Andra aktiviteter i samhällena i Koussanar
• Utbildning av grupper för skolledning
Ett av de allra bästa sätten att förbättra den lokala utbildningen är att låta de som har intressen i
skolan vara med och styra den. Tillsammans med en av våra lokala partners organiserade vi en
utbildning om skolledning. 35 personer deltog och under fyra dagar fick de lära sig mer om att styra
en skola och hur man involverar både föräldrar och elever i skolans framtid, samt hur man bäst
främjar barns rättigheter.
• Firande av barnens dag i Afrika
Barnen i Koussanar och i många andra samhällen firande
nyligen barnens dag i Afrika. I Koussanar deltog mer än 500 barn
i en parad genom hela byn Koussanar för att uppmärksamma
barns rättigheter och fördöma våld mot barn.
• Öka medvetenheten om våld mot kvinnor och flickor
Fler än 600 flickor och kvinnor har deltagit i kurser runt temat
våld. Denna uppsökande verksamhet har hjälpt föräldrar,
och särskilt kvinnor, att förstå de olika typer av våld som
förekommer, hur de visar sig och hur de inverkar på livet för
kvinnor och flickor. Gruppen samarbetar med bland annat
imamer och präster för att stoppa våld mot kvinnor och flickor.

Kära fadder!
Barn i Koussanarsom demonstrerar
mot våld mot kvinnor och barn

• Utbilda fältarbetare om barns deltagande
Ett sätt att öka barnens ställning är att lära fältarbetarna mer om aktiviteter som får barnen att delta.
Åtta personer har deltagit i en utbildning om teckning, barnpsykologi och skydd av barn. Syftet
med utbildningen har varit att förbättra barnens chanser att delta i de lokala verksamheterna i sina
hembyar.

Gåvofonden
Runt om i byarna har vi gett barnen chansen att få vara med om diverse roliga upptåg. I år kunde
fonden hjälpa barnklubbarna att genomföra en rad olika roliga aktiviteter. Med teckningsdagar och
barnklubbar nådde vi ut till 1 000 barn.

Framtiden i Koussanar
• Bygga upp och utveckla en ny fröbank i byn Kalbirame som kan
ge jordbrukarna en säker och stadig tillgång till utsäde.
• Organisera en informationskampanj om att bekämpa våld mot
kvinnor i Koussanar-distriktet. Det här programmet är tänkt att
nå ut till minst 1 200 personer.
• Ledarskapsutbildning om kvinnligt deltagande inom politiken.
30 kvinnor ska genomgå en utbildning om att övervaka och bistå
beslut som tas av lokala myndigheter i Koussanar-distriktet.

Områdesrapport
Koussanar, Senegal
Välkommen tillbaka till Koussanar där
ditt fadderbarn bor. Och välkommen till
vår senaste rapport.
Befolkningen i Koussanar lever främst av
jordbruk och skogsbruksprodukter. Under
de senaste åren har vi samarbetet med
en lokal partner, Yakaar Niani Wulli, för
att främja och förbättra både jordbruket
och de boendes egna små trädgårdar.
Allt fler kvinnor arbetar dagligen i sina
egna trädgårdar med egna grödor.
Numera är det inte ovanligt att kvinnor
både odlar, skördar och förädlar grödor
som sedan ger dem en egen inkomst.
Jag är mycket glad över att allt fler
kvinnor har fått den här möjligheten till
oberoende. Deras små företag förser
både deras familjer och samhällen med
mat.
Jag hoppas du tycker om innehållet i det
här nyhetsbrevet och får lära dig mer
om livet i Koussanar och hur din insats
bidrar.

