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Hej alla afrikaintresserade!
Nu är vi inom kort åter på väg till Guinea-Bissau och Cacine och kommunen som egentligen heter Tcherno.
Många av er vet säkert att vi har ett förflutet i landet sedan många år. Detta började redan 1984-86 med jobb på
landsbygdsministeriet, för Ulfs del i ett SIDA-uppdrag. Sedan har det rullat vidare under årens lopp med
ytterligare landsbygdsuppdrag 1989, UNESCO-projekt för Gun, scoutarbete sedan tio år tillbaka m.m.
Dessutom har vi haft flera besökare hos oss under årens lopp från Guinea-Bissau.
Engagemanget för vår del denna gång är i huvudsak att jobba på en skola i Cacine, längst ner i södra delen av
landet precis intill gränsen till Guinea-Conakry. Den 18 februari reser vi från Arlanda via Lissabon till
huvudstaden Bissau. Vi stannar där under två nätter för att ordna en del praktiska ting innan vi tillsammans med
ledaren för skolan i Cacine, Valberto Oliveira, påbörjar resan söderut. Resan till skolan tar hela dagen om det
går bra, trots att det bara är ca 15 mil. Men vägarna är dåliga och olika hinder kan finnas.
Vi kommer att deltaga i ett skolprojekt som omfattar hela byn Cacine. Skolan har verksamhet från 6 års ålder
och upp till 10:e klass och med många vuxenstuderande. Antalet elever är ca 400 och byn har ca 2000 invånare.
Guns uppgift kommer i huvudsak att vara engelskundervisning och Ulf kommer att jobba med biblioteket. Men
det kommer säkert att vara många andra uppgifter också.
Från Sverige har vi med oss ungefär 80 kg packning. Det mesta är böcker för engelskan och till biblioteket.
Officiella språket är portugisiska i landet med ca 12 ytterligare stamspråk. Lite teknikprylar finns också i
packningen för att klara en situation utan el (kanske ca tre timmars generatorström per dag på kvällen). Solceller
laddar de två datorerna som finns på skolan. I vår packning finns två bärbara ”computadores” (dator på
portugisiska) för att stärka tekniknivån lite. Det finns ett stort intresse för att jobba med datorer.
Vi kommer sannolikt att bo i ett personalrum med vitkalkade cementväggar, med säng och myggnät. Toalett
och dusch är inte riktigt som på svenska, men vi berättar mera i nästa brev. Mathållningen blir frukostté och
riskost i övrigt. Frukt finns rikligt samt tomater och gurka. Vatten dricker vi efter filtrering.
Malariaprofylax, malarone, äter vi varje dag för att förhoppningsvis hålla malarian borta. Innan vi åkte hemifrån
har vi förnyat mycket av vårt vaccinprogram.

Internet kommer vi sannolikt inte ha tillgång till på skolan. Området i södra landet är mycket rena rama
djungeln och vi behöver nog komma till Bissau, huvudstaden, eller till någon annan tätort ibland för att få
uppkoppling till internet. Men vi ska försöka lösa frågan på något sätt för att kunna meddela oss med
omvärlden.
Det känns fantastiskt att kunna få möjlighet att resa ner för att kunna göra någon skillnad. Det vi tar för givet
här hemma hör inte till deras vardag. Intresset är stort för att få lära sig engelska och att få gå till ett bibliotek.

Här är några av de böcker vi packar
ned till biblioteket och undervisningen
i engelska. Sammanlagt blir det ca 55
kg litteratur för denna första resa.
Många har varit med och skänkt
pengar så att vi har kunnat köpa allt.
Ett stort tack till Er!

Idag är det stora ”packaredagen” och snön singlar ner i stora flingor.
Det känns faktiskt skönt att stå i snön och tänka på värmen som
möter oss. Även den mänskliga värmen ser vi fram emot. Trots att vi
landar kl. 01.40 den 19 februari så vet vi att det står ett helt gäng i
mottagningskommittén. Det känns tryggt!

Med bästa hälsningar från
Gun och Ulf på väg till Cacine, Guinea-Bissau

LITE FAKTA OM LANDET
Nativitet/födelsetal: 5 %
Folkgrupper: balante, fulani, malinke ,
mandjako, pepel med flera
BNP per invånare: 243 US dollar (2009)
Valuta: centralafrikansk franc
Språk: portugisiska är officiellt språk, men de
flesta talar crioulo, lokala språk som Balantekentohe, pulaar, mandjak, mandinka, pepel. Det
lokal språket i vår by är nalu ( som även talas i
Guinea-Conakry)
Viktigaste exportvaror: cashewnötter, bomull
•
•
•

Yta: 36 125 km², som Småland
Antal invånare: 1 600 000 (2009)
Statsskick: republik, enhetsstat

Huvudstad : Bissau 332 000 inv.
Läs- o skrivkunnighet: 42,4 %
Förväntad livslängd: 47 år

Guinea-Bissau är indelat i åtta regioner (singular: região, plural: regiões) och en autonom
sektor (sector autónomo), huvudstaden Bissau. Regionerna är i sin tur indelade i 37 sektorer, där Cacine
är en sektor.
Yta
Region
Invånare (2005)[1]
(km²)
Bafatá
Biombo
Bissau
BolamaBijagós
Cacheu
Gabú
Oio
Quinara
Tombali

5981
839
77

186.252
64.154
371.667

2624

28.043

5174
9150
5404
3183
3736

166.158
182.063
181.018
52.916
93.769

Tombali Regionens läge i Guinea-Bissau.
Tombali är en av Guinea-Bissaus administrativa regioner och är belägen i de
södra delarna av landet, med kust mot Atlanten i väster och gräns mot GuineaConakry i söder. Befolkningen uppgick till 102 482 invånare vid folkräkningen
2009, på en yta av 3 736,5 kvadratkilometer.
Den administrativa huvudorten är Catío.
Regionen är indelad i fem sektorer:






Bedanda
Cacine, vår by/stad, där kommunen formellt heter Tcherno
Catió
Komo
Quebo

