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Den 16 december kommer det att bli en demonstration från Kombo till Denton 
Bridge. Det är en grupp som kallar sig Operation Three Years Jotna som har begärt till-
stånd från polisen.  

Det har gått ut ett meddelande i pressen att gruppen i enlighet med sin konstitution-
ella rätt har fått tillstånd att genomföra en fredlig demonstration. Vid bron kommer de 
att lämna över ett protestbrev till President Adama Barrow och kräva att han håller sitt 
löfte och anordnar nyval nu när det har gått tre år sedan han valdes. 

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 

Möte med Utbildningsministeriet och andra biståndsgivare 

Fredagen de 6 december var Buba Faburay, Director FIOHTG, och jag på ett möte 
med utbildningsministeriet (MoBSE) och de flesta andra organisationer som jobbar 
inom utbildningsväsendet i Gambia. Det är ett möte som hålls årligen för att alla ska 
få veta vad som pågår inom det området och för att dela med sig av sina erfarenhet-
er. 

MoBSE visade statistik från distrikten i Region 5:s norra bank. Det allra fattigaste 
distriktet i hela Gambia, Nianija ligger där, och vi har inte varit aktiva i det området 
alls. En glädjande nyhet var att i topp av alla distrikten ligger Sami, de är mycket 
före de andra distrikten. Alla frågade sig vad som görs i Sami och inte i de andra 
områdena. Det kan jag berätta! GG och FIOHTG har varit aktiva i skolorna i Sa-
midistriktet i nästan 10 år. Det var dit vi tog vårt läsinlärningsprogram SEGRA re-
dan under vårt pilotprojekt och nu ser vi resultatet. 

Vi kan också glädja oss åt att när årskurs 9:s resultat på de nationella proven har 
blivit offentliga ser vi tydligt att de kluster som vi var aktiva i med SEGRA från 
2010—2015 visar riktigt bra resultat. Flera av dessa skolor gör till och med bättre 
ifrån sig än privatskolor i Gambia. Den flicka som om på andra plats i hela Gambia 
kommer från en av de skolor om vi har utbildat! 

Dr. Burama Jammeh, ansvarig för läroplanen och fortbildning,  avslutade sin pre-
sentation med att säga: ”Vi behöver inte diktera vilken metod lärarna ska använda i 
sin läsinlärning. Det är upp till varje lärare att välja om de villa använda sig av 
SEGRA, Jolly Phonics eller Gambia Reads.”  

Nu måste vi kraftsamla och göra SEGRA aktivt igen! 

Kristina Lundahl 

 



Utbildning 

En punkt som diskuterades mycket på mötet med MoB-
SE var ”Bakvägen till Europa”. Dr. Jammeh klargjorde att 
utbildningsministeriet måste ta på sig sin del av ansvaret 
för att detta fortsätter att tömma byar på framförallt unga 
män. Just dagen innan vår möte fick vi veta att 58 unga 
människor mist livet utanför Mauretanien under sitt för-
sök att nå Spaniens kust. 14 av dessa kom från samma 
familj i byn Medina Serign Mass på norra banken och yt-
terligare fyra från en annan familj i samma by. 

Familjer fortsätter att sälja allt de har för att skicka sina 
ungdomar in i döden på Medelhavet. Detta är en kata-
strof för Gambia. 

Utbildningsväsendet måste börja titta på om barn som är 
registrerade i skolan verkligen kommer dit! Går de varje 
dag, hur ser frånvaron ut och vad lär de sig egentligen i 
skolan. 

Går man ut på gatan i Gambia och pratar med smeder, 
snickare, skräddare m. fl så ser man ganska snabbt att de 
flesta inte är Gambier. Mer än 90% av dessa yrkesmän 
kommer ifrån grannländerna. Hur kan det komma sig att 
dessa länder kan utbilda sina ungdomar i praktiska yrken 

och att inte Gambia kan klara av det? Det finns ett stort 
behov av praktisk yrkesutbildning i detta land! 

I Basse har Chigambas startat en yrkesskola för just dessa 
grupper samt IT-tekniker. Skolan har blivit godkänd av 
MoBSE, enligt de kriterier som krävs, och kan nu certifi-
era sina studerande när de klarat av sin utbildning. Bra 
jobbat! 

Ett annat problem som faktiskt kan kopplas till den kon-
ferens som Kemo var på i Uppsala i oktober är de nya 
bostadsområden som byggs. Konferensen handlade ju om 
barns miljö i urbana områden. I Gambia byggs allt fler så 
kallade Estates, bostadsområden med det som kan liknas 
med villor. De som planerar dessa områden lämnar inte 
utrymme för skolbyggnation eller rekreation för framför-
allt barnen. De behöver ha utrymme för lek och sport. 

På grund av de höga födelsetalen i Gambia kommer det 
30 000 nya elever som ska börja skolan varje år, många 
av dessa bor i dessa Estates som inte har skolor. Det är en 
stor utmaning för Gambia att ta emot så många nya ele-
ver varje år och jag tvivlar på att Sverige skulle kunna 
klara av en så stor volymökning inom skolan. 

