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INTRODUKTIONSTUR FÖR SVEN-ÅKE 

Konflikten vid den senegalesiska gränsen har medfört att gambier som bor nära grän-
sen har lämnat sina hem för att söka skydd i byar som ligger längre bort. Myndigheter-
na räknar med att cirka 10 000 människor nu lever som flyktingar i sitt eget land.  

En skola som ligger nära gränsen har fått lov att stänga sedan gevärseld träffat skolan 
meden barnen befann sig i klassrummen. En annan skola har tagit emot elever och 
lärare och man tråcklar nu för fullt med lektioner både på för– och eftermiddagar för 
att eleverna ska kunna följa undervisningen! 

Nöden har ingen lag! 

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 12 var Kristina Lundahl, Sven-Åke Nordqvist, Ebrima Drammeh och 

Kutubo Cham ute på en rundresa i landet för att besöka pågående projekt. Avsikten med 

resan var att Sven-Åke som blev vald till ordförande för ett år sedan skulle få inblick i hur 

omfattande FIOHTG:s arbete är både vad gäller spridning i landet och omfång på pro-

jekt. 

Lite kuriosa från vår trek! Inne i landet t.ex. i städerna Soma, Farafenni, Bansang och 

Basse har man nu el 24/7. Den stora dammen i Guinea (Con Acry) börjar bli klar och 

ledningarna är redan framme väster om Soma. En stor central byggs i Foni och ytterli-

gare en i Sukuta, när dessa är klara ska hela landet vara anknutet. 

Tvätteriet får sin el från solenergi men vi har även sett 

andra nyheter som förgyller livet för de boende i områ-

det. I Lamin Kotu, färjeläget när du ska över till JanJan 

Bureh finns det nu både glassmaskin och popcorn-

maskin till barnens stora glädje. 

Vi har även sett att allt fler företag börjar använda miljö-

vänliga block när de bygger bland annat skolor. Dessa 

block ger ett bättre inomhusklimat, när det är varmt 

håller de svalt och vise versa. Dessutom går det åt väl-

digt lite cement vid tillverkningen så de är också kost-

nadseffektiva. 

Kristina Lundahl 

 

Tack vare säker elförsörjning 
har man nu öppnat tvätterier 
i Soma, Bansang och Basse, 
Nu planeras även ett i Fara 
fenni! 



 Tumana Agency for Development TAD 

Under åren 2009—2011 deltog en lärare vid namn Muham-
med B Drammeh i lärarfortbildningen som SDU höll i Basse. 
Han utbildades i både SEGRA-programmet och i Basic. Dessu-
tom utsågs han till klusterutbildare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År2013 gjorde han slag i saken och startade organisationen 
TAD. En av de första sakerna han gjorde var att ta kontakt med 
FIOHTG och be om stöd i utvecklingen av organisationen.  

Under åren som gått har TAD utvecklats till en mycket stark 
civil organisation, CSO som nu samarbetar med flera andra 
organisationer. FIOHTG ger deras utbildare i uppdrag att 
sköta vuxenutbildningen i området via REFLECT-
programmet. 

TAD har också stöd från IOM (International Organisation for 
Migration) för att ta hand om och utbilda ungdomar som åter-
vänt efter att ha försökt ta sig bakvägen till Europa. Vid vårt 
besök hade de just examinerat 40 ungdomar som deltagit i en 
jordbruksutbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom det är tidsödande att ta sig in till Basse ansökte 

Muhammed, hos IOM, om att få bygga ett bageri och 

detta blev beviljat. Bageriet kommer att serva stira dela 

av Tumana distrikt eftersom det inte finns något inom 

detta tidigare. För den som varit medlem ett tag hos oss 

kan jag berätta att byn KissKiss, som var Stockholmgrup-

pen kontaktby, ligger i detta distrikt. 
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När jag utsågs till klusterutbildare steg mitt 
självförtroende och jag bestämde mig för att 
starta en egen organisation som kunde jobba 
med utveckling i Tumana distriktet. Jag kom-
mer från Sanunding och har sett vad vi behö-
ver här. 

Muhammed har utvecklat 
en läroplan för jordbruks-
utbildningen och fått den 
godkänd så att han kan 
examinera ungdomarna. 

Läroplanen sitter på väg-
gen så att eleverna kan 
följa den och se vad de har 
kvar att lära sig. 

Inne på den tre hektar stora farmen finns 
ett borrhål med soldriven pump och flera 
vattenreservoarer med kranar.  

Muhammed blev intresserad av bade täck-
odling och regnvatteninsamling när vi pra-
tade om det. 

Hela bageriet byggs av mil-
jövänliga block och ugnen 
har en helt ny design. Här 
ska man nu utbilda bagare 
som kan starta egna bage-
rier i sina byar eller i större 
städer. Detta för att öka 
konkurrensen med de ba-
gare som kommit från andra 
länder för att tjäna pengar i 
Gambia. 

Sven-Åke pra-
tade naturligtvis 
om sin käpp-
häst, att an-
vända lokala 
grödor i bröd-
baket istället för 
dyrt vete. 



 

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 

 

 

 

Några dagar efter vårt besök var bageriet i full gång. Det första 
omgången blivande bagare finns på plats och naturligvis en läro-
plan som de ska följa! 

Bröd kostar nu på de allra flesta platserna i Basse och omkringlig-
gande affärer 15 Dalasi medan priset här i Kombo fortfarande är 
10 Dalasi. Det var ju inte länge sedan man höjde bröd-priserna 
från 7 till 10 Dalasi, under stora protester från befolkningen. Ba-
gerierna här i området strejkade och levererade inget bröd under 
några dagar. 

TAD har nu beslutat att deras bröd ska kosta 10 Dalasi och natur-
ligtvis har de redan börjar experimentera med lokala grödor, det 
första försöket var med kassava.  

Vi önska TAD lycka till med sitt fortsatta arbete och hoppas att 
detta leder till att Tumana distrikt får en fantastisk utveckling! 

 

Kristina Lundahl 


