
FIOH NYHETSBREV 

AKTUELLT  

 

FIOH NYHETSBREV VECKA 44  2022 

BISTÅND TILL GAMBIA VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN  

Fredagen den 11 november planerades det en strejk i Gambia. Ryktet spreds att alla 
skulle ut och demonstrera sitt missnöje mot inflationen och de höjda matpriserna. De 
som hade råd bunkrade mat i sitt hem eftersom de var rädda att affärerna skulle förbli 
stängda. Som tur var blev det ingen strejk!  

Gambias imamer gick samman och talade till folket och bad dem att inte ge sig ut på 
gatorna. Stora folksamlingar som samlas på detta sätt kan snabbt urarta och de var oro-
liga att människor skulle komma ill skada eller till och med bli dödade. 

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 

Ett trettiotal medlemmar deltog fysiskt och ett tiotal deltog digitalt på Gam-
biagruppernas medlemsmöte i Västerås lördagen den 3 september. Säkert 
lockade det spännande innehållet med såväl rapport från Gambia som delta-
gande av Forum Civs generalsekreterare Anna Stenvinkel. 
 
Marianne Jonsson från arrangerande Västerås Gambiagrupp hälsade välkomna. Därefter 
gav Alhaji Sanneh en bild av situationen i Gambia i dag, där han fokuserade på tre områ-
den: ungdomsarbetslösheten, hälsosektorn i landet och de stigande priserna på grund av 
inflationen. 
Bristen på bra yrkesutbildningar är en starkt försvårande faktor när det gäller ungdomsar-
betslösheten. Efter genomgången grundskola lämnas de ungdomar som inte klarar av att gå 
vidare till universitetsstudier i stort sett åt sitt öde. 
Situationen vad gäller sjukvården i Gambia är inte bra, med väldig brist på utbildad perso-
nal. Man räknar med att det finns ungefär 4800 anställda inom vårdsektorn i landet, men 
av dem är bara 162 registrerade som sjuksköterskor, varav 22 på privata kliniker. Men 
dessa data är osäkra eftersom Gambia ännu inte har någon pålitlig datainsamling vad gäller 
vård. 
Men av de uppgifter som ändå finns framgår tydligt att en starkt övervägande del av perso-
nalen inom hälsosektorn arbetar i Banjulområdet och i de större städerna. Landsbygden får 
stå tillbaka. 
 
Alhaji Sanneh avslutade med att informera om den höga inflationen som drabbar Gambia. 

Gambia är ett land där cirka 48 procent av befolkningen lever under det FN anser vara existensmi-

nimum. Därför är den nuvarande höga inflationen väldigt besvärande för många. Nästan alla varor 

påverkas av inflationen inte minst mat som ris, olja, socker och grönsaker.  



 Och GG kan göra ett bättre jobb  

Gambiagrupperna, GG, har engagerat två konsulter, Eva 
Sennemark och Jennie Andersson från Contextio Ethnografic 
AB för att utvärdera dels vår partnerorganisation, Future In 
Our Hands The Gambia, FIOHTG och dels vårt eget bistånds-
program som pågått i flera år. 
 
Utvärderingen av FIOHTG gjordes med samma metod som 
användes 2016 för att resultaten skulle bli jämförbara. Mycket 
har förbättrats men det finns fortfarande brister som till viss 
del beror på underbemanning. 
 
Kemo Kinteh, personalansvarig inom FIOHTG var på plats 
under mötet i Västerås och kunde berätta att man tar till sig av 
påpekandena i utvärderingen, och att man har börjat arbeta 
med en ny Strategy Plan ,och där ska man försöka få till något 
man kallar en Community Diary för att bättre hålla reda på allt 
organisationen faktiskt utför. 

Utvärderingen av Gambiagruppernas program, Sustainable 
rural development program 2019-2022, var omfattande och 
innebar att en av konsulterna besökte tio byar och genomförde 
intervjuer med 187 personer. Mycket i programmet har funge-
rat väl, kunde man konstatera, men konsulterna påpekar också 
att det påverkansarbete som bedrivs, till exempel när FIOHTG 
sammanför makthavare inom olika områden med byinvånare, 
saknar tydliga och konkreta mål. Organisationen borde alltså 
stärka profilen för påverkansarbetet i nästa program. En tydlig 
uppföljningsplan krävs för nästa programperiod. Kanske borde 

FIOHTG arbeta i färre byar eller minska antalet aktiviteter, 
föreslår konsulterna. 
Samtidigt med påverkansarbetet, konstaterar konsulterna, 
kommer de så kallade serviceorienterade aktiviteterna fortsätta 
att vara viktiga. Det vill säga, byarna behöver borrade brunnar, 
staket runt odlingar, skolor, bagerier,  lärarbostäder eller 
andra konkreta insatser. 
 
