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VAD GÖR DEN GAMBISKA REGERINGEN 

Gambia fick sitt första fall av Coronavirus den 18 mars. Det var en ung, gam-
bisk kvinna som återvände från England med flyg på måndagen den 17 mars. 
Redan på måndagskvällen började hon känna sig sjuk oh uppsökte därför MRC 
(Medical Research Centre) där hon nu är isolerad. Övriga passagerare på 
samma plan, som kom via Marocko har uppmanats att isolera sig och att söka 
upp MRC för att bli testade. Tyvärr har det visat sig vara svårt då många som 
var med på planet var senegaleser som fortsatte direkt till Senegal landvägen. 
En minister som var med har inte heller lyssnat på råden! Anmärkningsvärt!! 

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 

Den gambiska regeringen stänger vid midnatt, måndag 23 mars, gränsen till Se-

negal i samarbete med den senegalesiska regeringen. Detta eftersom allt fler 

människor från Senegal valde att resa via Gambia. De har också valt att stänga 

Gambias luftrum under tiden 23 mars - 14 april. Detta för att förhindra att smit-

tan kommer in i landet med de som anländer från områden som är svårt drab-

bade. Alla dessa åtgärder kommer dock inte att drabba den service som Gambia 

kan tänkas behöva. Transport av medicinsk utrustning, sjukhuspersonal,  mat 

mm. 

Skolorna i Gambia håller nu stängt sedan i fredags 21 mars. Under 2019 öppna-

des en utbildningskanal på TV, GRTS, och den kommer nu att användas för att 

sända lektioner som eleverna kan följa hemifrån, i den mån de har tillgång till Tv 

eller radio. Universitetet är också stängt! Schema över TV-sända lektioner har 

redan skickats ut! 

Idag, måndag 23 mars, kom meddelandet att de nationella proven, WASSCE, 

ställs in tillsvidare. Nytt schema kommer att göras när Ministry of Health anser 

att det är säkert. 

I skrivandets stund har ännu inget ytterligare fall rapporterats i Gambia. I Sene-

gal har nu 56 människor testat positiv och de allra flesta är det den senegalesiska 

regeringen kallar lokala fall. Det innebär att de drabbade smittas i Senegal. 

Kristina Lundahl 
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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 

 

 

 

Gambiagrupperna 

Gambiagruppernas arbetsutskott, AU, har beslutat att 
tillsvidare kommer SOG-möten att hållas via Skype. 
Nästa möte är den 4 april kl. 10.00. 

Samrådsmötet kommer att skjutas upp och på förslag 
kommer höstens Medlemsmöte att bli årets Sam-
rådsmöte. Tid och plats kommer att meddelas av Gambia 
Öst som så generöst kommer att ordna med flytt av mö-
tet! Bra jobbat! 

Forum Syd har meddelat att alla uppföljningsresor måste 
ställas in och kan återupptas när nytt beslut fattats. Angå-
ende praktikanter så får inga praktikanter skickas ut just 
nu medan de som finns på plats får stanna om organisat-
ionen tycker att det är säkert. Gambiagrupperna har valt 
att låta vår praktikant stanna tillsvidare. 

GG och FIOHTG hade tillsammans startat ett pilotpro-
jekt med World Children´s Prize, WCP, som utgångs-
punkt. Detta kommer nu att läggas på is eftersom inga 
folksamlingar tillåts i Gambia och skolorna har stängts. 
Pilotstudien kommer att genomföras så snart arbetet kan 
upptas igen. WCP har förlängt tiden för programmet till 

den 15 juni stället för den 16 april då röstning om detta 
års Barnrättshjälte skulle ha gjorts. 

Forum Syd har inte förlängt ansökningstider utan eventu-
ella ansökningar ska göras som planerat den 1—7 april i 
Webbportalen. Underskrivna papperskopior behöver 
inte skickas in i dagsläget! Detsamma gäller de rapporter 
som ska läggas in i Webbportalen, 

Gambiagrupperna har begärt anstånd, med den årsrap-
port som skulle ha lämnats in 1 april 2020, till 1maj 
2020. Vi har ännu inte fått något beslut men har blivit 
utlovade svar under dagen eller senast morgondagen. 

Nu när vi lever i så osäkra tider hoppas jag att ni tar väl 
hand om er och varandra! De som inte lämnar sina bostä-
der kan behöva ha hjälp att handla. Ett telefonsamtal då 
och då mår vi säkert bra av också!  Vi ger inte upp! Vi 
kommer igen! 

 

Kristina Lundahl 

Gambiagruppernas ordförande 


