolor:  

Kerr Ardo Basic Cycle School i North Bank  

Region, Darsilami Basic Cycle School i Lower  

River Region, Chaa Kunda Basic Cycle School I 

Central River Region och Saint George's Technical 

Junior and Secondary school i Upper River Region.  

Även om projektet hade många utmaningar som 

bland annat tillgång till rent vatten i skolorna, har 

framgång nåtts, både för flickor och lärare, genom 

ökad medvetenhet och kunskap i hur man hanterar 

menstruation. Detta har varit ett av målen för 

projektet och det har gett positiva resultat enligt 

den utvärdering som gjordes av projektet. 

Medvetenhet om klimatförändringar, näring 

livsmedelsbearbetning och bevarande av livsmedel 

för att tillföra mervärde genomfördes i de fyra 

regionerna, varefter grupper bildades för att stärka 

projektens hållbarhet.  

Moringaplantering i byarna Chargel i Central River 

Region, Sare Demba Dado i regionen Upper River 

och Njollfen i Lower River Region har fortsatt att  

vara framgångsrikt eftersom planteringarna skötts 

utmärkt och de har framgångsrikt genomfört sin 

första skörd.  

Genomförandet av projektet:   

”Främjande av politisk tolerans och pluralism” för 

samhällssamhörighet i på norra banken. 

(enhetsfestivalen) finansierad av International 

Republican Institute (IRI) gav stor respons och har 

skapat en bättre gemenskap för lokalbefolkningen, 

ökat medvetenheten och deltagande i 

beslutsfattande, särskilt för de kvinnor som 

vanligtvis är marginaliserade av män på den här 

samhällsnivån.  
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FUTURE IN OUR HANDS  

- THE GAMBIA 

 

Gambiagrupperna/Future In Our Hands är en ideell organisation som har arbetat med rättighetsbaserad 

landsbygdsutveckling genom utbildning och kapacitetsuppbyggnad i Gambia i över 40 år.   

Sedan år 2013 samarbetar GG med Future In Our Hands The Gambia. FIOHTG:s policy och utveckl- ingsarbete bygger 

på FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, Agenda 2030 mm.   

FIOHTG består av tre huvudenheter som är specialiserade inom sitt eget utvecklingsområde; Byutvecklingsenheten, 

Byggenheten och Skolutvecklingsenheten. Enheterna är verksamma i fyra regioner, Region tre (NBR), Region fyra 

(LRR), Region fem (CRR) och Region sex (URR). FIOHTG består även av en insamlingsenhet, uppföljning- och 

utvärderingsenhet, personalavdelningen och en ekonomienhet.   

 

Picture of FIOHTG Official staff  

Högst upp från vänster: Dembo A. Bah, Lawrence Mendy, Lamin Sisay, Ebrima Drammeh, Lamin Jobe, Solo Jobe,  

Babucarr Camara, Augustus Gomez, Kristina Lundahl, Aminata Secka, Kemo S. Kinteh, Cherno Jeng Ceesay, Alfusainey Keta, 

Buba Faburay, Yankuba Manneh, Alimatou Marong, Cherno Ceesay, Rose T. Mendy, Amie Darobe, Muhammed Lenn, Omar 

T. Cham. Frånvarande: Augustine Manneh, Jainaba T. Sarr, Amadou Sambou, Kebba Jobe   
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SKOLUTVECKLINGSENHETEN 
 

Introduktion  
Det ultimata målet för Skolutvecklingsenheten är att komplettera regeringens ansträngningar att höja 

kvaliteten på utbildning i Gambia genom att ta itu med viktiga komponenter i den nya utbildningspolitiken 

i Gambia (2016–2030). Denna policy anger tydligt att Utbildningsministeriet ska se till att det finns tillgång, 

kvalitet och relevans i det gambiska utbildningsväsendet. Skolutvecklingsenheten spelar en viktig roll genom 

att kritiskt utvärdera och analysera frågor som är relevanta för att nå de politiska målen. Tillvägagångssättet 

är fortbildning av lärare, handledning / klassrumsobservationer och tillverkning av material till ingen eller 

riktigt låg kostnad. Detta tillvägagångssätt främjar aktivt lärande och samarbete. Studiedagar organiseras 

för att utbilda relevant personal i följande teman: CBO-utbildning i ungdomens inflytande, könsroller, 

fredsbyggande och konflikthantering, medborgerliga rättigheter, ansvar och maktstrukturer etc.   

Läs- skrivkunnighet med hjälp av SEGRA  
Under året har  

Skolutvecklingsenheten tagit 

initiativ till att skapa läs- och 

skrivklasser för vuxna som 

saknar den kunskapen. Segra har 

tagits emot oväntat positivt och 

resultatet visar att det har 

minskat klyftan mellan barn och 

deras outbildade föräldrar. Med 

andra ord har föräldrar som fått 

ta del av utbildningen visat ett 

större intresse för sina barns 

utbildning nu än någonsin 

tidigare. Barnen är nyfikna på 

vad deras  

föräldrar kan läsa och skriva och 

därmed hamnar dom på en 

jämnare nivå. Segra har potential 

att förbättra utbildningens 

kvalité då barn tidigare inte fick 

tillräckligt och nödvändigt stöd från sina föräldrar enligt det som MoBSE´s policy ställer.  
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Rapport från Skolutvecklingsenhetens partners  
Under de senaste åren har Skolutvecklingsenhetens arbete och inverkan på skolorna varit anmärkningsvärt 

framgångsrik. Skolutvecklingsenhetens arbete har blivit starkt erkänt av Regionala utbildningkontoren. Citat från en 

aktivitetsrapport som skickades till FIOHTG av personen, den ansvarige personen i Region 4: ''Fatoumata O Gikineh. 

En elev i åk 3 Barrow Kunda LBS i Pakaliba-kluster kom tvåa  i den nationella bedömningen 2017/18 (Nationella 

prov) i hela landet. Rapporten tyder på att denna stora presentation var ett resultat av SDU / FIOHTG´s intervention 

i klustret. I huvudsak tyder rapporten på att den grundläggande undervisningsmetodik som genomförs av SDU i 

klusterna VDP-byarna ger stor utdelning när det gäller undervisning och lärarkvalitet.  

Cluster Trainers  
För skolutvecklingsenheten är hållbarhet grundtanken. Nya grupper med klustertränare har utbildats i 

följande regioner och kluster.  

❖ Ndungu Kebbeh Cluster i region 3  

❖ Pakaliaba Cluster i region 4  

❖ Chargel Cluster i region 5  

❖ KissKiss Cluster i region 6  

Utbildare genomgår en utbildning under de studiedagarna som anordnas i klustret. Då får de praktisera 

lektionsplanering, materialtillverkning, handledning och klassrumsobservationer.   
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Sensibiliseringen i Sare Demba Dado och Sare Ali i URR 

Lista över  nuvarande tränare för FIOHTG  

Region 3  

➢ Haruna Badjan  

➢ Haddy Corr  

➢ Musa Keita  

➢ Isatou Bah  

Region 4  

➢ Sainey Darboe  

➢ Lucy Gomez  

➢ Pa Demba Jeng  

➢ Fatoumata C Dem  

➢ Momodou Jatta  

➢ Abdoulie Sabally  

Region 5  

➢ Muhammed Jaiteh  

➢ Muhammed Wally  

➢ Jankoba Jabbi  

➢ Masaneh Bah  

➢ Muctarr Cham  

Region 6  

➢ Ebrima Susso  

➢ Lamin A Dahaba  

➢ Kemmeh D Danjo  

➢ Haddiatou Jallow  

    ➢ Musa J Conteh  
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Abdoulie Sabally 

Dessa tränare genomgår utbildning med praktiska lektionspresentationer under workshops och klassrums-

övervakning.  

Abdoulie Sabally, en veteran FIOHTG-klustertränare i region 4 visar sin förmåga och skicklighet i klassrummet / 

skolan. Han har visat bortom allt rimligt tvivel att FIOHTG alltid lämnar ett gott intryck. 

