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Et arrangement til ettertanke
”Det arbeidet dere gjør i
Stukoba og Wuli-distriktet
i Gambia er av overordnet
betydning for en god
utvilkling i et av verdens
fattigste land. Skolegang
og utdannelse er selve
grunnlaget for et lands eksistens”
Ordene ble uttalt under hovedforedraget på Sutukobakvelden i Risør
forrige fredag av rektor for universitetet i Gambia. Rektor
Andreas Steigen, som ganske riktig
er norsk, hadde mange lovord om
det arbeidet som Sutukobs venner
driver i Risør. Steigen holdt et
inspirerende og friskt foredrag om
sitt møte med universitetet i
Gambia og myter som måtte fordrives. Steigen er ansatt for to år og
har som oppdrag å få universitetet
på fote og anerkjent som et godt
universitet i verdensmålestokk.
Noe han, med nord-norsk friskhet,
mente han var i stand til.

Kr 250 000,- fra
Aktive Fredsreiser
Men det er en jobb å gjøre, for som
han selv sa det. ”Jeg trodde jeg
kom for å drive et universitet, men
må bygge det i stedet.” Og det er
man i gang med. Med sponsorer og
støtte fra mange hold i verden,
blant annet med støtte på kr 250
000,- fra Aktive Fredsreiser øremerket en digital avdeling, er rektor rimelig sikker på å klare det.
Mannen er og antagelig den eneste
rektor i verden med direktekontakt
med presidenten i landet, og vet å
bruke den.

ENGASJERT:
–Jeg trodde jeg
kom for å drive et
universitet, men må
bygge det i stedet,
fortalte universitetsrektor Andreas
Steigen. Alle foto:
Sutokobas Venner

Over 50 personer møtte fram på Sutokobakvelden i Fredshuset på
Tjenna for å høre om arbeidet Sutokobas Venner utfører i Gambia.

Risdyrking og skolegang
Forut for Steigens unorske foredrag, satte Uwe Arntzen tilhørerne
inn i Sutukoba- og Wuliprosjektene
digitalt og med oppklarende
bemerkninger.
For tiden hviler prosjektet på tre
pilarer. Risprosjekt som vil gjøre
landsdelen selvforsynt og vel så
det, fadderbarnordningen som nå
omfatter 500 barn som blir hjulpet
av privatpersoner til en framtid, og
ungdomsskolens støtte av 50 elever

i videregående skole/universitet.
Janet Arndt snakket om fadderbarn,
og det arbeid som legges ned når
man deler ut skolepenger og effekter bokstavelig talt for hånd til 500
stykker over store deler av
Wulidistriktet. Man kan bare ane
hvilket arbeid det er.

Kjøp en murstein
Underveis fikk vi og en påminnelse
om FNs åtte tusenårsmål for
bekjempelse av fattigdom i verden,
ved Anlaug Gjernes. Et arbeid som
skal være ferdig i 2115.
Over 50 mennesker møtte fram på
fredagskvelden og ble etterpå
traktert med gambisk gryte. I tillegg kjøpte deltakerne murstein i
det nye universitetet for over 6000
kroner. (Ble du nysgjerrig. Kontakt
Sutukobas venner og kjøp en du
og.)
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