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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 

Under vecka 5 var Kerstin och Anders Beckman på besök och åkte ut på en trek i tre dagar 

med mig, praktikanten Jeanette. På torsdagen gjorde vi först första stopp när vi åkte 

till Chargel för att besökta byn och deras skola. Vi gav en låda med skor från vår med-

lem Gunilla Hallberg, vilket verkligen uppskattades! Rektorn visade stor tacksamhet över 

donationen. Vi besökte även deras välskötta trädgård som 

finns vid skolan, väldigt roligt att se! I byn så hade byborna 

genom en annan aktör fått tillgång till olika maskiner för 

jordnötter, den ska underlätta och effektivisera processen 

att skala, krossa eller pressa olja från nötterna. Vi har både 

filmer och bilder från när den största maskinen användes för 

att skala jordnötterna.  

På fredagen åkte vi ut till Jamaly Canyado och besökte deras 

skillcenter. Jag fick se deras trädgård som var enorm och 

jättefint skött! Verkligen roligt att se och efter det såg vi 

även deras klinik där Kerstin främst förde samtal om hur 

vården var. Vårt sista besök var hos Isatou Ceesay i Njau, 

där passade jag på att ta bilder på de saker dom skapat och 

hade till försäljning. Jag har alltid med mig min systemka-

mera och fokuserar främst på att fotografera. Jag har tagit 

massvis med bilder från besöken! Dessa kan användas för 

webb och sociala medier för både Gambiagrupperna och 

FIOHTG.  

Jeanette Lindström 

Mariama Tunkara i Njau 
visar upp allt som 
kvinno-kooperativet 
har till försäljning. 



 World´s Children´s Prize 

Under vecka 5 och 6 har vi haft besök av Lisbeth Kohls, 
samt Annika och Peder Sandahl. Annika och Peder äör 
mycket engagerade i World´s Children´s Prize. WCP 
programmet startades år 2000 och drivs av den Svenska 
internaionella föreningen World´s Children´s Prize Foun-
dation (WCPF). 

Sedan starten har en halv miljon lärare utbildats för att 
kunna arbeta med barns rättigheter, demokrati och håll-
bar utveckling  skolan. 

WCPF´s vision är: En värld där barnets rättigheter är uni-
versellt respekterade och där varje barn i varje ny gene-
ration växer upp som förändrare (changemakers), som 
står upp för medmänsklighet, alla människors lika värde, 
barnets och mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar 
utveckling.  

Varje år ger WCPF ut tidningen The Globe so innehåller 
berättelser från hela världen. Den är till för alla unga som 
deltar i WCP-programmet. Här möter de kompisar från 
hela världen, får kunskap om sina rättigheter och tips om 
hur världen kan bli lite bättre! 

WCP är till för barn och ungdomar mellan 10 och 18 år. 
Alla skolor i världen kan använda WCP-programmet, det 
enda som krävs är att de anmäler sig som Global Friend-
skola. Det kostar 300 kr, det är en engångsavgift och de 

kan fortsätta vara medlemmar så länge de önskar. 

Varje år röstar en barnjury fram tre barnrättshjältar som 
presenteras i tidningen The Globe. Skolorna kan sedan 
arrangera röstning och delta i att årets barnrättshjälte ut-
ses! I år 2020 är det lite annorlunda för nu ska årtiondet 
hjälte utses, därför presenteras åtta kandidater som under 
åren 2010—2019 varit barnrättshjältar. 

Skolor som deltar kan beställa The Globe i det antal som 
önskas och sedan arbeta med den fram till röstningen i 
april. The Globe utkommer i november varje år. 

I Gambia kommer nu en internationell privatskola Sbeck 
att starta upp programmet som ett pilotprojekt, de är 
mycket entusiastiska och räknar med att kunna vara med 
och rösta redan i april 2020. Lärarfortbildarna hos 
FIOHTG vill också använda en av våra turistskolor i pilot-
projektet! 

 

Barnrättsambassadörer 

Tiotusentals barn och ungdomar jorden runt har utbildats 

och stärkts som WCP-barnrättsambassadörer. De utbil-

dar i sin tur andra barn som också blir förändrare för en 

bättre värld. Se video om Barnrättsambassadörer på: 

https://www.youtube.com/watch?

v=f0woUvBOQJM&feature=youtu.be  

Läs mer om programmet på: 

www.worldschildrensprize.org 

Under den tid som våra besökare från Västerås fanns på 

plats i Gambia hann vi med att ha informationsträff på 

både Sbeck International School och FIOHTG. En hel-

dagsutbildning anordnades på Sbeck för båda grupperna 

och till slut hade vi en uppföljning på kontoret med 

FIOHTG.  

Personalen på FIOHTG´s Lärarfortbildning uppskattar 

verkligen programmet och planerar nu för fullt ett första 

försök i en av de skolor vi besöker på turistutflykten. 

Samtidigt kör Sbeck igång med sina elever i åldern 10—

18 år. Vi räknar med bra draghjälp av Sbeck eftersom det 

är en av Gambias allra bästa privatskolor. En succé där 

kan snabbt bli omtalad och andra skolor följer då säkert 

efter! 

Ett stort tack till Annika, Peder och Lisbeth som använde 

sin semester till att utbilda fortbildare, lärare och admi-

nistratörer i detta fina program! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Lundahl 
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Director för 
Sbeck 
tillsammans 
med Peder 
och Annika 
Sandahl un-
der utbild-
ningsdagen 
på Sbeck. 

Samtliga deltagare under utbildningen  WCP. 
Alla nu rejält taggade! Utbildning i demokrati 
mm för ungdomar är välbehövlig i Gambia. 

https://www.youtube.com/watch?v=f0woUvBOQJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f0woUvBOQJM&feature=youtu.be


 

STÖD FIOH ! 
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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 

 

 

 

Advocacy sports i region 6 
 
Från 30 januari till den 2 februari anordnades Advocacy 
Sports i region sex i byarna Kiss Kiss och Wellingara 
Yarreh. Första dagen i Kiss Kiss bjöd på 
invigningsceremoni tillsammans med seniora 
medlemmar i byarna och norra bankens scoutkår. 
Därefter påbörjades viktiga samtal om sexuell hälsa och 
andra samhällsfrågor som var aktuella för ungdomarna 
som deltog. Andra dagen i Kiss Kiss anordnades 
ytterligare ett ungdomssamtal till och fotbollsmatcherna 
drog igång på riktigt. Kvällarna i Kiss Kiss bjöd på 
kulturella uppträdanden. Efter Kiss Kiss var det dags för 
oss att besöka Wellingara Yarreh i Norra Banken nära 
gränsen till Senegal. Väl på plats var festligheterna igång 
och vi fick se på teateruppträdande om kvinnlig 
könsstympning och barnäktenskap.  Framåt kvällen var 
det dags för fotbollsmatch men innan vi satte oss 
tillrätta gjorde vi en överlämning av barnskor till byns 
skola. Barnskorna är skänkta från Gunilla Hallgren, 
medlem i Gambiagrupperna som på grund av sjukdom 
ej kunde närvara vid överlämnandet. Evenemangen var 

lyckade med många deltagare och visade på bra 
sammanhållning i byarna. 
 
 

 

Isatou Bah 

 

 

 

Teateruppvisning om 
barnäktenskap i Wel-
lingara Yarreh.  

 

Invigningscere-
moni i Kiss Kiss  