Materialproduktion    
Materialproduktion bidrar till ett mer effektivt lärande genom att eleverna blir mer aktiva i klassrummet ”Learning 

by doing”. Efter en framgångsrik materialproduktion handledd av FIOHTG`s handledare i utvalda skolor kan 

barnen utöva och demonstrera samarbete och ett mer aktivt lärande.  

Skolenhetens utmaningar:  

➢ Försening av finansiering: enheten är beroende av att följa läsårets terminer och om bidraget kommer 

sent missar man möjligheten att fullfölja utbildningen under den planerade tiden  

➢ Begränsad utbildning i materialproduktion leder till bristande kompetens hos lärare. Brist på tillräcklig 

finansieringen.   

➢ Begränsad tid för handledning och klassrumsobservationer eftersom antalet tilldelade dagar vanligtvis 

inte är tillräckligt för att ett team ska kunna täcka två regioner.  

➢ Ingen lön eller ersättning till läskunniga lokala handledare (facilitatorer) gör det omöjligt att göra det 

obligatoriskt med undervisning i läs- och skriv för vuxna.  
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Utbildningarna och / eller workshops genomfördes i form av föreläsningar, brainstorming, gruppdiskussioner och 

plenum, fallstudier, simuleringar, fråga-svarssessioner. Utbildningen innehöll: grunderna och olika faser av 

gruppbildning, kollektiva och individuella funktioner i verkställande positioner, resursmobilisering och -hantering, 

journalföring och ekonomisk förvaltning, vikten av möten som organisationens grundpelare.  

Eftersom alla de fyra kluster, som ingår i byutvecklingsprogrammet, fick ta del av FIOHTG`s stöd för 

spannmålsbanker, ägnades också tid åt förvaltningsaspekten av dessa. Detta för att stärka kunskapen från tidigare 

utbildningar samt för att förbereda dem som kan dra nytta av samma stöd inom en snar framtid. Registrering och 

bokföring presenterades och diskuterades.  

Utbildning i civila rättigheter, demokrati och lagar  
Målet med denna aktivitet är:  

• Att skapa medvetenhet i massorna om begreppet demokrati och rättsstatsprincipen.  

• Att öka medborgarnas förståelse och utövande av sina rättigheter, ansvar och skyldigheter för att befästa ett 

demokratiskt samhälle i Gambia.  

• Främja politiskt deltagande, särskilt för kvinnor i byggandet av det nya Gambia.  

 

 
Pågående utbildning i Kabakoto 
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De möten som genomfördes på bynivå hade formen av öppna diskussionsforum om demokratins koncept, 

principer och förfaranden och rättsstatsprincipen. NCCE-kampanjerna presenterade flera tematiska och 

relevanta frågor som medborgares rättigheter och skyldigheter, 1997-års konstitutionella bestämmelser om 

skydd av grundläggande rättigheter och föreningsfrihet, jämställdhet inför lagen, medborgares deltagande i val, 

uppfyllande av skatteplikt för nationell utveckling , politisk pluralism, tolerans och kompromiss, ansvarsskyldighet 

för offentliga och valda tjänstemän, öppenhet på alla nivåer i centrala och lokala myndigheter, medborgarnas 

rätt till information, utbildning och sociala tjänster. Presentationen baserade sig också på några av följande 

principer som varje medborgare måste upprätthålla:  

✓ Främja Gambias prestige och gott rykte hela tiden  

✓ Stödja och försvara konstitutionen och alla andra lagar i landet  

✓ Främja nationell enhet, tolerans och social harmoni  

✓ Respektera andras rättigheter, friheter och legitima intresse och avstå från att agera på sätt som är skadligt 

för andra människors välfärd  

✓ Behålla lojalitet till Gambia och vara redo att försvara det när det är nödvändigt ✓ Samarbeta med berörda 

statliga myndigheter för att upprätthålla lag och ordning  

Följande samhällen fick ta del av träningen:  

Sare Musa,Kiss Kiss,Tinkinjo,Kulkuleh, Mampatayel in URR  

Darsilame, Felengkoto, Senno Bajonki, Sare Musa, Sumbundu in LRR  

Changai Wolof, Changai Toro, Kallen Jawo, Kallen Sainy and Chemen, in CRR  

Keur Sidiki, Chamonding, Malick Nana, Kassewa and Passy Chally in NBR  

Vi blev rekommenderade att se till att byarna får tillgång till översatta versioner av konstitutionen och andra 

relevanta lagar för att de ska kunna få en större förståelse och kunna utöva sina medborgerliga rättigheter och 

skyldigheter.  

Utveckling av företagsledning/ entreprenörskap  
Totalt utbildades 120 mikroföretag från Maria/Samba Nyaado, Kabakoto, Samba Chargie och Kerr Ardo Clusters. 

Målet är att utrusta nuvarande och andra potentiella företagare eller mikroföretag med nödvändig kunskap och 

färdigheter inom företagsutveckling, ledning, marknadsföring, kopplingar och tillgång till potentiella 

finansieringskällor så att de kan hantera sina affärer bättre och bidra till den lokala ekonomin för hållbar 

utveckling.  
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Majoriteten av affärsoperatörerna i målsamhällen är småskaliga och mindre kapitalintensiva med begränsad 

eller ingen tillgång till extern kredit från befintliga Micro Finance-institutioner. Könsroller och stereotyper av 

affärsverksamheten ses som ett stort hinder för kvinnors engagemang i vissa typer av företag eller kvalificerade 

jobb. Det stigma som ofta följer förhindrar kvinnors ekonomiska framsteg och oberoende. Det observerades 

generellt att en allmän brist på möjligheter till affärsverksamhet för människor som är helt beroende av sin 

förmåga att memorera affärsidéer. Detta skapar i förlängningen problem med återhämtning och kan leda till 

kollaps av företag. Utbildningen applåderades därför av alla deltagare. Med sina nya färdigheter har de nu ett 

förnyat hopp om att kunna fortsätta med sina företag med betydligt bättre resultat. De beslutade att inrätta en 

Whatsapp-grupp för att informera varandra om marknadspriser på varor i olika delar av regionen innan de åker 

och handlar.  

 
Deltagare i Sare Pateh, URR 

Allmän hälsa och första hjälpen  
Denna aktivitet genomfördes i Sumbundu, Sinchu Njengudi, Jababa, Bantang Nyima och Misera i  

Sumbundu, Sinchu Njengudi, Jababa, Bantang Nyima i Lower River Region (LRR)  

Sare Njobo, Sare Demba Dardo, Sare Ali, Suma kunda och Sinchu Samba Jawo i URR  

Målen för denna aktivitet är  

• Förbättra hälsotillståndet för fattiga på landsbygden  

• Minska prevalensen av Hiv och aids, STI, TB, Malaria, diarré, dysenteri  

• Förbereda byar i första hjälpen vid till exempel ormbett, skorpionbett, blödning, brännskador, sår, 

medvetslöshet osv  

• Att ändra landsbygdens beteende och attityd gentemot vissa vanliga praxis som applicering av tandpasta på 

brännskador osv  
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Utbildningen i Sare Demba Dado och Sare Ali i URR  

Denna utbildning var en endags aktivitet och det var 40 personer som deltog från varje by. Folket delade värdefull 

information om de flesta av de rådande och vanligaste sjukdomarna i byarna och hur de vanligtvis hanterar dessa. 

Några av deras traditionella behandlingsmetoder visade sig vara effektiva men många andra visade sig vara 

farliga. Magvärk, ögoninfektioner, ormbett, stroke, diabetes, djupa snitt och blödningar var bland de som visade 

sig vara otillräckligt behandlade. De ställde många frågor om olika sjukdomar, och de lokala kliniksköterskorna 

utbildade dem om sjukdomar och infektioner genom att förklara orsaker, smittspridning, förebyggande vård och 

behandling. Eftersom utbildningen var i form av en "bantaba" (öppet forum), var deltagarna fria att uttrycka sig 

och deltog mycket bra i diskussionen. Deltagarna framförde att de verkligen har förbättrat sin kunskap om 

hälsofrågor särskilt med STI och den första viktiga insatsen när det gäller första hjälpen. 

