
Ny film om kvinnlig omskärelse

Filmen ”My daughter, dry your tears” om Tostans 
arbete med kvinnlig omskärelse i Somalialand 
går nu att se på hemsidan. Besök: http://tostan.
se/2012/04/30/my-daughter-dry-your-tears/
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Tostan Sverige vill gärna önska sina medlemmar en riktigt vacker och stärkande sommar 
och dessutom ge lite kortnyheter och information.

Informationspaket

Fler människor i Sverige borde få information om 
Tostan och höra hur Tostans utbildning ger 
människor kraft att själva ta tag i och leda sina 
samhällens utveckling. För att sprida information 
om Tostans arbete behöver vi din och andra med-
lemmars hjälp. Vi har skapat ett informationspaket i 
form av ett USB-minne som våra medlemmar kan 
använda för att samla vänner och bekanta, och 
tillsammans med dem titta på informationen och 
diskutera frågor och nya ideér. Ju fler som engagerar 
sig desto större möjlighet att få in medel till exem-
pelvis Gambiaprojektet.  

I informationspaketet finns:
•	 Följebrev med information
•	 Tostan-presentation i form av Powerpoint
•	 Filmer från Radiohjälpen
•	 Diskussionsfrågor
•	 Sammanställning av deltagarinformation

Vi hoppas att du vill hjälpa oss sprida information 
om Tostan. Hör av er till info@tostan.se så får du 
USB-minnet plus lite annat material per post. Ange 
namn, adress och telefonnummer.  

Freds och säkerhets projekt i VästAfrika

Med stöd från SIDA startade den 22 april Tostan sitt 
”Peace and Security Project” i departementet Kolda i 
Senegal. Projektet skall ta upp frågor om fred och 
säkerhet i Västafrika. Ett av de viktigaste målen är 
att minska gapet mellan dem som arbetar på fältet 
och givarorganisationerna, genom information om 
hur de olika parterna arbetar. 

Till skillnad från många statligt styrda program bör-
jar Tostan på bynivå. Det är där man kan identifiera 
problem och sedan i samarbete med regionala och 
internationella institutioner  försöka lösa dem. 
Vid invigningen presenterade Tostandelegationer 
från byar i Senegal och Gambia egna lyckade pro-
jekt inom hälsovård, familjeplanering och under-
visning för de deltagande partner- och givarorgani-
sationerna.

Jonas Bergström från SIDA sammanfattade projek-
tets kollektiva ambition att förena länder, åldrar, 
religioner och etniska grupper. - ”Jag är säker på att 
tillsammans med organisationer som Tostan kan 
idag ändras till ett bättre imorgon.”

Läs mer om projektet på http://tostan.org/web/mod-
ule/events/pressID/235/interior.asp

	  



Män som kämpar för kvinnor

I det nyligen hållna mötet för ”Women in the World 
Summit” i New York deltog också två manliga män-
niskorättsaktivister från Afrika, imam Demba 
Diawara, Senegal och Tostanmedarbetaren Abdoulie 
Sidibeh,Gambia. Tillsammans passade de då på att 
besöka ”SautiYetu Center for African Women” i Bronx 
för att utbyta erfarenheter om hur både män och 
kvinnor kan arbeta för att stärka kvinnors mänsk-
liga rättigheter.

Kathryn Fair, nu på Sauti Yetu, men tidigare Tostan 
verksam, beskriver mötet och hur imamen välsig-
nade deltagarna: 
- ”För många av våra icke afrikanska och icke 
muslimska medarbetare var det första gången de 
välsignades av en imam. Rummet var knäpptyst 
och alla hade gåshud. Vi var så hedrade att ha dem 
som gäster på SautiYetu.”

Kycklingfarm på ungdomsfängelset i 
Dakar

Vi har tidigare berättat om kvinnofängelset i Thiès 
och hur Tostan arbetar där med undervisning och 
yrkesutbildning. På ungdomsfängelset i Dakar har 
Tostan prövat en ny aktivitet. Under nio dagar har 
internerna fått ta hand om 100 babykycklingar. Fyra 
timmar dagligen har ägnats teori om foder, hygien 
och sjukdomar och annat som har med kycklin-
guppfödning att göra. Resten av tiden var praktik. 

Det var på pojkarnas ansvar att hålla rent, att ge 
kycklingar mat, vatten och dagliga vaccinationer 
och att kontrollera att ingen var sjuk eller visade 
onormalt beteende. När kycklingarna växt till höns 
och lade ägg fick de sälja såväl ägg som kött och 
stoppa pengarna i egen ficka. Ett lyckat exempel 
från ”Tostan’s Prison Project”.

Tostan Sverige är unikt - över 90 procent av en gåva till Tostan Sverige går till verksamheten i Afrika.
(Källa: “Tostan förvaltningsberättelse 2010”. http://tostan.se.idefix.kontrollpanelen.se/press/publikationer/dokument)

Stöd Tostans arbete - bli medlem i Tostan Sverige på bankgiro 5317-2896 
(årsavgift 100 kr, för studenter 50 kr). Bli månadsgivare på Pg 90 00 47-2

 Vill du veta mer om Tostans arbete besök oss på www.tostan.se & www.tostan.org 
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Gambia kampanjen fortsätter

2010 beviljade Svenska Postkodstiftelsen medel för 
25 byar i Gambia i två år. Tostan Sverige söker nu få 
in pengar till det tredje året, c:a 1 miljon kronor.

Betala över hemsidan

Nytt är att nu kan man betala medlemsavgift och 
donera – även månatlig autogiro - via Tostans 
svenska hemsida. 

Läs mer på: http://tostan.se/2012/05/25/betalningar-
via-hemsidan/


