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På gång i Gambia: Debattens vågor går fortfarande höga efter hösten val här i Gam-
bia. Det politiska partiet UDP med Ousainou Darboe i spetsen stämmer nu NPP och 
Adama Barrow som vann valet. De tycker sig ha blivit bestulna på segern, trots att 
både internationella och inhemska valobservatörer säger att det gick riktigt till. Idag 
lämnar de in ytterligare en stämning till domstolen i Gambia. 

Vägen mellan flygplatsen och Turntable ska breddas och bli flerfilig, därför har hus 
som byggts allt för nära vägen tagits ned. I några fall har man tagit delar eller halva 
huset. 

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 

Hemma på compounden 

Regnperioden gick hårt åt byggnader och växter den här säsongen och nu måste vi ta 

itu med reparationer. Vi har gått runt och kartlagt behov och nu räknar vi för fullt på 

vad allt kommer att kosta. Lägenheterna måste målas om, två spisar har slutat fun-

gera, gästhuset måste målas om utomhus, varmvattenberedarna läcker, duschhandtag 

måste bytas och toaletter som står och rinner måste repareras. Fullt upp med andra 

ord, särskilt med tanke på att de första gästerna dyker upp redan i mitten av januari. 

Utomhus behöver klinker repareras och gångarna ses till så att våra gäster inte tram-

par ner i sprickor eller hål när det blivit mörkt. Hela muren måste målas om! 

För övrigt har det blivit mycket lugnare i området. 

Nattklubben spelar inte så ofta och inte alls lika 

högt. Militärpolisen patrullerar regelbundet sär-

skilt nattetid.  

Den lilla butiken som Mrs. Sallah drev efter sin 

mans död är nu stängd och där har öppnats en 

liten restaurang.  

Dessutom har nästa compound byggts om och ett 

flertal butiker har öppnats bland annat ett apotek 

och en liten supermarket. Lamin Chatty är ny vakt och skö-
ter säkerheten på compounden 



 Donationer FIOHTG:s praktikant Lamin Konteh har varit på Sir Ed-
ward Francis small teaching hospital (fd. Royal Victoria) 
och Jammeh Foundation med material som skänkts av 
Fatuma Freeman och familjen Fogelklou. Donationer till 
sjukhusen är alltid välkomna. 

Strax före jul levererade Aladdin Cham stickade mössor 
och filtar till sjukhuset i Bansang. Det är särskilt välkom-
met den här tiden på året då nätter är kalla inne i landet. 
Nattemperaturen kan krypa ner till 12 grader. Nyfödda 
barn förlorar mycket värme genom ett bart huvud. 

Leveransen kom från Gambiagrupperna i Västerås och 
Stockholm. 

Lärarfortbildningen 

Lärarfortbildarna Kebba Jobe (som synd på bilden ovan) 

och Amadou Sambou har varit ute i VDP byarna för att 

informera om mänskliga rättigheter och rätten till vuxen-

utbildning. Huvudsyftet med den här aktiviteten är att 

öka medvetenheten om frågor som rör mänskliga rättig-

heter, särskilt sådana som påverkar barns rätt till utbild-

ning. 

Ett antal lärare som undervisar de lägre årskurserna har 

också blivit utrustade med pedagogiska färdigheter i läsin-

lärning och hur man kan tillverka eget undervisnings-

material av t.ex kartong och annat överblivet skräp! Åter-

vinning när den är som allra bäst! 

FIOHTG etablerade en skola i Soma 2019-2020. De star-

tade med enbart förskola och antal inskrivna elever har 

växt snabbt. Efterfrågan och behovet är större än till-

gången på platser. Skolan har begränsat med utrymme 

och därför har man tvingats bygga en tillfällig skärm för 

att få mer plats. 

På skolan arbetar endast lärare som blivit utbildade av 

FIOHTG, flera av dem är utbildade kluster-utbildare och 

de resultat som eleverna visar är fantastiska. Det gör att 

efterfrågan blir ännu större och behovet av att bygga en 

riktig FIOHTG-skola med stora klassrum och gott om 

lekutrymme på skolgården har ökat. FIOHTG föregår 

med gott exempel!! 
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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 

 

 

 

Bygg 

På byggavdelningen fortskrider arbetet med att bygga 
skolor och uppfylla det kontrakt man fick av Världsban-
ken för ett år sedan.  

Sedan CTU (byggavdelningen) blev helt självständig byg-
ger de på uppdrag av MRC Holland Foundation, UNI-
CEF och Världsbanken. Dessa kontrakt lyckas de få ge-
nom att hålla en god kvalitet samt slutföra arbetet inom 

avtalad tid. 

 

 

 

För att hinna med har man tagit in ett antal praktikanter 
och några extra chaufförer. Bland annat fick ju Aladdin, 
som ju inte har några turister att ta hand om, chansen att 
bli chaufför efter att ha testats på en trafikskola. Ett test 
som han klarade elegant! 

Vår mångåriga medarbe-
tare Demo Bah valde att 
ta pension under hösten 
2022. Han anställdes hos 
FIOH redan 1995 och 
kom att leda CTU när de blev en oberoende organisat-
ion. Han har under sin tid som chef lett organisationen  
framåt och kommer att bli saknad! 

Till vänster Mr. Mo-
moudo Gassama ny-
anställd chaufför hos 
FIOHTG för att köra 
CTU personal och 
material ut till bygg-
arbetsplatserna. 

För att slippa köpa in 
dyra transporter satsade 
FIOHTG på att köpa in 
en lastbil för eget bruk.  

Amadou Badjie som ar-
betat hos FIOHTG be-
fordrades till lastbils-
chaufför efter avtalsen-
lig träning på bilskola. 