 

Anna Stenvinkel heter ForumCivs tämligen  nytillträdda 
generalsekreterare. Hennes anförande var till stor del en be-
skrivning av vad ForumCiv egentligen är: en paraplyorganisat-
ion bestående av numera cirka 180 biståndsorganisationer av 
skilda slag, både små och stora. Det är alltså ett slags samar-
betsorganisation som ska hjälpa medlemsorganisationerna, 
men man bedriver också egen biståndsverksamhet. Allt med 
pengar från Sida, det vill säga ForuCiv ansöker om pengar från 
Sida ungefär på samma sätt som Gambiagrupperna sedan ansö-
ker om pengar från ForumCiv. 
Anna Stenvinkel påpekade också vikten av att Forum Civ är en 
plattform för påverkan och på senare år har det också blivit 
tydligare att ForumCiv driver sin egen agenda. Så tvekade man 
till exempel inte att ta politisk ställning när det gäller att varna 
för minskad biståndsbudget, vilket vissa partier föreslog under 
valkampanjen. ForumCiv var också pådrivande när det gällde 
att protestera mot att pengar till stödet för flyktingar från 
Ukraina skulle tas fån Sveriges biståndsbudget. De protesterna, 
som även Gambiagrupperna och FIOHTG deltog i, nådde ju 
framgång. 
Anna Stenvinkel påpekade flera gånger hur svårt och ibland till 
och med farligt som biståndsarbetet blivit på senare år, när 
demokratin nedrustats i flera länder. Särskilt nämnde hon då 
Belarus. 

- Pandemin och klimatnödläget har inte gjort det lättare.  

- Även jämställdhetsarbetet möter större motstånd. - 
- Den här situationen är en utmaning! 

I det här läget är stödet till civilsamhället oerhört viktigt. Det 
behövs för att människor ska kunna ta del av sina mänskliga 
rättigheter. 
 
I en fråga är det tydligt att ForumCiv och Sida har olika åsik-
ter, och det gäller praktikantprogrammet som nu hotas av ned-
läggning. Det är alltså det program och de pengarna som möj-
liggjort att GG under många år kunnat skicka ungdomar till 
Gambia och som gjort sin praktik hos FIOHTG i Gambia. Sida 
vill avsluta programmet och det tycker Anna Stenvinkel och 
Forum Civ är en mycket dålig idé. Nu har ForumCiv hört sig 
för om de kan ta över praktikantprogrammet. Möjligen blir 
det så, men det återstår en hel del byråkrati innan det i så fall 
kan bli verklighet. 
Lars-Göran Wärn, vice ordförande i GG är också praktikant-
ansvarig och kunde på medlemsmötet presentera fyra nya 
praktikanter som ska göra praktik i Gambia, två i höst och två 
under våren. Bägge ska bo i en lägenhet på GG:s compound 
men en nyhet är att den ena ska vara praktikant hos TANGO, 
paraplyorganisationen för alla NGO:er i Gambia, som presen-
terades i senaste numret av Vida Vyer. Praktikanterna kommer 
att presentera sig själva närmre i nästa nummer av Vida Vyer. 
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Så är det i Gambia. Alhaji Sanneh, Gambia, men 
också Karlskoga Gambiagrupp, redogjorde för det 
på flera sätt besvärliga läget i Gambia just nu. 



Kristina Lundahl, kanslist och programansvarig inom GG 
berättade på mötet om det mödosamma arbetet med att ansöka 
om pengar från ForumCiv för de närmaste åren. Det handlar 
om två ansökningar som just lämnats in. 
GG är en så kallad Medium Funding Partner. Det betyder att 
organisationen kan söka tre miljoner för tre år. Det är mindre 
än vi fick tidigare och det är ett stort bakslag för både GG och 
FIOHTG. Ansökningsarbetet började redan i oktober 2021 och 
har sysselsatt en hel grupp människor, även om det tyngsta 
arbetet utförts av Kristina Lundahl, delvis med god support 
från FIOHTG. 

- Det vi vill göra med pengarna är att stärka civilsamhället, 
lära människor att höja rösten och tala om för maktha-
varna vad de vill ha, sa Kristina Lundahl, och fort-
satte: 

- Vi vill stärka rättighetshavarna, det vill säga vanligt folk 
ute i byarna, så att de kan kräva sin rätt. Men. Det 
betyder att de måste lära sig läsa och skriva. 

Samtidig måste förstås makthavarna lära sig vilka de arbetar 
för. Därför innehåller programmet  så kallade ”interface dia-
logues”, det vill säga möten mellan makthavare och medbor-
gare.   
Ett annat mål i programmet som GG söker pengar för är att 
fortsätta stärka kapaciteten hos FIOHTG och TANGO. Får GG 
dessa pengar krävs en egeninsats på 5 procent av summan. 
 
