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NYTT SAMARBETE 

Den 19 januari svor Adama Barrow Presidenteden för andra gången. Förra gången var 
den 19 januari 2017 och då skedde det på Gambias ambassad i Dakar, Senegal eftersom 
President Jammeh vägrade avgå. Eden upprepades sedan officiellt på Independence 
Day 18 februari det året, under tumultartat firande. Den här gången blev firandet 
betydligt lugnare även om sju andra afrikanska Presidenter deltog.  

Covid-19 situationen är fortfarande inte allt för påträngande i Gambia. Kanske kan 
man inte bry sig så mycket när Covid kommer först på 24:de plats som dödsorsak. Det 
finns så mycket annat att oroa sig för, malaria kommer fortfarande först!! 

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 

Gambiagrupperna har beslutat att utvidga sitt samarbete i Gambia till att omfatta fler or-

ganisationer, TANGO (The Assossiation of NGO´s) och GRB (Gambia Returnees from 

the Backway) är de två organisationer som vi utvidgat med. 

Fredag 14 januari hade FIOHTG:s Director Jainaba Sarr och jag ett möte med Excecutive 

Director Ndey Bakurin. FIOHTG och TANGO har tillsammans rott i land ett EU projekt 

som ska vara i tre år. De ska vara ”Watchdogs” och se hur regeringen använder bidrag för 

att utveckla det gambiska civila samhället. GG har ansökt om att få placera två praktikan-

ter hos TANGO under hösten 2022 och våren 2023. Vi tittar nu på hur GG kan stötta 

TANGO:s arbete med att påverka de ansvariga i Gambia. Det kommer att ingå som en del 

i vårt nya program 2023—2027. 

TANGO har tagit fram en mycket omfattande och ambitiös Strategisk plan för de kom-

mande fem åren. Där finns många av de områden som är av intresse för Gambiagrupperna 

att stötta.  

TANGO:s vision är att bli ett dynamiskt, proaktivt, innovativt och inkluderande NGO- 

och CSO-konsortium, som spelar en nyckel- och konstruktiv roll i att bygga ett starkt, 

levande och oberoende civilt samhälle, i ett miljövänligt, demokratiskt, fredligt och rätt-

vist Gambia. 

TANGO har inte bara blivit känt som en första kontaktpunkt från internationella organi-

sationer utan har också varit den primära rösten för icke-statliga organisationer och civil-

samhälles-organisationer i Gambia och också till stor del samordnat aktiviteterna för sina 

medlemmar. TANGO har uppmärksammats av många för att framgångsrikt bevarat sin 

politiska neutralitet och sitt oberoende. 

Kristina Lundahl 
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Samarbete 

En relativt ny partner till Gambiagrupperna är GRB. De som 
deltog i Samrådsmötet i april 2021 hade möjlighet att lyssna 
till deras chef Mr. Lamin Fadera.  

Fredagen den 21 januari hade vi möte med GRB för att disku-
tera den förstudie som ska genomföras i februari—mars. 
GRB har en två hektar stor gård i Berending och använder 
denna för att ta emot de som kommer hem efter att ha för-
sökt ta sig bakvägen till Europa. Där ges ungdomarna möjlig-
het att läka, många har både fysiska och psykiska men efter att 
ha varit på flykt. Särskilt hårt drabbas de unga kvinnor som 
försöker ta sig till Europa. De får också möjlighet att lära sig 
mer om hur man driver en farm och jordbruk för att ha något 
med sig när de återvänder hem till byn. Många är inte väl-
komna hem efter att ha slösat med familjens resurser. 

Många unga ger sig också av till de större städerna i Gambia 
t.ex Serrekunda, Farafenni, Soma och Basse. Byarna blir av-
folkade och allt färre arbetar med jordbruk. Gambia har inte 
möjlighet att försörja sin befolkning när ingen vill arbeta i 
jordbruket. 

GRB jobbar också med att påverka regeringens arbete, arbets-
marknaden i Gambia är tuff och ungdomsarbetslösheten stor 

och resurser måste avsättas så att förändring kan ske. 

Alagie Kanteh är en av grundarna av GRB: Han satt tillsam-
mans med andra i samma situation i fängelse i Libyen. Där 
beslöt de sig för att bilda denna organisation 2017. De  har 
sedan dess vuxit till en medlemsorganisation. 

Det mest akuta för denna organisation är nu staket runt farmen i 
Berending. Lösdrivande djur tar sig in och äter upp grödorna. Detta 
kan få den allra mest hängivna bonde att ge upp! 

Kristina Lundahl 

På bilden från vänster: 

Alagie Kanteh GRB, Lamin Fadera GRB, Alhaji Sanneh 
GG, Kristina Lundahl GG, Saiba T Susso GRB. Vi iakttog 
försiktighet och träffades utomhus! 


