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A KTUELLT
Under juli månad gav den gambiska staten ut nya sedlar. De gamla som hade en bild av
President Jammeh gäller några månader till men kommer sedan helt att ersättas av de
nya som är av betydligt bättre kvalitet. Den här gången har man valt neutrala bilder
typ fåglar.
Nyplantering pågår för fullt i våra klimatkompenseringscentra i Tabajang, Changai och
Fellenkoto. Dessutom startas ett nytt center i Kerr Ardo. På så sätt har vi nu klimatkompensering i alla de fyra regioner som vi arbetar i. Den allra bästa tiden på året för
detta arbete är regnperioden och därför satsas nu pengarna som kommit in i klimatfonden.

K LIMAT KOMPENSERA DINA
FLYGRESOR

Intensivt förnyelsearbete på mötet i Enånger
Höstkylan kom smygande runt vackra Enånger i Hälsingland helgen 2122 september, men inne i bygdegården spred sig värmen från såväl det
utmärkta köket som från det ivriga grupparbetet.
Hela 47 medlemmar hade anmält sig till Gambiagruppernas mycket viktiga medlemsmöte. Vi får inte bidrag på samma sätt längre från Sida/Forum Syd för de utbildningssatsningar som organisationen hittills mest arbetat med. Förnyelse krävs.
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.
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.
Vägval. Hur ska vi göra för att uppnå våra mål? Anders
Pettersson ledde grupparbetena både lördag och söndag.

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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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 organisationen. 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 attdet 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.
Deltagare på mötet var också tre anställda vid vår partnerorganisation FIOHTG i Gambia, Director Buba Faburay, Lamin S. Sisay, ekonomiansvarig och lärarfortbildaren Kemo
Kinteh. 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 exemMed på mötet i Enånger var också Gambiagruppernas och
FIOHTG:s nya praktikant Isatou Bah, som snart ger sig iväg
ner till Gambia för att stanna till 15 febuari nästa år. Och de
tidigare praktikanterna Jeanna Isacson och Dalinne Bojang
berättade för mötet om sina upplevelser av praktiktiden i
Gambia.
Ingrid Österberg, som tillsammans med Anthonia Zachari är
ansvarig för utvecklingen av Gambiagruppernas hemsida, informerade om nyheter på sidan, bland annat om hur man via
hemsidan kan donera pengar på enkelt sätt till organisationen,
men också hur man går tillväga för att via hemsidan boka en
lägenhet på Gambiagruppernas compound. Just detta ska från
och med oktober göras just via hemsidan.
En del av det som finns på hemsidan kan bara medlemmar
komma åt, och för att göra det måste man registrera sig med
sitt medlemsnummer. Vilket nummer du har får du reda på
om du mejlar Gambiagruppernas kansli och frågar:
kansli@gambiagrupperna.org

Isatou Bah. FIOHTG:s och Gambiagruppernas nya praktikant som
åker ner till Gambia den 7 oktober.
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pel den nya bron över Gambiafloden vid Farafenni och det nya
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.
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 packe bindor för 35 dalasi. Så vad gör man? 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 stor rätt till undervisning som pojkarna.

Gäster från Gambia.

FIOHTG:s director Buba Faburay
deltog i Enångermötet

Lärarfortbildaren Kemo Kinteh

FIOHTG:s ekonomiansvarige Lamin
S. Sisay
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Som sig bör var det organisationens ordförande Kristina Lundahl som både inledde och avslutade mötet. Hon berättade
både om läget i Gambia och en del om vad som händer hos
Gambiagrupperna i Sverige. Dessutom kunde hon meddela att
detta är den sista valperioden hon ställer upp som ordförande,
vilket alltså innebär att Gambiagrupperna måste välja en ny
ordförande vid årsmötet 2021. Tills dess ska ordförandens arbetsuppgifter ses över för att uppdraget inte ska bli för betungande.
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 Årsmötet, 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.
Text och foto: Mats Nydahl

Avtackning. Hälsingegruppen gjorde ett fantastiskt arbete under tvådagarsmötet i Enånger. Från
vänster Katarina Heinemann Norén, Amadou Jallow, Ewa Brolin, Åke Norén, Gambiagruppernas
ordförande, Kristina Lundahl, Ann-Britt Heinemann och Lars Heinemann.

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