Ytterligare en ansökan har lämnats in till ForumCiv. Det 
handlar om en så kallad ”Pilot partnership funding” för att 
bygga upp organisationen Gambian Returnees from the 
Backway kapacitet. Organisationen startades av ungdomar som 

själva kom tillbaka efter misslyckade försök att ta sig till 
Europa. Nu måste dessa ungdomar få en chans att komma in i 
det gambiska samhället. Till exempel med hjälp av en yrkesut-
bildning. 
ForumCiv väntar nu på sin ansökan om pengar från Sida och 
sedan dröjer det ytterligare innan GG får svar på sina ansök-
ningar. Kanske kommer svaret inte förrän i april 2023 från 
Forum Civ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sista, men inte minst viktiga punkt på medlemsmötets 
program var en timme som avsatts för att ”brainstorma” kring 
idéer om hur GG ska få in mer pengar och vilka nya sponsorer 
som möjligen kan finnas i Sverige. Lisbeth Kohls från Västerås-
gruppen ledde det arbetet med ackuratess och tydlighet. 
Flera förslag från mötesdeltagarna handlade om att vända sig 
till sponsorer som på något vis är berörda av det arbete organi-
sationen gör i Gambia. Kan Ving, som flyger till Gambia, 
hjälpa till? Och varför skulle inte företag som tillverkar eller 
säljer mensskydd kunna supporta projektet Keep our girls in 
school? Lisbeth Kohls själv har tillsammans med GG:s ordfö-
rande Sven-Åke Nordqvist och Kristina Lundahl författat ett 
brev som är tänkt att sändas till bland annat kvarnföretag i Sve-
rige för att få stöd för att bygga fler spannmålsbanker. 
Jette Lehrmann berättade om sina erfarenheter av att söka 
pengar via crowdfunding och Facebook och Sven-Åke 
Nordqvist pekade på vikten av att ha en relation till någon fö-
retagare om man tänker söka stöd från företag, och han påpe-
kade att ingen medlem ska tveka att lämna förslag. 
- Vi vill ha konstiga förslag, menade Sven-Åke Nordqvist. 
Om förslagen var konstiga vet inte undertecknad, men tips om 
att höra av sig till hotellmiljardären Stordalen eller Percy Bar-
nevik, strömmade in. Eller varför kan inte den bank vi använ-
der hjälpa GG? Eller kanske kvinnoorganisationen Zonta. 
- Kan vi få hjälp av en influenser? undrade Sara Bylund, en av 

praktikanterna. 
Dessa och övriga förslag som kom in går nu vidare till Samord-
ningsgruppen, SOG, det vill säga GG:s styrelse, för behand-
ling. 

Text och foto: Mats Nydahl 
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Månader av jobb. Kristina Lundahl 
berättade om hur arbetet med att fär-
digställa en ansökan till ForumCiv går 
till. 

Pausgympa. 80-plussaren och Friskis-instruktören Monika 
Forsberg från Västeråsgruppen såg till att mötesdeltagarna 
inte stelnade till. 

Paraplyorganisation. Anna Stenvinkel, generalsekreterare vid 
ForumCiv berättade om hur organisationen är uppbyggd  



 

STÖD FIOH ! 
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Plusgiro 90 02 38 – 7  

Bankgiro 900 -2387 

Swish 1239002387 

 

Kontakta FIOH Nyhetsbrev:  

ansvarig utgivare Sven-Åke Nordqvist 

kson.nordqvist@gmail.com 

 

 

 

På gång i Sverige 

Lisbeth Kohls i Västeråsgruppen har författat ett brav som 
sänts till flera kvarnföretag. Bertegruppen nappade och kom-
mer nu att sponsra den allra första lagerbyggnaden för spann-
mål. Den kommer att byggas i byn Kerr Ardo. 

Kerr Ardo råkade riktigt illa ut 2021 då byn drabbades av en 
regnstorm som förstörde byggnader och träd. Trots detta har 
byn lyckats komma igen och få igång sin trädgård, sitt skill-
center och återuppbyggnad av delar av skolan. 

Kvinnorna i Kerr Ardo startar nu även en plantskola vid skill-
centret så att de kan plantera och bekämpa klimatförändring-
arna. Här används Gambiagruppernas klimatfond! 

Karlskoga Gambiagrupp har haft årsmöte och beslutat att 
de ska byta namn till Bergslagens Gambiagrupp och ut-
vidga sitt upptagningsområde. Ny ordförande för Bergslagens 
Gambiagrupp är Mirjam Granrot. 

Praktikantutbildning 

Två praktikanter finns nu på plats i Gambia och innan deras 
avresa fick samtliga praktikanter en 4 dagar lång utbildning på 
Gambiagruppernas kontor i Karlskoga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De förra volontärerna Katarina och Sten-Åke Pettersson till-
sammans med Kemo S Kinteh  fanns bland de som ledde kur-
sen. Dessutom deltog Siv Kanon, Amat Jeng, Lars-Göran 
Wärn, Alhaji Sanneh samt undertecknad. 

Praktikanter: Anna Nematbakshs, Sara Bylund, Elisabeth 
Ydman och Ida Kronberg 

Kristina Lundahl 

 


