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A KTUELLT

K LIMAT Nu är vaccineringen mot COVID-19 igång i Gambia. Till största delen är det vaccin
från Kina som används, vilket sägs ha skänkts av Kina!
Vaccineringen uti i byarna går till så att Alkalon (byansvarig) kontaktas och så kallar
han alla bybor till kliniken och hela byn vaccineras samtidigt, undantag barn tills vidare. Just nu är det Ramadan, vilket innebär att många fastar. Eftersom de också är
mycket varmt i Gambia den här tiden på året vill många avvakta med sin vaccination

KOMPENSERA DINA
FLYGRESOR

Samrådsmöte i Karlskoga 24 april 2021
Den 24 april hölls det digitala Samrådsmötet i Karlskoga. Endast SOGmedlemmar och hjälpredor var inbjudna då rekommendationen är att inte
träffas mer än 8 personer.

Gambiagruppernas ordförande Kristina
Lundahl som innehaft sin post i 6 år ställde
inte upp för omval och Sven-Åke
Nordqvist valdes till ny ordförande!

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.

Kristina stannar som suppleant och tar även
över kansliet i Karlskoga. Där kan grupperna få hjälp med planering, kopiering, broschyrer mm. Kristina kommer att finnas
tillgänglig på kansliet måndag kl. 09.00—
12.30.

Rekommenderat belopp
för flygresa till Gambia är
200 kr. Bidraget betalas in
på Gambiagruppernas Plus
– eller bankgiro (se sista
sidan). Märk talongen
“Klimatfond”.

Mobil: 070-678 00 71

Mer information finns på
Gambiagruppernas hemsida.

Organisationen var som vanligt, när vi är på Karlskoga Folkhögskola, utmärkt
och de flesta som anmält sig till mötet hade inga svårigheter att ansluta, vi
löste de få förtretligheter som dök upp!

Mail: kansli@gambiagrupperna.org
Kristina Lundahl
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Presentation
SOG:s sammansättning 2021
Ordförande:

Sven-Åke Norqvist

Vice ordförande: Lars-Göran Wärn
Kassör:

Lennart Andersson

Sekreterare:

Sven-Olof Dahlin

Vice sekr:

Ingrid Sanneh Österberg

Ledamot:

Amat Jeng

Ledamot:

Jette Lehrmann

Suppeanter:

Kristina Lundahl
Anthonia Zachari
Catarina Antikainen
Amalia Wärn

Här kommer en kort presentation av
medlemmar i SOG som är nya på sin post.
Vill ni vta mer får ni läsa kommande Vida
Vyer!

NYHETSBREV

Sven-Åke Nordqvist
Sven-Åke bor med sin hustru Karin i Leksand.
Intresset för Gambia kom när han besökte en
medarbetare som har sina rötter i Gambia.
Från Tullverket och UDs Handelsavdelning

via handelsorganisationer till exekutiva befattningar i svensk och internationell livsmedelshandel. Allteftersom kom det för
Sven-Åke att handla mest om inköp av
färskvaror från jordens alla hörn och därmed ansvaret för att miljökrav och socialt
ansvar upprätthållits.
Sven-Åke ser nu fram mot att bidra med
sina erfarenheter i utvecklingen av GGs
verksamhet
Jette Noor Lehrmann Madsen
Båda efternamnen kommer från hennes far, en
gammal dansk/norsk tradition . Jette är född
och uppvuxen i Danmark. Hon är till professionen tandläkare men har även en masterutbildning i sundhetsantropologi. Just nu arbetar
Jette som klinikchef och verksamhetsutvecklare för Folktandvården i Gävleborg.
Hon brinner naturligtvis för Afrikaada TeethSavers som är “hennes” Gambiagrupp. Jette
har stor erfarenhet av Gambia eftersom hon
har delar av sin familj där.

Information från FIOHTG

Öka medvetenheten om menstruation och hygien.

Director Jainaba Sarr deltog via länk från Gambia och
informerade om vad som pågår där just nu! Gambiagrupperna och FIOHTG var faktiskt de som introducerade
namnet Gender i Gambia 2010. Innan detta arbete påbörjades hade men inte alls hört uttrycket.