Träning om avfallshantering  
Syftet med aktiviteten är att utrusta samhällen på lämpliga avfallshanteringsalternativ för att skapa rena 

miljöer samt få användning i jordbruket, av det avfall som genereras. Följande fick ta del av aktiviteten: 

Changai Wollof, Changai Torro, Kalleng Jawubeh, KallenSainey, Misera i CRR  

Det konstaterades att även om attitydförändring mot avfall, särskilt på hushållsnivå, har förbättrats i många 

samhällen efter vår verksamhet, har vissa fortfarande utövat dumpningspraxis, särskilt utanför hemmen. Detta 

är inte alls bra eftersom det utsätter samhället för så många riskfaktorer med föroreningar och sjukdomar som 

följd. Samhällena utbildades nu i en korrekt avfallshanteringsteknik som inkluderar metoder för 

avfallsidentifiering, segregering och dumpning.  
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Malick Nana och Ker Ardo Sites  

          Höjdpunkterna i utbildningen var:  

• Praktiska demonstrationer av segregering av avfall och nedbrytningsmetoder.  

• Avfallsmaterial separeras i fast och flytande form.  

• Fast avfallsmaterial som kan sönderdelas kan enkelt hanteras på byns samhällsdumpningsplats. Dessa 

material kan enkelt samlas in, sönderdelas och användas som gödsel på gårdar och i trädgården.  

• Andra avfallsmaterial som metaller, tomma burkar och nylonpåsar hanteras bäst när de begravs i en grop.  

• Flytande avfallsmaterial hanteras bäst med latriner för bortskaffande.  

• Latrinerna hanteras korrekt genom att täcka, rengöra och tillhandahålla tvål och vatten vid latrinerna.  

Det rekommenderades att alla byar skulle ha utsedda dumpningsplatser för korrekt avfallshantering och att 

byarna ska genomföra allmänna städdagar ”Cleaning day” varje månad. Många bad om att få latrinplattor 

för många hushåll har fortfarande inte tillgång till latriner och bra sanitet. Byarna försågs senare med 

sanitetsverktyg som, krattor, spadar, handskar och munskydd.  

Moringa-odling  
Målet är att:  

➢ Att öka människors medvetenhet om vad klimat handlar om.  

➢ Att hjälpa människor att förstå och kunna skilja på klimat och väder. ➢ Hjälpa samhällen att förstå vissa 

metoder för anpassning och minskning av klimatförändringar.  

➢ Hjälpa deltagarna att utveckla en handlingsplan.  
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Vi rekommenderade att:  

➢ Kommittén som bildades borde fortsätta föra ut kunskapen tills majoriteten av befolkningen förstår vad 

klimatförändring handlar om och deras egen roll och ansvar för anpassning. ➢ Använda bränsleeffektiva 

spisugnar i samhällen.  

➢ Kontrollera avverkning av träd.  

➢ Plantera fler och fler träd för att minska effekterna av avskogning.  

  

International Youth Summer School  
24 ungdomar från VDP byarna deltog i IYSS som ägde rum i Banjul på School of Nursing Camp. Aktiviteten är 

ett årligt evenemang som organiseras av Peace Ambassadors Gambia. Ungdomarna deltog i olika forum 

inklusive debatter och utbildning i olika ungdomsrelaterade teman. Alla deltagare fick certifikat för 

deltagande. Ungdomarna kom från Guinea Bissau, Senegal och Gambia. Detta är sjunde gången FIOH skickar 

ungdomar till evenemanget. 2017 och 2018 ägde det rum i Guinea Bissau respektive Dakar.  
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Interface Dialog     
Denna verksamhet samlar Nationalförsamlingens representant i området och väljare. Dessa ställs 

ansikte mot ansikte för att diskutera ekonomiska, politiska och utvecklingsfrågor. För första gången 

genomförde enheten denna verksamhet genom Forum Syds finansiering. De båda folkvalda för Niani 

distrikt ärande Alagie Sillah och Jarra,  Central distrikt  Kebba Jallow engagerade sig för att träffa sitt folk 

och öppet diskutera aktuella frågor i deras valkrets.  

Deras team inkluderade fyra församlingsråd, tjänstemän i områdestyret. Dialogsammanträdena ledde 

till en bättre förståelse för rollen som nationell församlingsmedlem och områdesråd. Förväntningarna 

på de folkvalda är mycket höga medan råden inte har medel för att tillgodose folks behov vad gäller 

sociala tjänster. De två personerna från FIOHTG som deltog var Yankuba Manneh insamlingsansvarig 

och CDU Senior Program Officer Bubacarr Camara.  

 
Interface Dialog i Wassu 
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BYGGENHETEN 
 

 

Introduktion  
Det har gjorts ett samordnat arbete för att möta 

utmaningarna om tillgång till grund och 

gymnasieutbildning för fler byar på landsbygden, 

särskilt när det gäller infrastruktur. Som en stark 

partner till MoBSE har MRC Holland Foundation 

fortsatt att tillhandahålla medel för att bedriva 

storskalig byggverksamhet landet runt. Ett stort 

antal av dessa aktiviteter utförs av FIOHTG, enligt 

avtal. Vid ett uppföljnigsmöte som nyligen hölls av  

MRCH-samordnaren i hennes bostad i Tumani 

Tenda, framhölls viktiga utmaningar av givarparet 

för de 15 eller fler entreprenörer som är engagerade 

i avtalen. De påpekade de utmaningar som finns och 

hur man ska förbättra kommande byggnationer.  

 

Projektmetodik  
I enlighet med årets avtal genomförde FIOHTG 

byggandet av 12 projekt i Niamina, Sami, Sandu, 

Janjan Bureh, Kombo öst och KMC, distrikt och 

genomförde renoveringsarbeten i flera av de gamla 

byggnaderna i befintliga skolor. FIOHTG 

distribuerade två till fem team med under-

leverantörer till var och en av platserna beroende på 

det arbetssätt som krävs för att säkerställa att 

projektet genomförs i rätt tid. De datum som satts 

för slutförande uppfylldes trots att arbetet med 

större projekt tog tid att slutföra. 
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BYGGENHETEN 

 Nr PLATS REGION OMFATTNING STATUS 

1 Jareng SSS                    5      16    Klassrum, 5 Personalrum, 1 Kök, 24 Toaletter   Klar 

2 Dankunku SSS 5     12 Klassrum, 5 Personalrum, 1 Kök, 12 Toaletter      Klar 

3 Jessadi BCS  5      9 Klassrum, 5 Personalrum, 6 Toaletter       Klar 

4 Jakoto LBS   5      9 Klassrum, 5 Personalrum, 1 Kök, 6 Toaletter       Klar 

5 Ker Layen LBS 5      3 Klassrum, 5 Personalrum, 0 Toaletter       Klar 

6 Choya LBS                    5       4 Klassrum, 5 Personalrum, 0 Toaletter       Klar 

7 Misera TorbenLBS 5       7 Klassrum, 5 Personalrum, 1 Kök,12 Toaletter       Klar 

8 Armitage SSS 5      20 Sovsalar för flickor, 20 Toaletter       Klar 

9 Bakoted proper              1      9 Klassrum                                              Klar 
LBS 

10 Bakoted Annex               1     18 Klassrum Pågående 
LBS 

11 Sohm LBS                    2      1 Multifunktionshall, 1 Kök och lager       Klar 

12 Bayaba LBS                    5      5 personalrum och 1 Kök                           Klar 

Ovanstående tabell illustrerar platser och detaljer om arbetet 

Varaktighet  
Projekten avslutades inom de sex månaderna som var den överenskomna genomförandeperioden, tack vare 

samarbetet mellan alla intressenter. Vi framför vårt tack till alla från värdbyar för deras gästfrihet, stöd och förståelse 

till underleverantörer och team för att de såg till att det fanns tillräckligt med arbetskraft för att möta målet i tid. 

