Oplev Afrikas nyeste demokrati –
Studietur til Gambia 13.-20. november
Tag med på studietur til Gambia 13. – 20. november 2018 og oplev Afrikas nyeste
demokrati
Tjek jeres kalendere. Flyt jeres ferier. Byt vagter. For nu flyver vi!

Tag med GAMES ned og lær af gambierne.
Vi vil spørge mediefolk, aktivister, ministre og taxachauffører:
– Hvad skete der egentlig, da I smed diktatoren på porten?
– Hvad gjorde I?

– Og hvad gør I nu for at udvikle Afrikas yngste demokrati i Afrikas mindste
land?
Turen går til The Smiling Coast of Africa
Vi bor på et smukt strandhotel tæt på Fajara og Greater Banjul Area, hvor de fleste
NGO’er og medier har adresse.
Studieturen varer en uge – men der er god mulighed for at forlænge turen.
Hvis man bliver længere, kan vi også anbefale både ture, praktik og billigere
hoteller.
At rejse er at lære
Om dagen er der møder med spillerne i det unge demokrati – med bønder,
feminister og lærere, med journalister, ministre og aktivister.
Hver fyraften holder vi dagens Tænkepause over en sundowner, hvor jeres guide
guider alle i et forløb, hvor man både selv fortæller, hvad man har fået ud af
dagen, og hører, hvad andre har lært.
Hvad koster det?
Studieturen koster ca. 750 kr. Prisen inkluderer taxature og honorarer til lokale
oplægsholdere. I prisen indgår ikke selve rejsen og hotel, men den kan købes ved
Spies for 6.698 kr for 2 personer altså 3350 / deltager i dobbeltværelse.
+ Fly
Teknisk arrangør er Spies rejser – gå ind på Spies.dk og bestil ophold på
Bungalow Beach.
Send samtidig en mail til lars@moller.dk og pit@poultang.dk, så vi kan holde jer
underrettet om programmet.
PROGRAM
Programmet er endnu ikke klappet af med oplægsholderne – men det beskriver
meget godt ambitionsniveauet. Og måske opstår der inden november nogle endnu
bedre muligheder.
Vent og se, men tro på det bedste!
Dag 1– Touch-down
Aften: Ankomst

Vi ses på hotellet om aftenen til en uformel velkomst – eller på stranden eller i
baren og ellers til velkomstmødet onsdag.
Dag 2– Landingsdagen
Formiddag: Velkomstmøde
Rejselederen tegner og fortæller alt det, du gerne vil vide.
Turist i Gambia
• Sådan ligger landet 1 – mennesker, steder og kultur
• Programmet for ugen
• .. og alt det uden for programmet
• Med oplæg fra taxachaufføren Tijan
Studieturist i Gambia
• GAMES studietursformat – vi er her for at lære noget
• Sådan ligger landet 2 – mennesker, politik og økonomi
• Mennesker og medier – nu i Gambia
• Med oplæg fra vore gambiske partnere
Eftermiddag
Forstå Gambia-turen
• Oplev Gambia River, som hele landet drejer sig om
• Besøg hovedstaden Banjul, som egentlig ligger på en ø i floden
• Mærk mylderet af mennesker og varer på Albert Market
18:30 Tænkepausen Sun-downloader:
• Refleksioner over dagens oplevelser og morgendagens program
Aften
Fælles velkomstmiddag på hotellet

Partnerdag
Gambia Press Union (GPU) – en fagforening i modvind og medvind.
• Hør den afgåede formands personlige beretning om fængsling, forfølgelse og
sejre, v. Emil Touray.
School of Journalism and Communication – som blev den bedste i Vestafrika
• Hør journalistskolens unge lærere fortælle om deres arbejde for at uddanne nye
generationer af journalister – og efteruddanne resten.
En snert af Jammeh – mød en af Jammehs tidligere Informationsministre
• Han var tæt på både medierne og diktatoren selv. Nu er han tilbage som
uafhængig redaktør og engelsklærer på journalistskolen.
Kvinder bærer halvdelen af Gambia – men mændene ved det dårlig nok
• Mød kvinderne i Female Lawyers’ Association of the Gambia (FLAG) og
Women Journalists Association of The Gambia (WOJAG).
Badeferie for alvor – på strandtur med ”Gambia Swims”-aktivisterne
• Tre organisationer samarbejder om at redde liv. Mød Sports Journalists
Association of The Gambia (SJAG), Gambia Swimming & Aquatic Sports
Association and Red Dolphin Lifeguard Association.
18:30 Tænkepausen Sun-downloader:
• Refleksioner over dagens oplevelser og morgendagens program
Aften
Free to go hvorhen du vil.
Det gambiske forår-dag
#GambiaHasDecided – mød frontløberne i kampen mod Jammeh.
• Rapport fra græsrødder, politikere og mediefolk, der risikerede livet i nogle
meget afgørende måneder for Gambia.
1 year after – from political victory to hard, governmental work.
• Mød en minister i regeringen, inshalla, og besøg Gambias nye parlament, hvor
en af de nyvalgte parlamentariker fortæller om udfordringerne ved at gå fra
modstand til udvikling.