Glada barn i Koussanar

Med vänlig hälsning

• Finansieringsstöd åt självhjälpsgrupper för att förbättra den ekonomiska verksamheten. 15
kvinnogrupper ingår.
• Organisera en rad barnaktiviteter i byarna för att ge barnen ett eget ställe att där de kan prata och
lära sig mer om sina rättigheter. Sammanlagt har fler än 5 000 personer varit inblandade.
Barnen älskar att få brev eller foton från sina faddrar. Om du vill skicka ett brev till ditt fadderbarn kan du använda den här
adressen: ActionAid Senegal, VDN X Liberte 6 Extension, N.2 BP: 45 780 Dakar Fann, Senegal.
Glöm inte att ange ditt faddernummer och ditt fadderbarnsnummer så att brevet kommer rätt.

Saer Sy
Fadderansvarig
ActionAid Senegal

Youma läser sina läxor

Tillsammans med olika lokala partners har
vi arbetat för att ge elever, och främst flickor,
tillgång till skolmaterial av bättre kvalitet. Många
elever struntar i lektioner eller slutar i skolan
eftersom de inte har det material som behövs.
Med skolbutikerna når vi ut till 2 800 elever i
området. Butikerna ligger i anslutning till större
skolor men deras nytta sträcker sig längre än
så. De hjälper föräldrar att ge sina barn bättre
utbildningsmöjligheter.
«Jag heter Yama Sow och jag går i andra
klass i skolan i Koussanar. Tack vare
skolbutiken kan jag fortsätta att gå i skolan.
Mina föräldrar tjänar inte så mycket och det
är dyrt med skolmaterial. Jag vill verkligen
tacka alla faddrar i Sverige som gör att fler i
Koussanar kan få en utbildning.»

Samhället mobiliserar mot osäker livsmedelsförsörjning

Utveckling av lokala grödor i Koussanar

Jordbrukarna i Koussanar har ofta problem med att få
tillgång till bra utsäde, särskilt de som lever i extrem
fattigdom. Det lilla samhället Kalbirame valdes ut för
ett utsädesprogram eftersom en brand förstörde alla
deras lager. Utsädesprogrammet ger 60 bönder, varav
30 kvinnor, tillgång till 100 kg jordnötsfrön var.

Kvinnorna i Koussanar är mycket aktiva i sitt arbete
med att odla lokala grödor som fonio (ett lokalt
spannmål), bouye (frukt från baobab-trädet) och
sesam. Tillsammans med vår lokala partner Yakaar
Niani Wuli arbetar vi med kvinnorna för att utveckla
jordbruket för fonio. Kvinnorna har även en butik i
Koussanar. Gruppen bildades redan 1995, och 2011
anordnades den första kursen om kvalitet och hygien.

Syftet med programmet är att ge kvinnor och familjer
tillgång till utsäde av bra kvalitet, i tillräckliga mängder
och vid rätt tidpunkt. Men målet är även att utveckla
ett system för att hantera, kontrollera och säkra
frötillgången. Mamadou Camara, 50, är en av de som
ingått i programmet.
Han är far till tio barn, varav två flickor, och berättar:
«Programmet har gett oss en möjlighet att bygga
upp vårt eget frökapital igen. Skörden var faktiskt
mycket bra. Jag bor i Kalbirame och jag är med i
kommittén som leder utsädesprogrammet. Tack
vare programmet har vi kunnat dela ut 5 ton
jordnötsfrön till 60 jordbrukare, vid rätt tidpunkt.

Vi stöder utbildningarna om hur man bäst odlar fonio
och kvalitetsarbetet har inneburit att priset för grödan
har stigit från 800 FCFA till 1 200 FCFA. Det har även
gjort att kvinnornas inkomster har ökat. Förra året var
vi med och grundade en modern processanläggning
som avlastat en stor del av kvinnornas arbete,
och anläggningen har även gjort det möjligt att öka
produktionen.

Jordbrukaren Mamadou Camara
redovisar sin skörd

Wanassa Ndiaye (mitten) förädlar fonio
tillsammans med sina kollegor från
processanläggningen.