Handledarna såg till att de var tillgängliga hela tiden för att diskutera med underleverantörerna och planera framåt. 

De kombinerade ansträngningarna från programchef, administration och personal på ekonomienheten gjorde det 

möjligt att betala för varor och tjänster till leverantör, underleverantör och andra specialiserade yrken och 

färdigheter. Den snabba utbetalningen av medel från kunden(MRCH), som alltid är stolta över att se till att 

entreprenörerna inte blir försenade på grund av brist på medel, bidrog naturligtvis till att byggandet gick smidigt.  

Framgång  
Ytterligare reformer inleddes för att påskynda framstegen och förbättra tidigt slutförande av projekt, för att möta de 

utmaningar som enheten står inför är det viktigt med fortsatt översyn. Nyckelområdena är huvudsakligen centrerade 

kring tillräcklig arbetskraft på byggarbetsplatser, låg entreprenörsnärvaro på byggena, det långa intervallet mellan 

besök från handledare och förseningar i behandlingen av utbetalningar.  
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Resultat  
  Genomförandet av ovanstående projekt gjorde det möjligt att förse mottagarsamhällen och 

skolor med följande faciliteter.  

KLASSRUM LÄRARBOSTÄDER KÖK TOALETTER 

87 klassrum 

utrustade med  

ljusuttag, tavlor, 

väggskåp och 

klinkergolv. 

35 personalrum 

med 

betongbäddar, 

tak, kaklade  

badrum med  

toalett och dusch. 

Sex kök med 

spisar som har tre 

kokplatser, 

skorsten, 

serveringsbord 

och kaklade golv. 

 

80  

toalettkabiner,  

med  

ventilationsrör, 

keramiska 

toaletter, vägg- 

och golvplattor. 

Genomförandet av ovanstående projekt gjorde det möjligt att förse byar 

och skolor med följande faciliteter.  

Renoveringsarbetet på Armitage Senior Secondary School 

lämnade inga medel orörda då dom användes till alla klassrum, 

hallar, kök, verkstäder, bibliotek, och sovsalar till både pojkar och 

flickor. Framgångarna under 2019 var anmärkningsvärda trots 

utmaningarna som påverkats till exempel av pågående 

undervisning och lärande i skolor. Minst 12 byar har påverkats 

positivt av detta projekt, men det faktiska antalet som kommer 

att få nytta av detta kan inte kvantifieras, med tanke på alla 

satellitbyar som sänder barn till varje grundskola eller  

gymnasium. 
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     INSAMLINGSANSVARIG    
 

 

Introduktion  
Som ansvarig för att samla in ytterligare medel för att stärka organisationens kapacitet har enheten hittills kunnat 

registrera följande framsteg under 2019.  

• Erhöll $ 20, 868 från IRI för att genomföra ett projekt som kallas: ”Främja politisk tolerans och pluralism 

för samhället genom enhetsfestival”.  

• Erhöll 71, 279 $ från NED för att genomföra ett projekt som kallas: Främja politisk öppenhet för ökat 

deltagande av kvinnor och ungdomar i nationell utveckling  

• Nätverksträff i Dakar.  

Projektimplementering  
”Främjande av politisk tolerans och pluralism för gemenskap i samhället” genomfördes på Norra banken och 

Central River Region. Projektet bestod av två viktiga komponenter, nämligen; En enhets Festival och Caravan Tour 

implementeras i Kaba Koto, NBR och 8 nyckelbyar i CRR.  
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Projektet syftade till att:  

• Främja politisk pluralism och tolerans för ökad samhörighet i gemenskapen  

• Främja andan i enhet och samsyn för ökat deltagande av kvinnor och ungdomar i samhällsutvecklingsinitiativ  

• Främja demokrati, rättsstatsprinciper och gott styre för ökat deltagande av kvinnor och ungdomar i nationell 

utveckling   

• Sensibilisera och utbilda kvinnor och ungdomar om franchise möjligheter för ökat politiskt deltagande  

Samtidigt som enhetsfestivalen består av evenemang som ungdomsforum, kulturella shower och fotbollsmatcher för pojkar 

och flickor, har fyra dagars festival lockat många människor (över 2000 deltagare) med olika bakgrunder (män och kvinnor, 

unga och gamla). Det blev mycket lärdomar om politisk pluralism och praxis. Festivalen förmedlade också kunskaper och 

färdigheter till tusentals människor som träffades på marknader eller byns Bantabas i Wassu, Jareng, Kudang, Bansang, 

Kaur, Kuntaur Fula Kunda, Jarumeh koto och Brikamaba i CRR. Sociala medierna spelade också en viktig roll genom att 

utbilda tusentals genom What`s app och Facebook.  

Främja politisk transparens för ökat deltagande av 

kvinnor och ungdomar i nationell utveckling  
Detta 12-månaders projekt (September 2019 – August 2020) syftar till att:  

• Utbilda väljarna / massorna om medborgares budget, medborgerliga rättigheter och ansvar för ett effektivt  

deltagande i nationell utveckling  

• Upplysa väljarna / allmänheten om regeringens och de lokala regeringarnas skyldigheter gentemot dess medborgare 

eller skattebetalare.  

• Återställa förtroende inom allmänheten för fredlig samexistens och meningsfullt deltagande i nationell utveckling  

• Främja samråd / samarbete mellan ansvariga och innehavare av rättigheter för ökat ansvar och förtroende  

• Engagera ansvariga och politiskt valda (NAMs och rådsledare) att vara mer känsliga och lyhörda för väljarnas behov 

och ambition  

• Få demokratin att leverera i Gambia  

Viktiga aktiviteter i detta pågående projekt innefattar:  

• Dialog mellan nationella församlingsmedlemmar och väljare  

• Kvinnor och ungdomsforum  

• Utbildning av rådgivare och ungdomsledare i nationell budgetering och budgetspårning • Den internationella 

kvinnokonferensen  
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                                                                                       INSAMLINGSLEDARE 

Nätverksträff i Dakar  
Denna nätverksträff var en inbjudan från en partner från Finland, kallad Finnpartnership. Denna partner har 

mobiliserat investerare som är intresserade av att göra affärer i Senegal och Gambia - därmed uppstod behovet 

av detta endags seminarium som hjälpte oss att uppnå följande mål:  

• Förstå mer om Finnpartnership och FinnFunds operativa rutiner.  

• Samverka och etablera möjliga partnerskap med Finnpartnership och andra affärspartners från Finland.  

• Bygga nätverk och etablera möjliga partnerskap med potentiella givare eller lokala CSO i Dakar för framtida 

utvecklingsarbete.  

Efter en dags seminarium utnyttjade besöksteamet under ledning av insamlingsansvarig chansen att besöka andra 

partners i Senegal. Detta inkluderande PFongue som är en APEX-organisation i det civila samhället. Organisationen 

grundades för att främja enhet och sammanföra CSO: er och ickestatliga organisationer i en plattform för ökat 

nätverk och partnerskap för att minska dubblering av ansträngningar och resurser i utvecklingsprocessen. En 

privat entreprenör som heter Fatou Sarr som är involverad i odling, bearbetning och marknadsföring av Aloe vera 

inom och utanför Senegal besöktes också.  

Finansieringstrend  
De kumulativa medlen som samlats in under de senaste åren beräknas till fyra miljoner, sex hundra och sju dalasi, 

tre hundra och femtio dalasi (D4, 607, 350). Detta belopp har stadigt ökat och fortsätter att öka.  

Stärka uppföljningsarbetet  
Medan ramar för uppföljning och utvärdering utvecklades 2018 har vi formaterat och slutfört 

rapporteringsmallarna. Konsultationerna som inleddes 2018 med en IT-tekniker har gett resultat och ett 

databassystem har byggts för att förbättra snabb rapportering och uppföljning av aktiviteter. Detta system 

kommer att säkerställa online-tillgång till information om projekt till relevanta partners / intressenter. 

