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A KTUELLT
I Gambia har man nu äntligen förbjudit export av timmer. Praktiskt taget allt timmer som passerar Gambia kommer från södra Senegal, framförallt Casamance området. Rosewood är mycket eftertraktat till möbler i Kina och Kina köper upp det timmer som avverkas illegalt i Senegal, transporten sker via Gambia. Förbudet trädde i
kraft omedelbart!

K LIMAT KOMPENSERA DINA
FLYGRESOR

Rosewood är listat som utrotningshotat sedan 2017. BBC har följt handelsvägarna
och uppskattar att en halv miljon träd har passerat Gambia under åren 2017—2022.

På besök i Njau
Under Sven-Åkes besök i Gambia var vi ute för att titta på projekt såväl pågående
som de vi gjort tidigare. Bland annat besökte vi byn Njau i Region 5. Njau ligger på
den norra banken och lättast kommer man dit genom att åka till Soma, över bron
till Farafenni och fortsätta österut några mil.
Njau är en typisk gambisk by på många sätt mn också en annorlunda by därför att
här pågår verkligen utveckling. Byn har tagit tag i sin situation och letar aktivt upp
möjligheter och utmaningar. Mycket av detta beror på att en av GG/FIOH tidigare
anställda, Isatou Ceesay, är från denna by.

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

Fatou Ceesay, Kristina Lundahl och Sven-Åke Nordqvist samtalar om utvecklingen i Njau.

Mer information finns på
Gambiagruppernas hemsida.
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Kvinnorna i Njau har också ordnat så att turister kan
övernatta i byn och det bidrar till inkomst till skillcentret.

Njau

Sedan några år tillbaka har byn också fått ett bageri och
utbildning i hur man bakar men tro inte att dessa inovativa kvinnor nöjt sig med det! Nu har de också gått på
kurs hos en organisation som heter NARI och lärt sig hur
man bakar med lokala grödor som cous, cassava och
sötpotatis. Mycket användbart nu när vete blivit så dyrt I
Gambia.

Allting började faktiskt med den här byggnaden enligt
kvinnorna i Njau. Detta skillcenter byggdes av Karlskoga
Gambiagrupp 2003 och där kom kvinnorna igång med sitt
hantverk ganska snart.
Här tillverkas
bland annat väskor
av plastremsor,
två, tryck,
bandvävar mm.
Allt säljs sedan till
besökare och på
marknaden.

Utvecklingen fortsätter! Just vid vårt besök pågick byggen för fullt på compounden där skillcentret ligger. Nu
får de även ett hus där man kan processa t.ex frukt och
grönsaker. Bekostas av organisationen EBA.

Chaufför Kutubo Cham är imponerad!

De får också en bantaba
där utbildningar och möten kan hållas samt ytterligare en byggnad för att
kunna jobba med sin
försörjning.

Här inne ska de bli kvarnar för ris, cous, majs
mm.

Nu önskar sig kvinnorna i Njau mest av allt
en spannmålsbank!
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Vad händer i Sverige?
Det har väl inte undgått någon att vi har haft en inten-

sive biståndsdebatt i Sverige! Regeringen meddelade att
de tänkt använda 38% av biståndsbudgeten till mottagandet av flyktingar från Ukraina. ForumCiv meddelade då att de blev tvungna att dra ner 50 % på det bidrag vi blivit lovade under 2022. En katastrof för Gambia och de byar som ingår i programmet. Detta dessutom när en svältkatastrof befaras! Över 100 biståndsorganisationer, däribland Gambiagrupperna, undertecknade ett protestbrev och våra partnerorganisationer
skrev personliga brev direkt till Stadsminister Magdalena Andersson.

S IDA 3

De blir alla inbjudna till medlemsmötet i Västerås den 3
september och fortsätter därefter med en veckas utbildning på kontoret i Karlskoga.
På gång:
Medlemsmötet blir lördagen den 3 september i Västerås. Vik den dagen till ett intressant program! Bl.a får
vi besök av ForumCivs generalsekreterare.
Påminnelse:
För den som ännu inte betalat medlemsavgiften för
2022 är det viktigt att göra det innan medlemsmötet i
september. Endast betalande medlemmar är röstberättigade!

Det hjälpte! Senaste budet är nu att ForumCiv drar ner Upprop!
med 10 % men har möjlighet att täcka det med pengar
som blivit över. Detta innebär att vi får 100 % av bidra- Miljögruppen är i behov av fler medlemmar! Vill du
vara med och påverka? Tag då kontakt med Jette Lehrget för 2022!
mann mail: jette.lehrmann@hotmail.com
Just nu har vi rekryterat praktikanter. Vi blev beviljade
4 praktikanter under 2022/23. och har för avsikt att
skicka två till Gambia 15 september till 15 februari och
Kristina Lundahl
två under våren från 15 januari till 15 juni.

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

Kontakta FIOH Nyhetsbrev:
ansvarig utgivare Kristina Lundahl
h.kristina.lundahl@gamil.com

