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HUR HANTERAR VI CORONAKRISEN? 

Gambia har nu fyra rapporterade fall av Corona. För att fortsätta att hålla antalet smit-
tade på en låg nivå har regeringen stängt gränserna, även till Senegal. Många senegale-
ser använde sig av Gambia för att ta sig in och ut ur sitt eget land när Senegal stängt 
flygplatsen. Det blev ohållbart i längden och de båda länderna enades om att stänga 
gränsen till och med 19 april. 

Flygplasten är stängd för allt icke nödvändigt flyg. Några Europeiska länder har ordnat 
flyg ut ur landet för sina medborgare och det pratas nu om att även Sverige kommer 
att ordna detta inom två veckor! 

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 

Gambiagrupperna har naturligtvis drabbats av Coronakrisen precis som alla 

andra. Det hanterar vi i enlighet med de rekommendationer som vi får av Folk-

hälsomyndigheten och den krisinformation som ges! 

Många av våra grupper har sina årsmöten vid den här tiden på året och vi får rap-

porter om hur man väljer att lösa problemet. Några ställer in sina möten tillsvi-

dare och avvaktar bättre tider andra väljer att ha digitala möten. Alla våra med-

lemmar visar förståelse och är mycket ansvarskännande. Samrådsmötet som vi 

planerat till den 25 april, har vi fått ställa in! Vi hoppas kunna träffas den 5-6 sep-

tember istället. Går inte det får vi ordna ett digitalt Samrådsmöte. Jag känner mig 

glad och stolt över att vara ordförande för en organisation som hanterar svårighet-

erna så fint! 

Forum Syd hör av sig till medlemsorganisationerna regelbundet via mail men 

också för enskilda samtal. De kommer att anordna sitt årsmöte som planerat den 

17 maj men digital istället för att alla ska träffas och utsätta varandra för risken att 

bli smittade. 

Praktikantprogrammet ligger just nu vilade, inga nya praktikanter får åka ut! De 

praktikanter som redan finns på sina praktikplatser hanteras i samråd med motta-

gande organisation. Vår praktikant Jeannette Lindström finns fortfarande på plats 

i Gambia men vi håller oss ständigt uppdaterade ifall From Syd ändrar sina riktlin-

jer. 

Kristina Lundahl 



 

 Arbetet i Gambia 

Den gambiska regeringen har anbefallt social distans, sko-
lor är stängda och arbetet ute i byarna ligger nere. Men 
vår partnerorganisation FIOHTG ger inte upp. Under 10 
dagar har nu två team varit ute för att utbilda befolkning-
en i våra byar. De besöker 115 byar, 21 som ingår eller 
har ingått i vårt byutvecklingsprogram och deras 82 satel-
litbyar. Dessutom besöks de12 byggarbetsplatser där 
FIOHTG just nu bygger skolor. 

I flera av byarna hade byinvånarna redan försökt att ordna 
lokala lösningar på hygien. Det saknades dock tillgång till 
flytande tvål och desinfektionsmedel.  

Varje besök i en ny region inleds med besök hos guvernö-
ren. Det är viktigt att hålla de ansvariga informerade om 
vad som görs och att få med dem på tåget! FIOHTG´s 
initiativ är uppskattat och fler lokala organisationer tar 
efter. 
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Här har det köpts in hinkar, behållare med kranar, tvål, 
desinfektionsmedel mm. Två bilar lastas så att teamen kan 
ge sig iväg! 

Utbildning pågår! Skolbarnen är särkilt utsatta när skolorna 
är stängda och de inte år tillräcklig information om vad som 
pågår och vad de själva kan göra för att skydda sig! 

I den här byn har man verkligen tagit till sig budskapet 
om social distans! Under hela utbildningen håller delta-
garna bra avstånd till varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både radio och TV följer FIOHTG´s arbete och rapporterar om hur 
det tas emot ute i byarna. Den statliga TV- kanalen GRTS och den 
privata QTV sänder programmen på lokalspråken och på engelska. 
Därigenom fungerar de också som utbildning för de som har möjlig-
het att följa detta: 



 

STÖD FIOH ! 
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Plusgiro 90 02 38 – 7  

Bankgiro 900 -2387 

Swish 1239002387 

 

Kontakta FIOH Nyhetsbrev:  

ansvarig utgivare Kristina Lundahl 

kristina.lundahl@fioh.org 

 

 

 

En tråkig nyhet 

Tyvärr har vi också en tråkig nyhet! En av de vakter som 
jobbar på compounden, Abdoulie Daffe, har avlidit. Han 
blev sjuk strax före jul och fick först diagnosen magsår. 
När han inte blev bättre sökte han vård på MRC, Medi-

cal Research 
Centre, och där 
konstaterade de 
att han fått en le-
veråkomma. Han 
avled i mitten av 
mars och sörjes 
närmast av sin fru 
och 5 barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glad påsk 

Önskas 

Alla medlemmar i Gambiagrupperna 

 
Kristina Lundahl 