Underlätta vid produktion av återanvändbara sanitetskuddar.
Minska flickors frånvaron under menstruationsperioden.
Att bilda skolklubbar och ytterligare inleda en bredare
förståelse av menstruation och hygien.

Genderarbetet är en mycket viktig del av det som görs i
byarna. Genom att använda sig av verktyg som deltagarna
kan använda leds processen framåt av deltagarna själva.
De använder en kalender för hur arbetsbördan fördelas
och en säsongskalender. Båda ritas upp på marken så att
det blir överskådligt.

Till sist fick vi också höra lite om hur det går med spannmålsbankerna. Samtliga byar i Byutvecklingsprogrammet
har nu en spannmålsbank. Programmet har varit en av
organisationens mest framgångsrika och populära aktiviteter, vilket tydligt manifesterats i flera av FIOHTG:s
rapporter genom åren. Verksamhetens popularitet och
framgång bland mottagarna kan sägas bero på flera fakHittills har 50 kommuner i fyra regioner utbildats och
torer, men mest framträdande är den inverkan som det
gender-kommittéer har bildats i alla.
har på livsmedelstillgången och livsmedelssäkerhet i våra
Tack vare donationer från medlemmar i Gambiagrupper- målgrupper.
na har projektet Keep Our Girls In School kunnat starta
En utvärdering av spannmålsbankprogrammet har just
igen. Två skolor har fått utbildning i hur puberteten på- avslutats av en konsult och vi väntar nu på den rapport
verkar ungdomar, framförallt flickor och deras skolgång. som kommer!
Syftet med denna utbildning är att:

Kristina Lundahl
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En ny partner?

Mål och framtid

Under åren som gått sedan FIOHTG blev en egen självständig organisation har GG lärt sig mycket om hur man
startar en ny NGO i Gambia, vad en ung organisation
behöver i form av stöttning mm. Därför har tanken nu
kommit att vi med vår stora erfarenhet och våra kunskaper ska bidra till att nya unga organisationer i Gambia
kan bli starka och på så sätt kunna bidra till Gambias utveckling. Valet har nu fallit på Gambia Returnees
From The Backway Association, GRB:

Att öka ungdomars medvetenhet om irreguljär migration och ungdomars möjligheter genom att främja och
dela lärande.

GRBs koordinator Dodou Lamin Fadera deltog i Samrådmötet via länk för att berätta om organisationen.

Att erbjuda möjligheter till egenföretagande genom
jordbruk, entreprenörskap och kompetensutbildning för
oberoende och hållbart uppehälle.
Att uppmuntra och främja vänskapliga relationer och
nätverk mellan de ungdomar som är villiga att bidra produktivt till nationens utveckling.
Att via kampanj föra en dialog med regeringen/berörda
parter för utformningen av en effektiv politik som stöder och skyddar ungdomars utveckling.

Gambia Returnees from Backway Association (GRB)
grundades den 15 maj 2017 när den andra stora gruppen
GRB driver en farm i Berending, en by på norra banken,
av återvändare från Libyen återvände till Gambia.
där ungdomar som återvänder kan få göra praktik. Där
Föreningen uppstod och grundlades i fängelserna i Likan de samtidigt få tid att läka och återhämta sig efbyen av migranterna, den registrerades som en ideell
tersom många har både fysiska och psykiska sår att läka.
organisation i Gambia den 2 augusti 2017
Många ungdomar är inte välkomna hem igen efter att ha
Föreningen har 63 medlemmar varav 5 kvinnor. Alla är slösat familjens resurser på et misslyckat försök att ta sig
till Europa.
återvändare!
Kristina Lundahl

S TÖD FIOH !
Plusgiro 90 02 38 – 7
Bankgiro 900 -2387
Swish 1239002387

Kontakta FIOH Nyhetsbrev:
ansvarig utgivare Sven-Åke Nordqvist
kansli@gambiagrupperna.org