Programmet kommer att lanseras under det första kvartalet 2020. Våra projekts kvartalsvisa rapporter följs av 

enheten medan programenheterna också förbättrar sina rapporter. År 2020 planeras fler gemensamma 

uppföljningsövningar.  

Trots vissa förseningar och utmaningar, är enheten på rätt spår när det gäller forskning och dokumentation för 

bättre planering och programimplementering. Enheten fortsätter att sträva efter de mål som tilldelats enheten 

enligt CSP. År 2020 ska vi vara digitala vårt uppföljningssystem vara digitalt och en användarvänlig webbplats ska 

vara tillgänglig. 
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  MUHAMMED LENN   
 

UPPFÖLJNING & 

UTVÄRDERINGSENHETEN 
 

 

Enheten för uppföljning och utvärdering har till uppgift att 

främja kunskapsutveckling genom att ta lärdom av det som 

gjorts och dokumentation. Enheten måste se till att  

projekt / program som implementeras av organisationen 

gynnar de människor de är avsedda för  

     och uppfyller nationella och internationella standarder.  

I detta avseende har enheten till uppgift att hjälpa till att 

förbättra programplanering, uppföljning och  

rapportering av årliga (och fleråriga) mål och att  

utveckla den organisatoriska databasen för  

programinlärning och hantering" som beskrivs i FIOHTG:s  

strategiska plan. Enheten måste uppfylla följande mål i den   

strategiska planen:  

1. Engagera sig i forskning och utveckling: deltagande social konsekvensanalys för utveckling och integration av 

innovativa initiativ  

2. Förbättra personalens förmåga att bedöma vår inverkan  

3. Öka och förbättra dokumentation, delning och spridning   

4. Stärka programuppföljning och utvärderingssystem  

Detta är inriktat på att stärka ”programövervakning och utvärderingssystem ...” Under 2019 deltog enheten i 

forskning, dokumentation och delning av resultat samt att bygga och stärka vårt uppföljnings- och 

utvärderingssystem.  

Forskning och dokumentation   
Enheten startade året med forskning och dokumentation. I januari 2019 genomförde enheten en utvärdering i utvalda 

skolor i fyra regioner i Gambia. Aktiviteten var avsedd att fastställa antalet mottagare och deras utmaningar i de 

utvalda skolorna. Undersökningen visade att FIOHTG betjänade 1901 elever som undervisades av 48 lärare i sex skolor 

i regionerna 3, 4, 5 och 6 och de sex skolorna innefattar barn från 44 byar.  
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Med tanke på den totala befolkningen (181,573) i de fyra regionerna där FIOHTG är verksamt, motsvarar de sex 

skolorna 1,04% av eleverna som går på skolor i regionerna 3, 4, 5 och 6. Men om alla studenter från landsbygden 

från ECD till klass 9 (248 701) beaktas, skulle FIOHTG tjäna 0,76% av den befolkningen. Nationellt sett skulle 

FIOHTG betjäna 521 024 av student populationen det vill säga 0,4% av hela befolkningen genom de sex 

skolorna. Detta innefattar då inte utbildningar och stöd som givits till lärare och andra skolor under tidigare år 

och samtidigt.  

En annan viktig forskning som utförs av enheten är en förundersökning om menstruation och hygien och 

hantering av frågan i fyra regioner i Gambia, nämligen regionerna 3, 4, 5 och 6. Syftet med undersökningen var 

att fastställa elevers, föräldrars och lärares kunskap om detta ämne; de (miljömässiga) faktorerna som bidrar 

till att menstruerande flickor inte går i skolan och påverkan av menstruation och relaterade frågor på tjejernas 

lärande.  

Undersökningen visade att kunskapen om MHM i allmänhet är låg bland skolflickor eftersom endast 9% av de 

svarande kunde beskriva orsaken till menstruation i vetenskapliga termer. På samma sätt uppgav endast tre av 

åtta lärare att de hade fått utbildning i MHM. MHM-kunskapen visade sig vara låg eftersom både föräldrar och 

lärare inte diskuterade ämnet; därmed kunde vi konstatera att utbildning och sensibilisering på MHM behöver 

tillhandahållas föräldrar, lärare och studenter. Endast 15% av de svarande flickorna bytte sina skydd fyra gånger 

om dagen. Cirka 45% av de svarande bytte en gång om dagen vilket strider bästa mot de rekommendationer 

som ges.  

Jag är glad att kunna rapportera att FIOHTG och GG tillsammans har lyckats ingripa i skolorna för att ta itu med 

problemet. Ett projekt som kallas “Keep Our Girls In School”. Efter avslutat projekt genomfördes en 

utvärdering. Vi nådde 200 studenter som utbildats. 82% av de svarande hade aldrig deltagit i utbildning om 

MHM före 2019 förrän de deltog i FIOHTG:s. Under baseline kunde bara 9% av eleverna beskriva de 

vetenskapliga orsakerna till menstruation, men den procentuella andelen ökade till 95% av studenterna som 

kunde förklara hur menstruationen går till i slutet av projektet . Under baseline uppgav bara tre av åtta lärares 

att de hade fått utbildning på MHM. Under utvärderingen av projektet har emellertid nio lärare utbildats i 

menstruation, menstruationshygien och produktion av sanitetsskydd. Vi fick också veta att flickor oftare byter 

bindor nu jämfört med tidigare. Under FGD konstaterades att över 80% av flickorna byter minst fyra gånger om 

dagen, vilket är en betydande förbättring från de 15% som registrerades vid första undersökningen. En annan 

viktig följd av projektet är inrättandet av Girls 'Club i de fyra skolorna. Dessa klubbar existerade inte under vår 

baseline. En annan viktig studie som genomförts av enheten är festivalernas roll för att främja pluralism och 

politisk tolerans. Studien genomfördes efter att FIOHTG fick ett bidrag från International Republican Institute 

för att främja demokrati på landsbygden i Gambia.  

Studien visade att 88% deltog på en festival för första gången. 85% av de tillfrågade uppgav att deras medvetenhet 

om politisk tolerans och pluralism har förbättrats efter festivalen.  
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Den andra delen av studien fokuserade på turnén som hölls i Central River Region. 93% av de tillfrågade uppgav att 

FIOHTG:s turnén är den första som når dem. 72% av de som nåddes av turnén uppgav att de har fått nya kunskaper 

av programmet vilket ledde till en förbättrad förståelse för politisk pluralism och tolerans.  

Detta är några av de undersökningar som har utförts av enheten. Enheten leder all forskning och detta hjälper     

oss att implementera våra program bättre. Enheten har även andra viktiga uppgifter, särskilt att se till att all  

personal förstår bedömning och rapportering, vi har samtidigt arbetat med att förbättra enhetens drift och att  

stötta personal i andra enheter.  

Förbättra personalens förmåga att bedöma påverkan  
Enheten har engagerat personalen i utvecklingen av utvärderingsverktyg för att förbättra deras förmåga att 

bedöma. Detta har lett till utvecklingen av standardrapporteringsmallar. Med mallarna kan all personal 

rapportera både utfall och effekter. Även om det fortfarande finns några utmaningar med efterlevnad arbetar 

enheten med alla enheter för att hantera detta. Dessutom har personalen utbildats i hur dessa mallar ska 

användas och en uppföljningsutbildning genomförs så snart som möjligt för att säkerställa att personalen 

bedömer och rapporterar våra effekter i det elektroniska uppföljningssystemet. Dessutom har partners, som 

frivilliga från Tumana Agency for Development utbildats och hjälpt oss att bättre förstå processen för bedömning 

och rapportering av effekter. Faktum är att de också har fått hjälp med mallar som enkelt kan utvärdera och 

rapportera aktiviteter och resultat. Under 2020 kommer fler utbildningar och fältövningar att organiseras för att 

förbättra personalens kapacitet inom detta område.  