18:00 Tænkepausen Sun-downloader:
Refleksioner på en bar i et baobabtræ over dagens oplevelser og morgendagens
program
19.00 Dybt fra Afrikas hjerte – vi spiser på stranden og laver bål
• GAMES taxachauffør og tidligere gæstelærer på Journalisthøjskolens åbne
uddannelse i Gambia, senegaleseren Tijan S. Faal, laver mad og fortæller om sit
helt eget Afrika.
Mediedag
I æteren med Statsradiofonien – besøg på Gambias svar på Danmarks Radio
• Før var det diktatorens propaganda-apparat. Nu skal de lave public service for
hele landet. Direktøren for det hele er en tidligere BBC-reporter, der måtte flygte
efter et brandattentat på familiens hjem.
Strategier for mediesektoren – hvis vi er heldige møder vi informationsministeren
• Hør om det strategiske samararbejde mellem GPU og landets regering – som
GAMES har støttet sammen med danske IMS (International Media Support) og
Media Foundation West Africa.
Nye medier og gamle medier i Gambia – hvor går de hen?
• Vi besøger en af landets hæderkronede aviser, vi møder den moderne blogger, og
vi møder en forfatter, der fandt ly på Frederiksberg i Dansk PENs friby-projekt, og
som nu laver nyheder på dansk
18:30 Tænkepausen Sun-downloader:
• Refleksioner over dagens oplevelser og morgendagens program
Aften
Free to go hvorhen du vil.
Food for thought-dag
Communication for Food – seminar og studietur
• Hør om samarbejdet mellem The Network of Agricultural Communicators
(NAC) og de danske fødevare- og landbrugsjournalister. Besøg bønderne,
landbrugsrådgiverne og barfodsjournalisterne ude på landet.

Gambisk sanse-bombardement – oplev fiskerlejet Tanji med alt hvad du har
• Bølgerne slår ind mellem benene på fiskehandlere, hovedbærere, trillebørere, der
skubber og maser for at levere fisk til råbende opkøbere, sløve lastbilchauffører og
travle fiskerygere, alt i mens mågerne, ungerne og landsbyens fattige slås for at få
deres del kagen … når langbådene lander fisk, hver eftermiddag, dag efter dag, år
efter år.
18:30 Tænkepausen Sun-downloader:
• Refleksioner over dagens oplevelser og morgendagens program
Aften
Free to go hvorhen du vil.
Skoledag
I skole i Gambia – besøg på en af de dansk-støttede skoler i Gambia
• Mød skoleleder Malick Badjie fra landsbyskolen i Kubeneh, som er støttet af en
pensioneret skoleleder og hele hans netværk af grå guld og engagerede lærere.
Besøg høvdingen i Kubeneh, inshalla – og hør om landsbyudvikling
• Hvad skal der til, for at overtale de unge til at blive i Gambia frem for at søge
bagdøren til Europa, som de kalder den livsfarlige rejser gennem ørkenen og over
Middelhavet.
18:30 Tænkepausen Sidste Sun-downloader:
• Refleksioner over dagens oplevelser og morgendagens program
Aften
Afskedsmiddag
Baggrund
Turen er frugten af GAMES’ arbejde i landet gennem de sidste 12 år. Vi kan
derfor love en tur langt ud over det sædvanlige med direkte adgang til
nøglepersoner i landet.
Når turen er en studietur, regner vi med, at alle som udgangspunkt er med på
besøg og møder, og ellers melder fra i så god tid som muligt.

Hotel
Vort hotel er placeret ved kysten og af god standard.
Kontakt:
Lars Møller, 2162 7470, lars@larsmoller.dk
Poul Tang, 5171 5240, pit@poultang.dk
Marie-Louise Arnfast, 4056 3436, mla@kontekstkommunikation.dk

