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MED LØFTER OM NYE
MULIGHETER OG EN BEDRE
FREMTID I GAMBIA,
FORSØKER ET NYTT PROSJEKT
Å LOKKE LANDETS UNGE
TIL Å DROPPE PLANER OM
Å MIGRERE TIL EUROPA.
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ØNSKER EN NY
START – HJEMME.
DIEGO IBARRA SÁNCHEZ
Frilans fotojournalist

Banjul, Gambia. Borgerkrigen i Libya fra

2011 åpnet en rute for menneskesmugling
til Europa, men ruten er farlig. Titusener av
unge gambiere har latt seg friste til å reise
de siste årene, og mange har dødd i forsøket.
Middelhavet har slukt mer enn 18 000 menneskeliv de siste fem årene. Europeiske land
har slitt med å takle flyktningkrisen, mens
EU har bygget 1000 kilometer grensegjerder
siden Berlinmurens fall.
Gambia, det smale elvelandet i Vest-Afrika,
har en befolkning rett over to millioner mennesker. Det er et av verdens minst utviklede
land, er sterkt avhengig av selvbergingsjordbruk og har en ungdomsledighet på over
40 prosent.
Gambiere har forlatt landsbyene for muligheter andre steder i generasjoner. Migrasjon
etter sosialt press er en magnet og et kompass som drar de unge mennene bort. Det ses
som en utvei å søke etter arbeid for å kunne
hjelpe familien hjemme – en falsk drøm tilsmusset av smerte, elendighet og tap. Tusenvis av gambiere på jakt etter et nytt liv har
strømmet inn i Europa, men mange betaler
en høy pris.
Siden demokratiet vendte tilbake til Gambia i 2017, har også mange gambiere vendt
hjem, inkludert mange som dro til Libya.
Noen av dem som har kommet tilbake, advarer andre mot å dra, men mange er frustrert
over at avskrekking har kommet foran reintegrering og jobbmuligheter.
Mens USA og EU sliter med å løse sine
grenseproblemer, er Gambia blitt et laboratorium for å teste starten på en mulig fremtid i
landet, som har som mål å få til en holdningsendring blant Gambias befolkning: Å bevege
seg fra en «fremtid gjennom migrasjon» til
en «fremtid i det nye Gambia». Med støtte
fra EU forsøker et nystartet prosjekt å forbedre den økonomiske utviklingen og fremtidsutsiktene for Gambias unge – inkludert
dem som vender hjem. Blant tiltakene er
å fremme attraktive jobb- og inntektsmuligheter og konseptet «Tekki Fii – Gjør det her
– Gjør det i Gambia».
Håpet er at det skal endre folks
holdninger til migrasjon og oppfordre
dem til å satse i hjemlandet.
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Sonna Fatti (51) holder
jakken til sin avdøde sønn,
Alagid Ceson, i hjemmet sitt
i Kahraba, et fattig område i
Banjul, 8. april 2019. Sønnen
på 29 år var tømrer for et
nigeriansk selskap. Etter å ha
sett nesten alle vennene sine
forlate Gambia, bestemte
han seg for å dra til fetteren
i Italia, og han lånte penger
av broren. Men han ble tatt
til fange og tilbrakte flere
måneder ved et interneringssenter i Libya. Familien måtte
betale løsepenger for å få
ham ut. Han omkom under
et nytt forsøk på å komme
seg til Europa, da båten
han satt i kantret på Middelhavet i 2017.

En ung gambier sover utenfor et
mekanisk verksted i Brikama Ba,
2. april 2019. Gambia har snaut
2 millioner innbyggere, men
rangeres likevel på fjerde og femteplass på FNs oversikt over hvilke
land det kommer flest migranter fra
blant dem som forsøker å krysse
Middelhavet fra Libya til Italia.

Gabriel Kebbeh (15) er en av de yngre
brødrene til Lamin Kebbeh, en ung
gambisk student som døde da han
forsøkte å krysse Middelhavet i 2017.
Gabriel pleide å leke mye med broren,
og savner ham veldig. Gabriel studerer flittig på skolen i Banjul og har en
drøm om å bli pilot. Nå prøver myndighetene med EUs hjelp å overtale
landets unge til å bli i Gambia.
Alle foto: DIEGO IBARRA SÁNCHEZ
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En gruppe unge gambiere har det gøy på Leybato Beach 6. april 2019. Gambia jobber for å avskrekke landets unge befolkning
fra å reise utenlands. De siste årene har antall unge som har forlatt landet, skutt i været. De fortviler over Gambias politiske og
økonomiske situasjon, og mange har mistet håpet om landets fremtid. De lette etter en utvei, og ble oppmuntret av tidligere
migranter som har lykkes i å sende penger hjem, og som på sosiale medier har tegnet et rosenrødt bilde av livet i Europa.
innsikt JULI 2019
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En liten gambisk jente leker med en skjerm under den 13. utgaven av Trade Fair Gambia
International i Banjul 7. april 2019. Gambia har satt i gang programmer for å øke jobbmulighetene for unge mennesker med temaet Regional Business Networking and
Youth Empowerment through Skills Training under Tekki Fii-paraplyen, med mål om
å få til en holdningsendring når det gjelder migrasjon.