Våra resultat och lärdomar  
Enheten har fått i uppdrag att dela resultaten av vårt arbete och planer som utvecklats för detta med andra. Ett 

exempel är utvecklingen av kommunikationsstrategin som leddes av enheten. Sedan 2019 har enheten varit 

ledande i publiceringen av det månatliga nyhetsbrevet där våra aktiviteter rapporteras. På samma sätt delas alla 

forskningsresultat med givarna, intressenterna, stödmottagarna och det bredare samhället. Det finns planer att 

dela våra resultat med internationella tidskrifter också, så att andra kan lära sig innovativa metoder med oss. År 

2020 räknar vi med att inte bara nå utövarna för utveckling, utan också nå ut till det vetenskapliga samfundet.  
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LAMIN S SISAY 

 

 

EKONOMIENHETEN 
 

FIOHTG:s ekonomienhet består av två anställda (ekonomiansvarig och 

bokföringsassistent). På grund av begränsat antal anställda hos  

enheten så är planen att rekrytera ytterligare en person till teamet 2020. 

Bokföringsassistenten kommer att vara mammaledighet och hon kommer 

tillbaka från mammaledig fram till augusti 2020.  

Ekonomienheten ansvarar för hanteringen av organisationens kassaflöde och 

ser till att det finns tillräckligt med medel  

tillgängliga för att säkerställa organisationens dagliga drift.  

                     Finansiering   
Som en del av finansieringen av sin verksamhet får Future In Our Hands The Gambia normalt medel från olika 

givare. Förvaltning och rapportering av sådana medel styrs av respektive finansieringsavtal / 

samförståndsavtal och / eller andra dokument som har utarbetats och godkänts av båda parter. Under år 

2019 har Future In Our Hands Gambia fått finansiering från följande partner (Forum Syd via 

Gambiagrupperna, MRC Holland Foundation, National  

Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), Jersey Gambia School of Trust och 

NATCOM).  

Bokföring  
Finansavdelningen har det övergripande ansvaret för implementering, övervakning och utveckling av 

systemet för allmän och ekonomisk administration. År 2019 granskades manualen för finansiella procedurer 

och upphandling; syftet med dessa manualer är att tjäna som en referenspunkt vid tillämpningen av 

finansiella och redovisningsförfaranden. Ekonomienheten upprättar årligen finansiella rapporter och syftet 

med bokslutet är att tillhandahålla information om organisationens ekonomiska ställning, inkomster och 

utgifter och kassaflöden. Detta är användbart för ett brett spektrum av givare för att bedöma organisationens 

redovisningskapacitet och hantering av resurser.  
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  JAINABA T. SARR   
 

PERSONALAVDELNINGEN 
Under rapporteringsåret skapade personalavdelningen en serie av 

kapacitetsuppbyggande aktiviteter. Alla var inriktade på att stärka      

FIOHTG-personalens förmåga att bli ett tvärvetenskapligt team med 

färdigheter för att effektivt stödja samhällen att dessa ska kunna              

kräva sina rättigheter och fatta välgrundade beslut för att ta itu med sina 

grundläggande socio-ekonomiska behov för hållbar utveckling. Detta 

genomfördes med specifika aktiviteter som personalkommunikations 

utbildning under vilken anställda lärde sig de olika kommunikationsstilarna 

och hur man effektivt kan hantera dem alla för optimal prestanda i 

organisationen och därefter.   

Personalutbildning om Change Management där personalen lärde sig om olika typer av förändringar och 

sätt att svara på dem för bästa resultat om antikorruptionsstrategier för att öka personalens engagemang 

för antikorruption. Även om politiskt deltagande för att bättre beväpna personal med kunskap för att 

ytterligare uppmuntra politiskt deltagande i samhällen, särskilt kvinnor. om maktstrukturer och relevant 

lag för att bättre förstå de befintliga lagarna som styr oss som medborgare och hur de kan utnyttjas av 

förespråkare.   

FIOHTTG: s handbok för mänskliga resurser har granskats och en ny och uppdaterad manual för 

personalpolicy har utarbetats efter en serie samråd. FIOHTG genomförde också en studie av 

genomförbarheten att öka vår närvaro i byar på landsbygden genom upprättandet av utbildningsnav som 

väljer samhällen vi arbetar i. Organisationen granskade också sina finansiella och upphandlingshandböcker 

och uppdaterade existerande versioner. Under rapporteringsåret underlättade enheten också en 

omfattande organisationsbedömning, så kallad HOCAI (Holistic Organizational Capacity Assessment 

Instrument), som leddes av Madam Joanna Mendy, som nu är vår styrelseordförande. HOCAI genomfördes 

under ledning av Mrs. Mendy med övningar som tydligt fick fram både organisationens styrkor och 

svagheter. Med den kunskapen formulerade de anställda en handlingsplan inriktad på att förbättra 

personalens kapacitet, välfärd och organisationsutveckling. Ytterligare två anställda fick nytta av det 

undervisningsstöd från FIOHTG, som grundats, för att anställda ska kunna bedriva sin 

universitetsutbildning. Detta innebär att antalet nu är uppe i fem personer som tagit del av det.  
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KRISTINA LUNDAHL  

BREV FRÅN GAMBIAGRUPPERNAS ORDFÖRANDE  

Kära läsare, 
 

År 2019 har varit ett turbulent verksamhetsår för Gambiagrupperna/Future In Our Hands. I slutet av 2018 fick 

vi beskedet att bidrag från Forum Syd skulle komma att halveras under 2020 och 2021. Forum Syd har inom sig 

beslutat vad Forum Syd ska stödja och tycker att GG inte helt följer den strategin.  

På Samrådsmötet i Bankeryd i april beslutades det att vi skulle starta en framtidsgrupp som ska komma med 

förslag på framtida satsningar och hur vi på bästa sätt kan samarbeta med Future In Our Hands The Gambia. 

En ordentlig genomlysning av satsningar som i framtiden är möjligt för de två partnerorganisationerna, behöver 

göras. Vi fick en engagerad diskussion om GG:s framtid och svårigheter med att få ekonomi till det vi vill bistå 

Gambia med. Vi måste vara självkritiska och kanske hitta nya vägar, medlemmarna uppmanades att fortsätta 

diskussionerna ute i de lokala grupperna.  

Under hösten hade GG ett medlemsmöte i Enånger, Hälsingland. Långväga gäster i form av Buba Faburay, 

ekonomichef Lamin Sisay och programchef Kemo Kinteh, deltog engagerat! Då diskuterades det vägval som 

organisationerna står inför! Förändring kan kännas tung medan den pågår men sedan kommer det något gott 

ur den förändringen!  

GG och FIOHTG har alltid varit aktiva ute på landsbygden, ofta i de mesta avlägsna byarna, men under år 2019 

har vi blivit medvetna om att vi ska arbeta mycket med påverkan även i de urbana delarna av Gambia. Detta 

blev väl belyst när programchef Kemo Kinteh, Lärarfortbildningen, under hösten blev inbjuden att delta i 

Uppsala-toppmötet, ett internationellt forum för att dela insikter om hälsa. Uppsala hälsotoppmöte 2019, 

fokuserade specifikt på barn och stadsplanering, med perspektivet att en stad som är planerad för barn 

ärhälsosam för alla. Cirka 200 delegater deltog i toppmötet vid Uppsala slott. Deltagarna valdes ut för att 

säkerställa en bred sektorsövergripande och internationell grupp, som var väl bekant med utmaningarna och 

hindren i samband med genomförandet. På toppmötet samlades representanter från akademisk forskning, 

industri, civilsamhället, politik, hälso- och sjukvård och offentlig sektor.  

Ämnet barns uppväxt i urbana miljöer är verkligen något som behöver diskuteras i Gambia också. Vi ser allt fler 

nya bostadsområden växa fram och man planerar sällan för skola och fritidsmiljö för barnen.  

Kemos deltagande var verkligen ett stort framsteg för de båda organisationerna! 
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Under året har som tidigare en diskussion om yrkesutbildning tagit fart, Gambia har ett stort behov 

av yrkesutbildning för sina ungdomar! Gambia har inte råd att mista sina unga pojkar i 

Medelhavets vågor. Med en utbildning av god kvalitet ökar de ungas möjligheter att få jobb och 

många skulle kunna välja att stanna och utveckla Gambia istället för att riskera livet!  

