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I Gambia går nu debattens vågor höga! Det kommer att vara nyval till National 
Assembly i april och många nya kandidater har anmält intresse att bli invalda. Många 
av dem är lärare som fått ett nyvaknat intresse för landets utveckling. 

Även i Gambia pratar man nu med förskräckelse om Putin och Rysslands anfall på 
Ukraina. Den som är intresserad kan läsa en artikel som den förre chefen på Tango 
skrivit på LinkedIn. Han heter Madi Jobarteh och det är bara att söka på hans namn! 
Jag fick mig en tankeställare när jag läste den här artikeln! 

Kristina Lundahl 

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 

Att hålla koll på vad som händer 

Ebrima Drammeh från FIOHTG har varit i Sotokoi för att utbilda deltagare i hur man kan 
spåra regerings användning av bidrag som kommer in samt hur de använder den beslutade 
budgeten. FIOHTG har fått bidrag av NED (National Endowment for Democracy) för det 
här jobbet. De har också (vilket jag berättade i förra Nyhetsbrevet) fått ett uppdrag tillsam-
mans med TANGO och FAWEGAM att fungera som watchdog i tre år. Nu när det råder 
demokrati i Gambia kan organisationer vara lite tuffare i sin attityd till regeringen och kräva 
insyn i hur ekonomin sköts och påverkar förtagande och enskilda medborgare i Gambia. 

Kristina Lundahl 

Skolan i 
Sotokoi bygg-
des av GG år 
1998. 

Den verkar ha 
klarat sig bra! 



 Keep Our Girls In School 

Period: 6 – 11 Februari 2022 

Ansvariga: Amadou Sambou, Kebba Jobe och Amie Jar-
ju Från FIOHTG samt två lokala barnmorskor från Basse 
Health Centre. Fatou Y Manneh i Sanunding och Therese 
Gomez i Dampha. 

Observatörer: Personal från Utbildningsministeriet 
MoBSE 

Deltagare: flickor i åk. 6 – 9 samt Mother´s club 

Plats: Sanunding Basic Cycle School och Dampha Basic 
Cycle School   

Under vecka 6 var Lärarfortbildningsteamet i Region 6 
för att utbilda framför allt unga flickor om pubertet samt 
hygien i samband med menstruation. Det är vanligt att 
flickorna väljer att stanna hemma under mensen eftersom 
de inte vet hur de ska sköta sin hygien eller att de har 
brist på kunskap om varför man menstruerar. När utbild-
ningen startar informerar Mr. Amadou Sambou by-
ledningen om vad som kommer att ske under work-
shopen och varför vi genomför utbildningen. Detta är 
viktigt så att inga missförstånd uppstår. 

Mother´s club bjuds in till utbildningen för att mammor 

och döttrar ska ha samma kunskap. Ofta är mammorna 

lika okunniga som sina barn. Vid flera tillfällen har vi sett 

att fler kvinnor än medlemsantalet i Mother´s club dyker 

upp på utbildningen, så angeläget är det för många. Detta 

hände även i Sanunding och Dampha och FIOHTG nekar 

ingen deltagande, alla är välkomna även om det blir 

trångt! 

 

Flickor och mammor deltar med liv och lust i produk-
tionen av tvättbara bindor. Inte bara för att de sparar 
pengar på att sy egna bindor utan också för att det är så 
svårt att köpa bindor i byarna.  

För det mesta är det svårt att stänga för dagen, ingen 
vill sluta sy innan solen går ner. De avlägsna byar ute 
på landet som FIOHTG ofta har som målgrupp har 
ingen elektricitet så när solen går ner får man lov att 
tända stearinljus för att ha någon form av belysning. 

När flickorna slutar skolan för dagen måste de hjälpa 

till i hemmet medan pojkarna tillåts gå ut och spela 

fotboll eller ägna sig åt sina studier. 

Flickorna får tillfälle först när solen 

gått ner och då är det svårt att stu-

dera och att vara ute och att ägna sig 

åt sport är inte säkert! 

 

Kristina Lundahl 
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Fatou Y Manneh som är barn-
morska deltar i utbildningen och 
pratar med flickor och mammor 
om hur kroppen förändras under 
puberteten. Även sex och samlev-
nad ingår eftersom många inte vet 
hur de blir gravida.  

Under tiden utbildar Amdou och 
Kebba pojkarna i hur de förän-
dras under puberteten och hur de 
kan visa flickorna hänsyn, t.ex. 
vid toalettbesök. Ingen ska kom-
ma och trakassera flickor som 
måste stanna lite längre beroende 
på eventuell menstruation. 

Det är tabu att tala om pubertet, 
sex och samlevnad men tabun kan  
bekämpas genom att man talar 
öppet om dem! 

Där efter utbildar Amie Jarju 

skolans vaktmästare och lo-

kalvårdare i hygien och hur 

viktigt det är att hålla skolans 

toaletter rena och snygga! 

Amie är inte bara fantastisk på att undervisa om hygien hon 
är också en duktig sömmerska. Hon visar steg för steg hur 
man kan sy egna tvättbara bindor. Bindor är dyrt ute i 
byarna och inte vet de hur man ska hantera smutsiga bin-
dor heller. Ofta saknas en plats där byn har sophantering 
och allt slängs hur som helst ute i naturen. 

Många i Gambia tror att en man som ser en blodig binda 
kommer att dö. Det är viktigt att tackla sådana tabun! 



 

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 

 

 

 

Invigning av ny marknad i Basse 

För två år sedan, in februari 2020, brann marknaden i Basse 
ner till grunden. Det blev aldrig riktigt klarlagt vad som var 
orsaken men under två år har invånarna i Basse tvingats klara 
sig utan sin marknad som vanligtvis är välbesökt! 

Det har kostat 72 605632 Dalasis att bygga upp allt igen. Det 
fanns förslag på att flytta marknaden till en annan plats ef-
tersom den alltid översvämmas under regnperioden men Bas-
seborna ville behålla den plats som de ser som sin. Marknaden 
har därför moderniserats så att den ska kunna stå emot när 
floden stiger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Saliou Bah, alkalao i Basse, påpekade under sitt tal att det 
här är en historisk plats i Basse och att Basseborna alltid kom-
mer att värna om den. Han hoppas att det här ska vara start-
skottet till den utveckling och modernisering som hela Basse 
behöver. 

Byggandet av marknaden har fått ansvariga i Basse att samar-
beta och tillsammans verka för att det ska bli ett bra resultat. 
Han hoppas nu att detta samarbete fortsätter! 

Foton: Från The Point 

Kristina Lundahl 

Lördagen den 25 februari invigde President Barrow 
den nya moderna marknaden i Basse. 


