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A KTUELLT
Nu är det ganska så precis ett år kvar till det är dags att välja ny president i Gambia.
Intresset för valet är stort och FIOHTG utbildar och informerar för fullt ut i byarna.
För att få rösta måste man ha ett ID-kort och dessa måste bytas ut varje år, en stor
kostnad för en familj ute på landsbygden.
Samtidigt passar FIOHTG på att informera om att alla barn har rätt att bli registrerade
vid sin födsel och få ett födelsebevis. Detta är nödvändigt när de ska börja skolan och
om de så småningom vill skaffa pass. Gambia Teacher´s Union gjorde 2009 en undersökning i Region 5 och det visade sig att endast hälften av all barn hade registrerats.
Detta har nu blivit mycket bättre!

K LIMAT KOMPENSERA DINA
FLYGRESOR

C ORONA OCH G AMBIA
Varje vecka skickar UNICEF i Gambia ut notiser om Corona-läget i Gambia. Sedan några veckor tillbaka får vi mycket positiva rapporter—0-4 fall per vecka har
kunnat konstaterats. Det finns naturligtvis stor risk ett det finns ett mörkertal ute
i byarna som aldrig når officiella kanaler. Den här tiden på året, under slutet av
regnperioden och början av torrperioden, är det vanligt med malaria och andra
sjukdomar och det kan säkert vara svårt för en lekman att avgöra vad som är vad.
Många på landsbygden har långt till sjukvård och andra vänder sig helst till lokala
healers.
Skolorna öppnade igen i slutet av oktober efter att ha varit stängda sedan mitten
av mars. Eleverna har missat ett halvår! Det diskuteras hur man ska se på de fortsatta studierna, ska eleverna gå om ett läsår eller fortsätta. Just nu tas det fram
tester som ska visa om eleverna kan fortsätta upp i nästa årskurs.
Gambia har nu öppnat sin flygplats för kommersiella flyg men det innebär inte att
flyg kommer fullt ut. De flesta av de länder i Europa som normalt har charterflyg
till Gambia är fortfarande stängda eller avråder från resor utanför Europa.
Svenska UD:s avrådan gäller fram till och med 31 januari 2021.
FIOHTG:s personal arbetar nu för fullt och besöker samtliga byar som ingår i
byutvecklingsprogrammet. Naturligtvis tar de nödvändiga skyddsåtgärder på allvar och använder mask, handsprit och håller rekommenderat avstånd!
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.

F IOH

S IDA 2

NYHETSBREV

Spannmålsbanker
FIOHTG är just nu ute och bygger upp fler spannmålsbanker i satellitbyarna till våra byutvecklingsbyar. Vi är
nu nästan i hamn tack vare generösa bidrag från Vätterbygdens Gambiagrupp 3x 20 000 kr, Stockholmsgruppen
(Anna och Fredrik) 20 000 kr samt Mullsjö Gambiagrupp
10 000 kr. Det är den bästa tiden på året för detta jobb
för just efter skörd är spannmålen som billigast och byborna kan få ett lager som räcker bra under ”The hungry
season”.
Tyvärr saknar nästan att byar riktigt bra spannmålssilos.
Spannmålen får dela plats med utsäde. Ett nytt mål för
Gambiagrupperna?

Genusutbildning
Alimatou Marong från Byutvecklingsgruppen befinner sig
i Region 6 för att utbilda och informera om jämlikhet
mellan könen. Gambiska kvinnor arbetar från tidig morgon till sen kväll och är oftast de som har ansvar för allt
hemarbete förutom att hämta vatten, ved och odla för
familjens behov och inkomst. Flickor får tidigt börja
hjälpa mamma medan pojkar kan vara ute och leka och
spela boll. Genom årstidskalendern visar Alimatou hur
arbetet fördelas och bybor kan på ett överskådligt sätt se
hur snedfördelat det är.

Kvinnorna lägger stenar för varje uppgift de gör under
året! Man kan göra en dagskalender för att visa hur dagen
ser ut, en månadskalender eller som i det här fallet en
årskalender.
Kristina Lundahl

Byarna i Region 3 ligger
väldigt öppet ute på slätten.
Hälsingegruppen har gjort ett fint jobb med att samla in Det gör att de är hårt utpengar för att bygga upp en trädgård i sin kontaktby Ma- satta för vädrets makter och
ria/Samba Nyaado. Byn ligger i Region 3 som är hårt
erosionen är stor. Genom
drabbad av avskogning. Region 3 kommer att bli öken
att plantera träd runt byn
inom 25 år om inget görs, säger Miljöministeriet.
och på compounder som
har tillräckligt stor yta kan
The Helsinge Garden, som projektet kallas i Maria och
Samba Nyaado är ett framsteg. Följande material levere- man få bukt med stor del av
rades till byn och i VDC: s förvar: Galvaniserad stängsel- erosion och undvika att byn
vajer, galvaniserad bindningstråd, färg rödoxid, silverfärg blir allt för utsatt av vind.
På så sätt räddas också
och förtunning. Arbetet kommer byborna själva att stå
byggnader i byn.
för! Byutvecklings-kommittén har fått ansvaret för att
samordna allt arbete som krävs från början till slut.
Den frukt som odlas bidrar

Fruktträdgård i Maria/Samba Nyaado

När staketet kommer på plats
kommer inte bara frukt att odlas
här, det blir också en plantskola.
De plantor som drivs upp kommer sedan att planteras ut i olika
compounder i byarna runt omkring. På så sätt bidrar projektet
till att byarna i området får tillgång till frukt, skugga och vindskydd.

till en bättre och vitaminrikare kosthållning samtidigt
som byn också får en inkomst.
Här bidrar vi tillsammans för att nå flera utvecklingsmål i
Agenda 2030.
Mål 2 Ingen hunger
Mål 5 Ekosystem oh biologisk mångfald
Kristina Lundahl
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Grupparbete
Miljögruppen: Leds av Catarina Antikainen
På Gambiagruppernas Samrådsmöte i september 2020 5.
bestämdes att organisationen ska arbeta framöver med 5
Anmälan: c.antikainen@gmail.com
grupper. Varje grupp leds av en medlem i SOG och så
Mobil: 073-686 37 56
hoppas vi och ser fram emot att få medlemmar, som är
intresserade av att delta i Gambiagruppernas utveckling, Nu går vi snart in i ett nytt så låt oss ta tag i det nya ari varje grupp.
betet att föra Gambiagrupperna framåt, tillsammans!
1.
Ansökningsgruppen: Leds av Kristina Lundahl och
intresserade kan anmäla sig till Kristina på mail
eller telefon.
h.kristina.lundahl@gmail.com—070-678 00 71
2.

Framtidsgruppen: Leds av Lars-Göran Wärn
Anmälan: lars@drwaern.se—070-593 48 17

3.

God Jul och Gott Nytt År

Insamlingsgruppen: Leds av Sven-Olof Dahlin

Önskas

Anmälan: svenolof.dahlin@gmail.com
Mobil: 070-643 65 84
4.

Kommunikationsgruppen: Sven-Åke Nordqvist

Alla medlemmar i Gambiagrupperna
Kristina Lundahl

Anmälan: kson.nordqvist@gmail.com
Mobil: 070-777 24 10
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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