Gambiagrupperna har under flera år arbetat med tandhälsa i Soma. Elever och mammor utbildas 

i munhälsa och hur man ska hålla sina tänder rena och hela. Den naturliga fortsättningen på 

detta är att få igång en utbildning av tandhygienister i Gambia och vi hoppas mycket på den. GG 

har som brukligt varit en del av charterturisternas informationsmöte, inbjudna av den svenska 

operatören Ving.   

Svenska turister erbjuds möjligheter att komma ut på en guidad tur för att med egna ögon se två 

av projekten som GG har arbetat med i Gambia. Turen leds av GG: s guide Alagie ”Aladdin” 

Cham. Under 2019 har intresset varit så stort att vi måste dubblera flera utflykter och 

undertecknad har agerat guide. Medlemsantalet i GG fortsätter att växa så sakteliga!  

Till sist vill jag tacka alla medlemmar och partners som oförtrutet arbetar vidare för att ge Gambias 

barn en ljusare framtid!               

Med vänliga hälsningar, 
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Gambia Öst  Kerstin och Anders Beckman 

Vid Gambiagruppernas årsmöte 1988 kom fyra faddrar från Norrköping och Oxelösund, att diskutera om vi inte skulle 

kunna göra mer för biståndsarbetet om vi bildade en egen grupp. SOG, Samordningsgruppen, tyckte det var en god 

idé och i september 1989 hade vi vårat första möte med ett 20-tal intresserade. Den första styrelsen bestod av 

Ingemar Thunqvist, ordförande, Erik Johansson, kassör, Ove Klinthäll, sekreterare och Birgitta Thunqvist och Ethel 

Johansson, fadderbarns-ansvariga.  

I juni 1990 startades fiskprojektet i Bakau. Vi fick hjälp med egeninsatsen av Rotarys U-landsFond och resten 

finansierades av SIDA-bidrag. Tyvärr kapsejsade projektet kort efter att projektet överlämnats till den lokala 

fiskekommittén.  

Gambia Öst har genom åren bland annat samlat in pengar till ett fiskeprojekt och en risrensningsmaskin i Saba, 

skolbyggnader i Saba, Banni och Katchang (till-sammans med Ulricehamnsgruppen), hjälp till kvinnorna i Gunjur 

genom microlån, ett all-aktivitetshus för kvinnona i Bally Mandinka, ett skolhus i Bally Mandinka och skolhus, kök och 

toalett i Buiba Mandinka. När Gambiagrupperna, efter påstötningar från Forum Syd, startade byutvecklingsprojekten 

har Gambia Öst varit engagerad i byar som Fonkoi Kunda och Chargel. I Chargel har det byggts ett allaktivitetshus för 

kvinnokooperativet och dessutom har vi gjort en insamling till en brunn. Se mer nedan! Medlemmar i Gambia Öst har 

genom åren varit på återbesök i alla ”våra” skolor och byar en eller flera gånger.  
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          GAMBIA ÖST 

Gambia Öst har under hela tiden haft en fadderbarnsverksamhet för att sponsra barn i Gambia så att de får 

möjlighet att gå i skolan. Målet är att barnen ska gå ut klass 9 och därefter avgör Gambia Öst, tillsammans med 

ansvarig fadder, om fortsättningen. Är det fortsatt teoretisk utbildning eller är det praktisk utbildning som är 

lämpligast? För närvarande har vi 27 fadderbarn.  

Insamlingsarbetet har bedrivits på många olika sätt. Vi hade i början mycket bra samarbete med Rotarys U-

landsFond, och på senare tid har Lions Club Kolmården hjälp till med bidrag. De betalar också för tre fadderbarn. 

Andra aktiviteter är deltagande på marknader, försäljning och lotterier, medlemsavgifter och bidrag från föreningar 

och privatpersoner. Grebo kyrkliga syförening gav under många år ett årligt bidrag till Gambia Öst. Vi har även varit 

i olika forum och berättat om arbetet i Gambia. Arvodena för detta har oavkortat gått till egeninsater i 

byutvecklingsprojekten.   

Ett brunnsprojekt  
2017 beslutade Gambia Öst att sponsra en brunn till kvinnokooperativet i byn Chargel i och med att det inte kunde 

göras inom ramen för byutvecklingsprojektet, dvs inga Sida-pengar för brunnar. Vi samlade under 1 år in 60 000 

SEK för att förverkliga detta. Brunnsprojektet har slutförts och tillsammans med delar ur byutvecklingsprojektet har 

nu kvinno-kooperativet och byborna möjlighet att skapa en fungerande trädgård. Byn Chargel ligger drygt 30 mil in 

i Gambia och ca fem km från huvudvägen och närmaste ”affär”. Byborna har nu fått en möjlighet att odla sina egna 

grödor och de är så glada över att kunna hämta sötpotatis, kassawa och grönsaker på nära håll. Dessutom kan man 

sälja en del. Vi, Anders och Kerstin Beckman, var där den 29 januari 2020 och såg då att arbetet var i full gång. Det 

hade bl.a planterats Moringaträd, som också  kallas ”mirakelträd”. Det går att använda både löven, fröna, 

blommorna och stammen som näringskällor. Fröna kan också användas till att rena vatten. Bladen innehåller 7 ggr 

mer C-vitamin än apelsiner, 4 ggr mer A-vitamin än morötter, 4 ggr mer kalcium än mjölk, 3 ggr mer kalium än 

bananer och dubbelt så mycket protein som youghurt. Kvinnorna visade stor tacksamhet och var mycket glada över 

sin trädgård. Brunnen har blivit till stor hjälp för trädgården och livet i byn. 
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Viktigt förnyelsearbete på mötet i Enånger  
Om man blandar en del varm medmänsklighet med två delar halsbrytande grupparbeten och tillsätter 

välkryddad sik från Enångersfjärden och därtill en gnutta Spice Girls, då får man en mustig gambisk anrättning 

som passar precis för ett medlemsmöte i Enånger i Hälsingland. Och det var precis vad som hände den 21-22 

september när 47 medlemmar i  

Gambiagrupperna samlades för att diskutera organisationens framtid.  

Vi får inte bidrag på samma sätt längre från Sida/Forum Syd för de utbildningssatsningar som organisationen 

hittills mest arbetat med. Det behövs förnyelse. Men att tänka nytt är svårt, och Anders Pettersson från 

Göteborgsgruppen, som skickligt ledde grupparbetet, gjorde sitt bästa för att förvirra deltagarna, i akt och mening 

att få alla att tänka i nya banor. Och, jo, det var här Spice Girls kom in med en video om Girl Power. Vilken är 

egentligen målgruppen i Gambia? Är det staten och makten? Civilsamhället? Eller kanske vi ska gå direkt på 

individen? Alla tre målgrupperna kräver olika arbetsmetoder.  

Hur ska vi övertyga givare och sponsorer att vi lyckas i vårt arbete? Vi är för dåliga på att visa att 

levnadsförhållanden och beteendeförändringar verkligen blir resultatet av vårt arbete. Där måste vi bli bättre. För 

att ta ett exempel: det räcker inte att visa att vi har fortbildat ett visst antal lärare. Vi måste också trovärdigt 

kunna visa att det har betytt att barnen lär sig mer, får bättre undervisning, klarar skolan bättre. För allt vi gör ska 

ju leda till ett mål som ska handla om förbättrade levnadsvillkor. Hur visar vi att vi verkligen förändrar livet för 

gambierna? Jodå, det finns metoder för det också, men det är mer komplicerat och kräver mer arbete.  
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Och varifrån ska pengarna komma?  

Det finns bara tre sätt att finansiera 

Gambiagruppernas verksamhet, menar Anders 

Pettersson.  

