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Den 19 januari hade det gått tre år sedan President Adama Barrow svor presidenteden 
på Gambias ambassad i Dakar. Söndag 19 januari planerades därför demonstrationer 
för och emot hans beslut att följa konstitutionen och sitta de fem år som den föresprå-
kar. 

Flera grupper som Three years Jotna, Victims centre och Jammehs politiska 
parti APRC ansökte om tillstånd att demonstrera. De fick tillstånd men på olika dagar 
och olika vägar som de fick tillåtelse att befinna sig på. Regeringen meddelade att det 
var deras lagliga rätt och manade befolkningen till lugn. Läs mer på nästa sida! 

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 

Ny praktikant 

Jag är den nya praktikanten som kommer att spendera våren hos FIOHTG. 
Mitt namn är Jeanette Lindström, jag är 
24 år gammal och mitt fokus under prak-
tiken kommer vara kommunikation. Jag 
älskar design och fotografering och har 
sedan gymnasiet läst estetiska ämnen. 
2017 tog jag min kandidat i Medieteknik 
med inriktning digital bildproduktion och 
därefter började jag arbeta som föreläsare 
för projektet tobaksbarn hos organisat-
ionen A non smoking generation. Efter 
min kandidat och mellan anställningar 
har jag rest väldigt mycket! Spenderat 
nästan ett helt år på resande fot genom 
Europa och Asien.  
 
Intresset för globala frågor, miljö och 

genus har funnits länge och det var på Non smoking som jag träffade Anthonia 

Zachari. Som tur är har hon inspirerat mig till att söka denna praktikplats och 

nu är jag äntligen här! Ser verkligen fram emot allt jag kommer få ta del av och 

lära mig mer om under min tid här i Gambia. 

Jeanette Lindström 



 Demonstrationer 

Under vecka 4 har det varit demonstrationer i Gambia. 
APRC Jammehs anhängare var de som var först ut med 
sina protester. Torsdag 23 januari hade de tilltånd att de-
monstrera från trafikljuset i Sukuta till Salagi, en sträcka 
på drygt 1 km. De vill att regeringen ska tilllåta Yahya 
Jammeh att komma tillbaka till Gambia och ställa upp i 
nästa års val. Det är ju presidentval hösten 2021. 

Gambias Justitieminister Abubacarr Tambadou har låtit 
meddela att om Jammeh kommer tillbaka till Gambia 
kommer han omedelbart att arresteras. Ledaren för 
APRC Rambo Jatta svarade med att säga att detta kom-
mer att utlösa ett blodbad. Trots allt blev det en lugn de-
monstration. 

Lördag 25 januari var det dags för Victim´s centre att visa 
sitt missnöje. De tågade från Old Yusuwan mot flygplat-
sen. De vill poängtera att om Jammeh kommer tillbaka 
ska han föras till internationella domstolen i Haag. De 
protesterar också mot att det ycker att Sanningskommiss-
ionen tar för lång tid. Offren får vänta alldeles för länge 
på att kommissionen ska komma med ett beslut eller re-
kommendation om hur de ska få rättvisa. 

Söndagen dn 26:e var det sedan dags för organisationen 
Three years Jotna att ge sig ut på gatorna. De fick demon-
strationstillstånd från trafikljuset i korsningen Kairaba 

Avenue till Denton Bridge. 

Nu var det tyvärr slut på fredliga demonstrationer! När 
gruppen kom till Denton Bridge försökte de forsera den 
polisbevakning som satts upp och tände eld på gamla bil-
däck. Polisen svarade med tårgas och våldsamheter bröt 
ut. Som vid alla dessa händelser skyller de inblandade på 
varandra och säger att den andra parten startade våldet. 
Helt klart är dock att militären kallades in för att bringa 
ordning i leden och det var väl inte det bästa sättet att 
hantera situationen med tanke på militärens historia un-
der Jammeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under söndagen fick vi ta emot rapporter om skadade 

och döda men nyheterna visade sig vara ”fake news” som 

President Trumph brukar säga. Serrkunda Hospital och 

regeringens talesman har dementerat uppgifterna och 

säger att ingen blev dödad. Däremot fick många uppsöka 

sjukhus efter att ha inandats tårgas eller skadats på annat 

sätt under våldsamheterna. 

Under förmiddagen idag, måndag, har vi fått veta att or-

ganisationen Three years Jotna nu har förbjudits. Organi-

sationen som är en del av det politiska partiet UDP har 

aldrig registrerats som en egen organisation. 

Regeringens talesman skriver så här: Gambias befolkning 

meddelas härmed att The Three Yeras Jotna-gruppen faktiskt 

aldrig har registrerats legalt. Regeringen har trots det för att 

visa sin öppenhet för oliktänkande och sin respekt för demokra-

tiska rättigheter, tillåtit dem att operera så länge de följde lagen 

och det demonstrationstillstånd som de fick. 

Vi kan konstatera att det är många som inte riktigt vet 

vad demokrati är här i Gambia. Även om Gambia ansågs 

vara en demokrati under Jammehs 22 år vid makten så 

fick inte Gambias befolkning del av några demokratiska 

rättigheter. Nu ska allt detta tas igen under väldigt kort 

tid. Många klagar på att de inte får del av någon utveckl-

ing men hur ska 22 års vanstyre kunna rättas till på bara 

tre år?  

Våra organisationer Gambiagrupperna och FIOHTG vill 

gärna utbilda ungdomar i demokrati och civila rättigheter 

men ännu har vi inte lyckats få något bidrag till detta. 

Ungdomarna fortsätter att ge sig iväg bakvägen till en 

okänt öde i Europa och många kommer inte levande 

fram. 

Tyskland startar nu upp en ambassad i Gambia och de 

kommer att arbeta med frågan om den stora ekonomiska 

migrationen. Detta är en viktig fråga som måte få priori-

tet innan fler byar mister en hel generation. Här pratas 

nu om ”The lost genaration”. 

 

Kristina Lundahl 
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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 

 

 

 

Pension!! 

Den första januari i år slutade vår miljöansvarige Omar 
Cham sitt arbete. Han fick pension! Han är den allra 
första av FIOHTG´s anställda som får ta del av den pens-
ionsfond som startades och fick ta emot n summa mot-
svarande 25 000 kr. Omar fick också en mindre pens-
ionsgåva av Gambiagrupperna eftersom SOG beslutat att 

de som anställts under tiden fram till 2013 har arbetat 
för vår organisation. 

Fredag 24 januari hade vi avgångsparty för Omar och vi 
fick höra många fina berättelser från hans tid som an-
ställd hos FIOH. Han anställdes av Anders och Kerstin 
Beckman 2005. Vi var också många som berättade om 
upplevelser som vi haft tillsammans med Omar. 

Omar har nu startat en CBO (Community Based Orga-
nisation) tillsammans med Changai. 