Wanassa Ndiaye, 45, är mamma till tre barn och en av de som fått ta del av fördelarna från
anläggningen. Hon är glad när hon berättar: «Efter utbildningen om kvalitet och hygien lärde
vi oss om paketering, produktlivscykeln och hantering. Utbildningen har hjälpt mig att öka
kapaciteten och den har även gett mig mod att fortsätta arbetet.

De kan prenumerera på utsäde från fröbanken genom att betala 2 500 FCFA (1 000 FCFA ≈15
kr) och de får även delta i den långsiktiga utvecklingen av samhället. Det är enklare att betala
en summa vid de center som myndigheterna har inrättat och få 100 kg utsäde. Alla betalar för
100 kg och får ränta på 20 kg.

Tack vare anläggningen har jag en stadig inkomst för min familj så att jag kan betala för
deras utbildning och hälsa. Utbildningen har gjort att min framtid ser mycket bättre ut. Vi
tar med produkterna till den årliga jordbruksmässan i Dakar. Vi bygger nya relationer med
andra lokala partners, men även med partners från områden som Guinea och Mali. Jag är så
tacksam för allt arbete från ActionAid och alla lokala partners som hjälper oss i Koussanar
att förbättra våra levnadsvillkor.

Inför nästa år har vi redan säkrat tillgången och antalet deltagare kommer även att öka. Jag
är mycket tacksam för hjälpen från ActionAid och alla lokala partners. I år är jag säker på
skörden eftersom jag har tillräckligt med frön som jag kan så.»

Tack vare er har mitt liv förändrats och nu tjänar jag tillräckligt för att kunna ge mina barn en
framtid och låta dem gå i skolan. Det hade jag inte kunnat göra tidigare. Det var alltid svårt
att få pengarna att räcka till barnens skolgång.»

Inga fler tvångsäktenskap i Koussanar!
Tidiga äktenskap och tvångsäktenskap är mycket vanliga i Koussanar och det är en sedvänja som
är starkt förankrad i samhället. Enligt statistik från skolan har 7 flickor lämnat skolan på grund av ett
tidigt äktenskap eller tvångsäktenskap.
En av konsekvenserna är en allt högre grad av analfabetism och att fattigdomen ökar bland kvinnor
och flickor i Koussanar. Sedvänjan får även konsekvenser för flickornas hälsa genom de ökade
riskerna med graviditeter i unga år. Vi har genomfört ett sensibiliseringsprogram i området för att få
ett stopp på denna företeelse. Sammantaget har fler än 2 000 personer varit inblandade.
Kadiatou Bah, 59, berättar stolt om arbetet.
«Jag är änka och mor till tre barn. När min äldsta dotter var 13 år gammal sa min man att han
skulle ge henne till en man som var över 40 år gammal. Min dotter giftes bort trots att jag sa
nej. Jag var mycket ledsen. Det tog inte lång tid innan min dotter blev gravid. Jag följde med
henne till en vårdcentral.
Sköterskan bekräftade att hon var gravid, och hon sa att graviditeten kunde vara farlig

eftersom min dotter var så ung och hennes
hälsotillstånd var så svagt. Men graviditeten
fick fortsätta och hon blev allt svagare för varje
dag. Och tyvärr dog hon under förlossningen.
Smärtan av att hon är borta kommer aldrig att
lämna mig.
Jag är väldigt tacksam för att ActionAid och vår
lokala grupp har gett mig chansen att utbilda
andra mammor att de ska säga nej till alltför tidiga
äktenskap eller tvångsäktenskap. Tack vare er kan
jag hjälpa till att förhindra tidiga äktenskap och
skydda våra döttrar. Idag vägrar många föräldrar
i Koussanar att gifta bort sina döttrar om de inte
själva vill. Jag kommer att fortsätta att informera
andra kvinnor så att vi slutar göra detta mot våra
döttrar. Jag ska göra allt jag kan för att få slut på
tidiga eller påtvingade äktenskap.”

Kadiatou Ba fördömer övergrepp mot
kvinnor och flickor

