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FÖRSTUDIE 

Ännu en gång har gambisk jord kränkts av senegalesiska soldater. Söndagen den 13 
mars utbröt stridigheter mellan gerillan i Casamance och senegalesiska soldater. Skott-
lossning pågick alldeles vid gränsen och flera skott landade i gambiska byar. Familjer 
evakuerades från flera byar för att undvika att oskyldiga skulle skadas. 

President Barrow har beordrat trupper till gränsen för att skydda den gambiska befolk-
ningen. Gambia har inga avsikter att blanda sig i den pågående konflikten. Gambier är 
ett fredsälskande folk och vill så förbli! 

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 de tre sista veckorna och även denna vecka jobbar vi tillsammans med FIOHTG 

och TANGO med en förstudie av en organisation som heter Gambia Returnees from 

Backway, GRB. GRB:s personal deltar givetvis också. 

 Gambiagruppernas mål, med denna förstudie, är att stärka GRB:s förmåga att hjälpa 

unga, som är legitima rättighetsinnehavare, att hävda sin rätt till utbildning, livsmedels-

trygghet, meningsfullt arbete och jämställdhet. Konflikter i samband med migration 

måste vara synliga och konstruktiva relationer mellan rättighetsinnehavare och ansvariga 

ska klargöras.  

Till exempel missbedömer migranter risker förknippade med bakvägsresan, vilket föran-

leder migration och därmed motverkar GG:s långsiktiga mål. Vi kommer att ta reda på 

om det skulle vara till hjälp för att nå vårt mål om de tre partnerorganisationerna i för-

studien gemensamt planerar för hur GG kan stärka förmågan hos GRB. Våra partners vill 

att vi arbetar med påverkan i Sverige så att det finns legala väger att migrera.  

 Detta kommer att tjäna vårt långsiktiga mål eftersom GRB gör betydande ansträngning-

ar för att göra potentiella migranter medvetna om riskerna med irreguljär migration. 

Det är omöjligt att fortsätta utveckla livliga lokalsamhällen, vilket är kärnan i vårt mål, 

om ungdomarna lämnar.  

Dessutom ville vi se hur GRB försöker säkerställa en effektiv återintegrering av återvän-

dande migranter, vilket också bidrar till ett starkt lokalsamhälle. Förstudien ger oss även 

en insikt i hur GRB arbetar, hur deras organisation ser ut och hur långt de kommit med 

sitt påverkansarbete. Om SOG beslutar att GRB är den organisation som vi ska arbeta 

med och hjälpa med kapacitetsutveckling lägger vi upp en plan för fortsatt samarbete. 

Kristina Lundahl 



 FÄLTSTUDIE 

Ett team bestånde av Madeleine 
De Geer GG, Alhaji Sanneh GG, Lamin Conteh FIOHTG, 
Alagie Amadou Camara GRB, Anthony Correa TANGO, 
Mamina Jallow GRB och Lamin Ceesay chaufför FIOHTG  har 
varit på norra banken för att studera GRB:s arbete i byn Beren-
ding och göra studiebesök på andra pågående projekt för att se 
vad som pågår och vilken kunskap som finns i Gambia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRB fick ekonomisk hjälp av IOM, International Organisation 
for Migration, att bygga en kyckling-uppfödning i Berending. 
Tyvärr fick de inte själva bestämma vilken firma som skulle få 
kontraktet. IOM använder alltid EMPAS. EMPAS skulle också 
utbilda återvändarna inom kyckling-hantering under ett halvår. 
Inget fungerade! Byggnaden är av väldigt dålig kvalitet och den 
träning de fick varade bara en vecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamet träffade också byns ledare Alkalo och VDC (Village 
Development Committe) för att diskutera hur de ser på ung-
domarnas situation. Alkalon i Berending gav GRB land när de 
startade upp sin organisation. Han och flera av medlemmarna i 
VDC är oroade av det allt mer tilltagande migrationen. Även 
inom landet pågår en stor folkomflyttning, många överger by-
arna och flyttar in till städerna Basse, Farafenni, Soma, Brikama 
och Serrekunda.  

 

En viktig del i fältstudien var att besöka skolan. Många av 

de ungdomar som studerar i Berending är potentiella mi-

granter. Berending har klasser ända från förskolan upp till 

Senior Secondary School (motsvarande gymnasiet). 

Skolan undervisar även i jordbruk och odling av grönsa-

ker samt är placerad granne med GRB:S farm, ett natur-

ligt samarbete bör ske här. Alla var intresserade av det 

och den första kontakten är nu etablerad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sista besöket i Berending var till kvinnogruppen. 

Många kvinnor har svårt att finna sig i att barnen ger sig 

iväg bakvägen till Europa men äver motsatsen finns. Både 

pappor och mammor pushar sina ungdomar att ge sig iväg 

så att de ska skicka hem pengar. Den sociala skillnaden i 

byn är stor mellan de som har barn i Europa eller USA 

medan de som inte har några hamnar på efterkälken. 

Vi fick höra om en by där kvinnorna inte tillåter att någon 

gifter sig med flickor i byn om de inte tänker migrera! 
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Madeleine, Alhaji och Anthony förbereder de 
frågor de ska ta upp med de återvändare som ar-
betar på farmen i Berending. 

Utanför Alkalos hem. 

Rektor Mr. Sanneh Är mycket intresserad av 
GRB:s arbete och ser möjligheter att påverka ung-
domarna tidigt. Även utbildade ungdomar behövs 
i jordbruket för att förnya odlingsmetoder och 
arbetssätt. 

Ungdomarna i GRB kan lära sig mycket av kvinnorna i 
byn, när det gäller odling. En kvinna berättade att hon 
börjat använda urin från djuren som gödning. Hennes 
odling var ett kvitto på hur bra det kan bli. 



 

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 

 

 

 

BESÖK PÅ ANDRA PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Större lycka hade teamet på Songhai:s projekt i Chamen 
(Region 5). Songhai är en organisation från Benin som arbetar 
med att förnya jordbruket i Afrika. De har utbildning inom 
flera områden bland annat kycklinguppfödning, strutsar, bo-

skap och odlingsmetoder. De flesta jordbrukare i Gambia bör-
jar bli till åren, ungdomarna flyr från det jobbet. Många för-
äldrar som kostat på sina ungdomar utbildning vill inte se sina 
barn fastna i samma fattigdomsfälla som de själva gjort. Därför 
måste jordbruket förändras så att det kan bli en inkomstkälla. 

Utbildningsministern  Mrs. Claudiana Cole strävar efter att 
starta jordbruksutbildning i varje region. Dessutom har de nu 
börjat starta tekniska yrkesskolor i alla regioner och fler yrkes-
utbildningar planeras. 

  

Besöket på Nyawara training centre blev lite av 
en besvikelse. Här brukar vara full aktivitet och 
möjlighet att lära sig mycket om odling i Gambia. 
Tyvärr drabbades Nyawara hårt av regnstormar 
under slutat av regnperioden och stora delar av 
anläggningen har rasat. Nu får man koncentrera 
sig på att bygga upp allt igen. 

Strutsuppfödning i Chamen 


