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A KTUELLT
Globalt kommer 1 av 3 kvinnor någon gång under sin livstid utsättas för fysiskt och/
eller sexuellt våld. I Gambia har 75 procent av flickor och kvinnor i åldrarna 15–49
genomgått kvinnlig könsstympning (2017) och 30 procent blir bortgifta innan 18-års
ålder (2018). Detta bryter både mot gambisk lag och mänskliga rättigheter. Därför
uppmärksammar vi Internationella dagen mot våld mot kvinnor.
FIOHTG arbetar med genusfrågor och inkluderar ett genusperspektiv i sina olika
utbildningsprogram. Utöver det bistår de även med att starta genuskommittéer i
byarna så att jämställdhetsarbetet fortsätter när de inte är på plats.

K LIMAT KOMPENSERA DINA
FLYGRESOR

NGO A FFAIRS
NGO Affairs är den myndighet som alla biståndsorganisationer lyder under i Gambia.
För att få status som NGO måste en organisation först registrera sig hos det som i Sverige motsvarar skatteverket för att få ett TIN-nummer (motsvarar organisationsnummer
och skattenummer) och sedan verka i två år. Alla organisationer som uppnått NGO
status lyder sedan under en lag som kallas Protocol of accord.
NGO Affairs kallade nu alla NGO:s till ett fyra dagar långt möte på Tendaba Camp för
att diskutera och utbilda om denna lag. Det finns förslag på hur den nu ska uppdateras.
Den lag som vi fortfarande lyder under kom till under President Jammehs tid, 1996. En
jurist från Ministry of Justice presenterade den nuvarande lagen och debattens vågor
gick höga. Vissa av deltagarna var riktigt upprörda eftersom de inte riktigt förstått lagen
tidigare. FIOH och FIOHTG har mycket bra koll vad som gäller och är ofta pålästa.
TANGO (The Assosiation of NGO`s) kommer att kalla ett antal medlemmar för att
tillsammans med dem komma med synpunkter på den nya lagen innan den klubbas i
National Assembly.
Det som förvånade mig allra mest var att de organisationer som registrerar sig som välgörenhetsorganisation eller stiftelse inte omfattas av lagen. Önskemål om förändring
framfördes under mötet.
NGO Affairs presenterade också en undersökning som de gjort för att kartlägga de
NGO som finns och hur de fungerar. Årsrapport, revision och planer för kommande år
ska skickas in till NGO Affairs varje år. Många organisationer klagade på att revision är
alldeles för dyrt. FIOH oh FIOHTG uppfyller kraven varje år!
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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Introduktion av menskopp i Gambia
I början av november var skolutvecklingsteamet inbjuda till en
utbildning i användning av menskoppar i Gambia. Det var organisationen Gamcup som startats av Malin och Fredrik Sand
som bjöd in till utbildningen.
Camilla Wirseen som startat organisationen thecup.org utbildar unga flickor i Kenyas getto i hur man använder menskopp.
I Kenya är det vanligt att flickor säljer sex för att få råd att köpa
bindor under menstruationen. I programmet ingår också utbildning om hur kroppen fungerar, infektioner, tonårsgraviditeter, osäkra aborter, osäker sex, HIV och andra sexuellt överförda sjukdomar. Camilla var inbjuden av Gamcup som också
stod för alla kostnader.
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enda sättet att bekämpa ett tabu är att lyfta fram frågan i ljuset.
Vi har lärt oss under programmet ”Keep our girls in school” att
det inte är bara flickorna som behöver bli utbildade även mammorna har stora kunskapsluckor. Detta bekräftades av Camilla
som utbildat mer än 20 000 flickor i Kenya. För att nå fram till
flickorna behöver vi inte bara utbilda mammorna utan först och
främst behöver i informera Ministry of Health, risken är annars
stor att vi helt enkelt inte får lov att gå ut i skolorna.