Kristina Lundahl 

Enhetsfestival 

Den 7–10 december var FIOHTG värd för Unity Festival 
i Kabakoto, där de bjöd in satellitbyar, med stöd IRI 
(International Republican Institute). FIOHTG´s Fund 
raising officer Yankuba Manneh var den som höll i hela 
festivalen. Syftet med den här typen av aktivitet är att 
främja tolerans, pluralism, social sammanhållning och 
fred. Dessutom är det ett tillfälle där människor från 
olika grupper och olika politiska partier möts för att lära 
sig om varandra och förenas över gemensamma värde-
ringar. I festivalen deltog bland andra byn Kabakoto, sa-
tellitbyar, Interparty-kommittén i regionen, IEC och SLA
-kören, som sjöng låtar om enhet, tolerans och fred. 

Förutom musikföreställningar var fotbollsmatcherna en 
mycket uppskattad aktivitet för att stärka banden mellan 
människor. Ett annan uppskattad del av festivalen var 
Youth Bantaba. Youth Bantaba underlättades av att repre-
sentanten från North Bank Regional Interparty Commit-
tee (IPC). IPC: s ordförande, fru Ngui Secka, uttryckte, i 
sitt tal, att politisk tolerans och pluralism är avgörande 
och att detta behov är ett starkt skäl för skapandet av IPC 

eftersom de arbetar för att främja förståelse bland poli-
tiska partier i landet. Hon fortsatte med att säga att fo-
rum som Unity Festival är viktiga för samhället och för 
att man ska våga diskutera dessa frågor. 

Festivalen var framgångsrik med många deltagare, bra 
diskussioner, kulturutbyte och mediatäckning av GRTS 
och SAT Communications.   

 

 

 

 

 

”Detta är ett av de viktigaste programmen för detta land, 
eftersom allt vi behöver är fred, som bara kan komma ge-
nom enhet. Det borde inte vara någon segregering eller 
oenighet mellan oss, vare sig du är Jola, Fula, Mandinka 
eller Wollof är vi en. Vi gifter oss och deltar i varandras 
vardag och fest. Att hjälpa någon att komma till makten 
får därför varken dela oss eller förstöra den bra relation vi 
redan har.” 

  - Öppen kommentar från chefen för Upper Niumi 
District, Herr Mamadou Chatty Cham  
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Isatou Bah 



 

STÖD FIOH ! 

S IDA 3 F IOH NYHETSBREV VECKA 50 2019 

 

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 

 

 

 

Små notiser 

Gambiagruppernas compound: 

Under hösten har vi satt upp nya varmvattenberedare i volon-
tärsbostaden. De som sattes upp 2008 var ständigt i behov av 
reparation, de läckte och varmvatten räckte sällan till alla lä-
genheterna. Nu har vi fått två nya som tar 150 liter var och 
jobbet som gjorts verkar vara av god kvalitet. Nu har vi varm-
vatten även på morgonen, vilket är skönt när nätterna blir 
svalare. 

I år är vi också väldigt glada att vi har en egen borrad brunn. 
Många i det här området har inget vatten eftersom ledningar 
är underdimensionerade. Just nu pågår grävarbeten utmed de 
stora vägarna för att gräva ner bättre ledningar. Vi lägger nu 
ut en vattenslang morgon och kväll och alla grannar som behö-
ver vatten får hämta en 20 l dunk var, två gånger om dagen! 

Sirra: 

Sirra Badjie som sköter vår tvätt och har varit anställd hos 
FIOH längst av alla medarbetare har känt sig trött och hängig 
en tid så vi gav henne möjligheten att få en hälsoundersökning. 
En av våra medlemmar, Ulrika Brogren, är sjuksköterska och 
hon följde med för att se till att rätt prover togs. Vi kan med-
dela att allt ser bra ut, alla prover var normala! När jag är till-

baka efter julledigheten ska vi gå till en optiker! 

Turism: 

Under hösten har vi fått dubblera turerna vid två tillfällen ef-
tersom vi fått så många deltagare att de inte fått plats i en 
buss. På stränderna är det betydligt färre så kallade bumsters i 
år. Turistministeriet har gjort en raid och plockat bort de som 
inte har gambiska papper. 

Trafik: 

Trafiken fortsätter att öka och fortfarande ser vi inte något 
påbörjat arbete att bredda Bertil Harding Highway. Nu får vi 
ta god tid på oss när vi ska till flygplatsen för ofta kommer 
eller avgår plan mitt i värsta rusningstiden. 

Tider: 

Kontoret i Gambia kommer att vara stängt från och med 20 
december till och med 1 januari 2020. 

Jag kommer att vara i Sverige 14 december till 13 januari 

2020 

 God Jul och Gott Nytt År önskar all perso-
nal i Gambia! 

Kristina Lundahl 


