Rapport (April 2011) Vänföreningen Portees ungdomssektion
Vänföreningen Portees ungdomssektion har i april månad tillsammans med samarbetspartnern
PEYA (Portee Environmetal Youth Association) genomfört ännu en lyckad temavecka på
plats i Sierra Leone. Denna gång representerades ungdomssektionen av Elina Elf, Frida
Bäckman och Cristopher Nordin. Planeringen av de gemensamma projekten under veckans
gång startade redan i och med den förra resan hösten 2010 och genomförandet blev minst sagt
lyckat!
Veckan rivstartade med ett planeringsmöte i kombination med ”lära-känna” lekar. Det blev ett
kärt återseende för oss alla. Tillsammans med styrelsen i PEYA lades en tidsplan upp för när
och hur veckans aktiviteter skulle äga rum. Vi var också nyfikna på vad som hade hänt sedan
sist vi sågs vilket visade sig vara en hel del. Det har hållits ett antal städdagar i närområdet,
det har nätverkats genom fotbollsturneringar med andra organisationer och man har varit ute i
media och talat om organisationens hjärtefrågor.
Under temaveckans andra dag var vår nu traditionsenliga städdag inplanerad. Döm av vår
förvåning när det visade sig att man hade utlyst en nationell städdag i hela landet med
anledning av det kommande 50-årsfirandet av självständigheten. Precis som förra året så var
uppslutningen enorm. På en förmiddag lyckades vi städa de tre huvudgatorna i Portee och
gemensamt fylla ett lastbilsflak med skräp. En reporter från den nationella Tv-kanalen SLBC
var på plats och rapporterade samt gjorde intervjuer om insatsen. Reportaget visades dagen
efter på kvällsnyheterna.

I mitten av temaveckan så hade PEYA förberett två teaterpjäser. Pjäserna skulle belysa varsin
av organisationens hjärtefrågor; miljö och mänskliga rättigheter. Vi deltog som åskådare
tillsammans med resten av de boende i Portee. Oj, vilken häftig upplevelse! Ungdomarna i
PEYA spelade med en sådan inlevelse och ett sådant engagemang. Publiken deltog också i
pjäsen genom skratt, arga utrop och vilda diskussioner gällande ämnena som togs upp. Efter
att applåderna hade tonat ut så satte musiken igång och kvällen avslutades med en riktig
folkfest.

Dramat mynnade ut i riktigt intressanta diskussioner dagen efter. Samtalet rörde
revolutionerna i Nordafrika, kvinnlig omskärelse, tonårsgraviditeter och samhällets
synpunkter på PEYA:s arbete. I samband med detta förberedde vi veckans nästa stora
projekt, fotoprojektet.

Fotoprojektet började redan hemma i Sverige då svenska ungdomar har fått fotografera fritt
med mänskliga rättigheter och miljö som utgångspunkt. Nu var tanken att ungdomarna i
PEYA skulle få göra samma sak. Vi delade upp oss i två grupper, sedan gick vi runt i
närområdet tillsammans och fotograferade allt möjligt. Tillsammans valde vi ut ett antal bilder
som skrevs ut på plats. Tillsammans med de svenska ungdomarnas bilder bildades en
fotoutställning kring temat miljö och mänskliga rättigheter. Tanken är att utställningen även
ska kunna visas i Sverige.

Som avslutning på vår gemensamma vecka så genomfördes ett seminarium som rörde
demokratiprocessen vilket är intressant med tanke på valet i Sierra Leone nästa år. Vi drog
även upp riktlinjer och gjorde upp planer för kommande ansökningar och projekt.

