
Rapport nummer 2, Vänföreningen Portees ungdomssektion 
 
Vänföreningen Portee har nu i samarbete med sin samarbetsorganisation PEYA (Portee 
Environmental Youth Association) just avslutat en gemensam temavecka i Sierra Leone. 
Veckan var redan från planeringen tänkt att bli en av projektets absoluta höjdpunkter och 
det visade sig vara ett helt rätt antagande.  
Välkomna att i bild och ord följa med i vad som ägde rum! 
 
Veckan startade med att vi hade workshops kring mänskliga rättigheter och 
barnkonventionen. Vi gjorde detta i form av värderingsövningar så att var och en skulle ges 
möjlighet att uttrycka sina egna tankar och funderingar. Det fungerade bra, och gjorde att vi 
fick en bra möjlighet att lära känna varandra inför de kommande aktiviteterna. 
 

 
 
Veckan fortsatte med filmvisning, studiebesök vid andra ungdomsorganisationer i Sierra 
Leone samt med en stor gemensam städdag i Portee. 
 

  

 
 



Just städdagen var veckans höjdpunkt! Alla de andra organisationerna som vi besökt under 
veckan var inbjudna och under städdagen dök minst 1 representant från varje organisation 
upp. T-shirts med texten ”There is no plan B” delades ut till deltagarna och därefter spridde 
alla ut sig utmed vägarna i Portee. Krattor, skottkärror, spadar och olika kärl plockades fram 
och vid den stora vägen stod en enorm sopbil och väntade på att bli fylld. Det blev den… 
 
I 40 graders värme tog vi oss fram meter för meter och långsamt förvandlades de smutsiga 
gatorna till att mer likna det de just är, människors väg till och från samhället. Folk runt 
omkring oss jublade och det var påtagligt att detta var en uppskattad insats. 
 

 

 
 
Nu återstår det viktigaste arbetet. PEYA ska nu arbeta för att förändra människors attityder 
och vanor. Sopkorgar ska köpas in och städdagen kommer att bli återkommande. Det 
kommer att ta tid att skapa förändring – men nu är vi i alla fall på rätt väg! 
 
 