1. Pengar från givare, till exempel Forum Syd  

2. Insamling från privatpersoner  

3. Försäljning. Det kan vara allt från loppisar till 

uthyrning av lägenheter på compounden,   

Nu arbetar organisationen med alla dessa sätt. 

Fördelen med en stor givare kan vara att det tvingar 

fram en ökad professionalisering inom organisa-

tionen. Nackdelen är, som Gambiagrupperna nu 

märker av, att man kan bli alltför beroende av en 

enda givare.  

Fördelen med insamlingsverksamhet är att det kan 

ge både flexibilitet och legitimitet. En nackdel är att 

det är väldigt arbetsintensivt. Att ägna sig åt 

försäljning kan ge både stabilitet och oberoende. 

Men det kan å andra sidan innebära att vi börjar 

fokusera på fel saker: att sälja i stället för att bedriva 

biståndsarbete.  

Alla på mötet var nog överens om att stora givare är 

bra, men att det behövs fler än en, och att vi måste 

lära oss att bättre förstå vad de vill sponsra, hur de 

tänker och hur de vill att en ansökan om bidrag ska 

se ut. Där har  

Gambiagrupperna ytterligare något att lära.  

Men före allt grupparbete var det organisationens 

ordförande Kristina Lundahl som inledde mötet. 

Hon berättade först, tillsammans med Lamin S. 

Sisay, ekonomiansvarig på vår partnerorganisation 

Future In Our Hands The Gambia, FIOHTG, om läget 

i Gambia. Där upptas människors sinnen för 

närvarande av det som händer nästan varje dag på 

tv när förhandlingarna från den så kallade 

Sanningskommissionen direktsänds. 

     MÖTE I ENÅNGER 

 
Välförtjänt kram. Lars Heinemann i  

Hälsingegruppen avtackas av Kristina Lundahl för 

förnämligt arbete under mötet i Enånger.  

Läget i Gambia. Lamin S Sisay och Kristina Lundahl 

berättade om både positiva och negativa händelser i 

Gambia. 
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TRRC står för Truth, Reconciliation and Reparations 

Commission, och den försöker bringa klarhet i det som 

hände under förre presidenten Jammehs tid vid 

makten. Nästan ofattbara grymheter har avslöjats och 

erkänts inför kommissionen. Det som upprört många är 

att flera ur Jammehs dödsskvadron, de så kallade 

Junglers, har släppts fria efter sina erkännanden.  

  

Men kommissionens uppgift är inte att straffa utan att 

ta reda på sanningen. Det kommer att bli en grannlaga 

uppgift för president Adama Barrow och hans regering 

att besluta vad som ska hända med de skyldiga till alla 

brott som uppdagats. En svensk kvinna, Ida Ek, har 

tillsammans med andra startat ett Victim´s Center för 

att hjälpa de som drabbats av Jammehs vidrigheter. Här 

blir offren tagna på allvar och får berätta sin historia 

som skrivs ner och ska samlas i en bok. Man samlar 

även in pengar för att hjälpa de drabbade. Men det 

händer förstås också trevliga saker i Gambia. Som till 

exempel trädplantering och genusutbildning med stöd 

av Gambiagrupperna. I Sverige söker Karlskogagruppen 

pengar från Jochnick Foundation som ägs av Oriflame, 

för sitt projekt Road to Democracy.   

Tanken är att i samarbete med School Development 

Unit, SDU, inom FIOHTG starta ett program för 

årskurserna 7-9. målet är att starta ”study clubs” under 

temat ”Hur ska jag kunna bidra till utvecklingen av 

Gambia?” Programmet är tänkt att motverka 

ungdomars flykt till Europa. Karlskogagruppen hoppas 

få 1.9 miljoner för det treåriga programmet.   

 

Dessutom kunde Kristina Lundahl meddela, att detta är 

den sista valperioden hon ställer upp som ordförande, 

vilket alltså innebär att Gambiagrupperna måste välja 

en ny ordförande vid Samrådsmötet 2021. Tills dess ska 

ordförandens arbetsuppgifter ses över för att 

uppdraget inte ska bli för betungande.  

 

Deltagare på mötet var också tre anställda vid vår 

partnerorganisation FIOHTG i Gambia, Director Buba 

Faburay, lärarfortbildaren Kemo Kinteh, och, som 

tidigare nämnts, Lamin S. Sisay, ekonomiansvarig på 

FIOHTG. Buba Faburay gav en kort presentation av 

både Gambia och av Future In Our Hands The Gambia. 

Trots alla svårigheter ville han ändå peka på en del 

positiva saker, som till exempel den nya bron över 

Gambiafloden vid Farafenni och det nya  
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college för lärarutbildning längst in i landet i Basse. För 

FIOHTG går arbetet vidare och man är för närvarande 

aktiv i 15 större byar med cirka 75 mindre satellitbyar i 

de fattigaste delarna av landet. Byggavdelningen inom 

organisationen arbetar över hela landet och har mycket 

högt anseende tack vare kvaliteten på sitt arbete. 

FIOHTG har många järn i elden. Man arrangerar möten 

där politiker och andra makthavare får möta 

bybefolkningen. Man bedriver delvis tillsammans med 

andra organisationer kurser i entreprenörskap, i 

smidesarbete och man har ett projekt man kallar Youth 

Caravan där ungdomar får lära sig om både vilka 

rättigheter och vilka skyldigheter de har i ett 

demokratiskt land. Det väntar också svåra utmaningar 

för FIOHTG. Med minskat stöd från Forum Syd i Sverige 

krävs ett mycket aktivt arbete med insamling. Stödet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

måste också diversifieras. Det fungerar inte att vara så 

beroende som man hittills varit av en stor donator.  

FIOHTG vill också i högre utsträckning samarbeta med 

andra organisationer i sin jakt på understöd.  

 

Kemo Kinteh bidrog med en uppskattad föredragning 

om projektet Keep Our Girls In School. Ett team från  

FIOHTG har, tillsammans med organisationen The Girls 

Agenda, gjort ett grundligt förarbete i ett antal byar för 

att ta reda på i vilken omfattning flickor stannar hemma 

från skolan på grund av sin menstruation.  För en fattig 

skolflicka i en by i Gambia kan det vara ett oöverstigligt 

hinder att komma iväg till en stad för att köpa en paket 

bindor för 35 dalasi.  

 

 

 

 

 
Hårt arbetande par. Sonja Myrin medlem i Stockholmsgruppen sedan länge och FIOHTG:s 

director Buba Faburay, snart pensionerad, deltog i mötet 
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Kläder och klädtrasor får fungera som bindor och i 

värsta fall går man inte till skolan, och kommer förstås 

efter i utbildningen. Nu har flickorna som ingått i 

projektet fått lära sig vad menstruation verkligen är. 

Kunskapen om det var låg. Och de har fått lära sig hur 

man tillverkar återanvändbara bindor. Läget för dessa 

flickor har blivit bättre och enkäter visar att de har 

insett att de har lika mycket rätt till undervisning som 

pojkarna.  

Sist av allt på mötet avtackades Hälsingegruppen för ett 

strålande arbete före och under mötet – smidigt, 

vänligt, rymligt hjärtligt! Och vem kan väl glömma en 

gambisk benachin på sik fångad i vattnen utanför 

Enånger? Ett kulinariskt cross overmästerverk!  

Nästa medlemsmöte, det vill säga Samrådsmötet, blir i 

Norrköping den 25 april nästa år. Då kommer mycket 

viktiga beslut att behöva fattas om Gambiagruppernas 

fortsatta arbete. Tills dess har vi mycket att fundera på 

och diskutera i de olika grupperna.  

 

Mats Nydahl 

     MÖTE I ENÅNGER 

 

Tuffa beslut väntar. Ska vi förbättra verksamheten i 

framtiden får vi kavla upp ärmarna. Anders Pettersson 

visade vägen när han ledde grupparbetena både lördag och 

söndag. 

 

 

 

 

Isatou Bah. FIOHTG:s och Gambiagruppernas nya 

praktikant som åkte ner till Gambia den 7 oktober.  
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Hejsan!  
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