Gambiske kvinner jobber i en grønnsakshage og vanner avlingene i Jarra Soma 4. april 2019.
Gambia er et av Afrikas minste land, og selvbergingsjordbruk er det viktigste levebrødet for
flertallet av befolkningen. En satsing på hagefellesskap har gjort at gambiske kvinner
på landsbygda har kunnet tilegne seg kunnskap om jordbruk samtidig som de har
fått en stabil inntekt og mat til familien. Alle foto: DIEGO IBARRA SÁNCHEZ
JULI 2019
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Abu Akar (22) studerer
ved African Studies Centre
ved Armitage School,
en av de eldste skolene
i Gambia, i Janjanbureh (tidl.
Georgetown), 3. april 2019.
Alle foto: DIEGO IBARRA SÁNCHEZ

Fra kaien ved elven
Gambia går det ferger
mellom fastlandet og byen
Janjanbureh (tidl. Georgetown), som ligger på en øy.
I Georgetown ble titusenvis av afrikanske slaver
brennmerket før de ble
sendt med båt ned elven
og videre over Atlanterhavet til slavearbeid
i Nord- eller SørAmerika.

Røttene på et tre har vokst inn
i et forlatt hus i Mazacongo,
4. april 2019. Landsbyen var
tidligere en av de mest populære sentraene utenfor Soma,
midt i Gambia, men det tradisjonelle landsbylivet trues av
den store migrasjonen og fordi
spesielt unge mennesker
heller søker seg til de
større byene.

En ung gambier er blant
publikum på en konsert
i Jarra Soma 5. april 2019,
som et av flere arrangementer hvor kjente musikere og
komikere fra Gambia forsøker å skape oppmerksomhet
rundt de økonomiske mulighetene landet har å by på.
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Skoleelever er på vei hjem fra skolen i
Central River Region i Kokoli nord i
Gambia 3. april 2019. Begrenset tilgang til grunnleggende utdannelse
påvirker mange landsbyer på grunn
av lange avstander. Noen foreldre
ønsker ikke at barna utsettes for
farene på den lange veien til og fra
skolen. I tørkeperioden utgjør øgler
og slanger, noen av dem giftige, en
fare, og i regntiden fører mye erosjon
til dype kløfter hvor det er farlig for
barn å gå. Mange gambiske jenter
fullfører ikke skolen fordi de gis så
mange huslige plikter av foreldrene,
at de ikke har tid til lekser, ifølge en
fersk undersøkelse.
Foto: DIEGO IBARRA SÁNCHEZ

fakta
Tekki Fii.
/ Et initiativ for å skape en holdningsendring til migrasjon, både for å
forhindre at landets unge legger ut på
en farefull ferd mot Europa og for å
reintegrere dem som vender tilbake.
/ Navnet betyr «gjør det her» på
språket wolof.
/ Etter 22 år med autoritært styre
under president Yahya Jammeh har
det skjedd en politisk omveltning
siden president Adama Barrow tok
over i 2017, men landet står fremdeles overfor store økonomiske og
sosiale utfordringer. Økonomien er
ensidig og sårbar, det er høy arbeidsledighet og fattigdom, energiforsyningen er ustabil, infrastrukturen er
dårlig og det er mangel på gode
utdanningstilbud.

/ Etter de politiske endringene i
landet er det færre gambiere som får
innvilget asyl i Europa, og flere vender
derfor tilbake.
/ Programmet skal bedre utdannings- og jobbmulighetene både for
unge som velger å bli, og for dem som
kommer tilbake. Samtidig skal det
etableres et bedre finanssystem, så
det blir enklere for dem som allerede
har flyttet, å sende penger hjem.
/ Tekki Fii drives av myndighetene i
Gambia og er sponset av EUs Trust
Fund for Africa og igangsatt av
International Trade Centre, the
German Agency for International
Cooperation, the Instituto Marquês
de Valle Flôr og det belgiske
utviklingsbyrået Enabel.

Kilde: EU EMERGENCY TRUST FUND FOR AFRICA
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