Många flickor i Gambia saknar information om puberteten och
hur kroppen förändras, varför man menstruerar och även om
fortplantning och sex.
The Cup programmet är utvecklat för att stödja flickor holistiskt så att de kan stanna i skolan, leva i värdighet, vara säkra,
fortsätta vara friska och göra välgrundade val i livet.
Tonåriga flickor tillhör en av de mest sårbara grupperna i samhället var de än befinner sig i världen. Om de lämnas oförberedda och utan support under en så stor omställningsperiod i
livet kan det påverka deras hälsa och framtid. Träder de oförberedda in i puberteten är de helt oförberedda på de faror som
kan lura runt dem och riskerar att bli sexuellt utnyttjade.

Utbildningen skedde på organisationen Fandema i Tujereng
under tre dagar. Elva unga flickor som utbildar sig på Fandema blev nu också utbildade i användning av menskopp
och hur de i sin tur ska utbilda grupper av flickor i skolan.
Under programmets gång var det en av flickorna som började använda menskoppen och var mycket positiv till den.

I Gambia är det fortfarande tabu att prata om dessa ämnen och

Vägen framåt!
De två organisationerna Fandema och FIOHTG planerar
nu att samarbeta kring menkopps-programmet. Fandema
står för de unga flickor som ska utbilda sina jämnåriga
medan FIOHTG står för kontakten med Ministry of Health, det finns redan ett Memorandum of Understanding
som gäller utbildning i hälsofrågor så det är bara en fråga
om att informera och utbilda.
Sedan kommer också byutvecklings-kommittéerna att
informeras om hur menskoppen användes, dess fördelar
och hur den kan påverka flickornas hälsa positivt. The
Cup-programmet inkluderar utbildning av pojkar, pappor, mammor, lärare, äldre och andra informella ledare i
byarna. Det är speciellt viktigt att pojkar är medvetna om
vilka förändringar flickor och de själva genomgår under
puberteten. Det är nödvändigt att få med pojkarna för att
få en hälsosam atmosfär i umgänget mellan flickor och
pojkar så att de kan känna sympati för varandras utmaningar och därigenom också uppnå större jämlikhet mellan könen.

Camilla Wirseen demonstrerar menskoppen!
Samtliga deltagare fick också en manual att använda, en del som handlar om själva programmet
och en del som kan användas av flickorna under
utbildningen. Den delen kan lätt passas in i vår
mall som används av Lärarfortbildningsteamet.

Text: Kristina Lundahl

Foto: Fredrik Sand
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När plantskolorna drivit tillräckligt många plantor för säsongen uppmuntras de att plantera ut så mycket de kan.
I slutet av regnperioden var Omar Cham på FIOHTG ute i
Cashew-planteringar bidrar inte bara till ett förbättrat klimat
byarna för att stärka det klimatkompenseringsprojekt som vi
utan också med att ge byborna en inkomst. Bybor fick en gediarbetar med. Syftet med detta projekt är att få igång trädplan- gen utbildning i hur man sköter cashew-plantorna, särskilt
tering i Gambia så att den ökenutbredning som pågår förhopp- under de två första åren efter utplantering.
ningsvis avstannar. Det kan kännas som en droppe i havet med
de fyra klimatkompenseringscentra som startats av oss tillsam- Cashew-löv är inte nyttiga för jorden och måste krattas ihop
mans med vår gambiska partner men här jobbar vi framförallt och brännas. De kan inte läggas i komposten för då blir den
med att få till en attitydförändring samtidigt med utbildning. oanvändbar.
Det var tänkt att alla de fyra centra som finns skulle få en uppgradering men eftersom regnperioden slutade blev det bara
Fellekotu i Region 4 och Kerr Ardo i Region 3 som fick utbildningen i år. Pengarna till de två andra i Region 5 & 6 finns
kvar till nästa år.

Klimatkompensering

Bybor i Kerr Ardo
på väg till den plats
som identifierats
som cashewplantage.
Planteringen delas in
i grupper och de
olika hushållen sköter var och en sitt
område och får inkomsten från detta.

Plantskolan i Fellenkotu driver upp cashew och
mangoplantor. Den fungerar också som en
plant-bank för FIOHTG genom att leverera
plantor till andra byar.

STÖD FIOH!
Plusgiro 90 02 38 – 7
Bankgiro 900 -2387
Swish 1239002387

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

