
Rapport från besök i Barra, Gambia. 
 
Under min privata semester i Gambia besökte jag under två dagar Barra. Gambia är Afrikas 
minsta land och ett av de fattigaste. De har en extrem hög arbetslöshet, ca 60 %. Det finns 8 
stammar i landet där den mest kända är Mandinka (Kunta Kintes stam från TV-serien 
”Rötter”) och det officiella språket i landet är engelska (lokalt i Barra talar man wolof). 
Stiftelsen MOC Hjälpverksamhet (stiftelsen sköter Stor Prioratet Terra Nordicas 
hjälpverksamhet) beslutade under 2008 att sponsra bygget av en ny nursery school i Barra. 
Skolsystemet är annorlunda mot det svenska så barnen börjar med skolundervisning redan vid 
tre års ålder (bokstäver, siffror, engelska). Vi skickade 60.000 SEK i november 2008 och 
bygget har redan kommit igång. Inledningsvis har vi sagt att vi under fyra år kommer att 
donera 60.000 SEK per år. 
Det finns många barn i Barra som behöver en fadder för att kunna gå i skola. Vill man bli 
fadder bör man tänka på att det är ett långsiktigt engagemang som i dagsläget kostar 800 SEK 
per år. Undertecknad står gärna till tjänst med mer information om detta. 
 
 
Första dagen var den officiella invigningen av Sajuka Primary School som har byggts genom 
donationer från reseindustrins barnfond. Vid invigningen var det inte bara lokala politiker och 
medlemmar från Sajuka Community Development Group (byrådet) närvarande utan även 
regionpolitiker, högste tjänsteman från ungdoms- och idrottsdepartementet samt personer från 
motsvarande vårt Skolverket. Vi sponsorer fick också tala vid invigningsceremonin och jag 
fick under ca 5 min berätta om MOC, kungahuset, Terra Nordica samt Stiftelsen MOC 
Hjälpverksamhet och vilka andra projekt vi stödjer. I mitt tal berättade jag även att Gambias 
president Yahya A J J Jammeh är riddare av MOC, framförde de varmaste hälsningar från 
HKH don Francesco med önskan om hälsa och lycka till folket i Barra och avslutade med att 
personligen önska folket i Barra progress, peacee and prosperity (presidentens valspråk). Allt 
detta rönte stor uppskattning. 
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