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Tostan firar 25 år!
Utbildningsmodellen har lett fram till att mer än 3 miljoner människor i över
7500 samhällen har upphört med kvinnlig omskärelse, barn- och
tvångsäktenskap.
Vi i Tostan Sverige är stolta och glada över att kunna berätta att vi nådde vårt uppsatta mål
för 2015. Tack vare stödet vi fått från stiftelser och enskilda kan vi finansiera Tostans
Community Empowerment Program i 45 byar i Foutaregionen i norra Senegal.
Stödet från medlemmar betyder mycket för Tostan Sveriges arbete. Ju flera medlemmar
Tostan Sverige får desto starkare röst får vi i Sverige. Vi hoppas du vill fortsätta som
medlem i Tostan Sverige också under 2016. Medlemsavgiften om 100 kr insättes på
bankgiro 900-0472. Du kan också bli månadsgivare på vårt 90-konto och stödja projektet
för ett slut på kvinnlig omskärelse och barnäktenskap i Foutaregion i norra Senegal genom
Postgiro 90 00 47-2 eller Swish 1239000472.
Läs mer om hur du kan engagera dig

Varför antalet omskurna kvinnor i världen bör göra
oss lite optimistiska
Unicef senaste siffror säger att 200 millioner kvinnor och flickor har omskurits. Det är
nästan 70 millioner fler än förra året. Detta beror på att i år har Indonesien också tagits
med för första gången och på att populationen i länder som ingår har stigit.
I det långa perspektivet har dock FGC gått ned 14 % sedan 1985. I somliga länder, som
Kenya, har minskningen varit dramatisk, medan i Egypten nästan 90 % av kvinnor och
flickor över 15 år är omskurna. Egypten förbjöd enligt lag FGC år 2008, men man har bara
åtalat en person, en läkare som sedan friades.
Enligt Claudia Cappa, ledande forskare i UNICEFs nya rapport, är situationen i Mali en av
de värsta: ”Mali har den snabbast växande populationen i Afrika och tar man hänsyn till
alla faktorer kommer antalet kvinnor som blir omskurna att fördubblas.”
Läs mer på Why New Numbers On FGM Should Make You At Least A Little Optimistic

Tostan i Mali
Med så skrämmande framtidsutsikter känns det trösterikt att läsa en blogg på Tostan
Internationals hemsida från 22 februari. Den berättar om hur Malis byar tar upphörandet
med FGC i egna händer.
Där beskrivs hur en liten men stark rörelse växer fram i sydvästra Mali. År 2014 påbörjade
40 byar Tostans 3-åriga program (CEP). Trots att programmet ännu inte är slutfört har 27
av dessa byar redan beslutat att upphöra med kvinnlig omskärelse. Så sällar dessa byar

sig till de 61 byar i Mali som sedan 2006 också har upphört med denna skadliga sed.
Att det inte gick utan motstånd beskrivs i detalj i artikeln Malian Communities Take
Abandoning Harmful Practices Into Their Own Hands

Tostan involverar männen i barnens fostran
Som vi tidigare har rapporterat är Tostans föräldrautbildning, (Reinforcement of Parental
Practices, RPP), sedan 2013 ett komplement till ordinarie undervisning i våra Community
Empowerment Programs. Forskning har pekat på vikten av tidigt samspel mellan föräldrar
och barn för att stimulera hjärnans utveckling och främja barnets sociala, språkliga och
emotionella utveckling.
Av hävd har i Senegal mödrarna varit ansvariga för barnuppfostran och det är främst de
som deltagit i programmet. Nu bjuder Tostan in män och religiösa ledare till diskussioner
och workshops om männens roll i familjen. Männen får tips om hur de kan göra enkla
saker tillsammans med barnen som hushållsarbete eller följa dem till skolan och träffa
lärarna. Barn lär genom att härma och om de i hemmet upplever samarbete,
problemlösning och gemensamt beslutsfattande läggs första grunden för ett demokratiskt
samhälle i framtiden.
Läs mer på Challenging Gender Roles through Engaged Fatherhood

Varför kriminalisering av omskärelse inte räcker
I samband med omskärardagen den 6 januari skrev Molly Melching en blogg för Council
on Foreign Relations. I den diskuterar hon varför det inte räcker att i lag förbjuda
omskärelse. Omskärelse är olagligt i de flesta länder, men senast år 2014 publicerade dr
Bettina Shell-Ducan en studie som visade att lokala sedvänjor alltför ofta har företräde
framför lagar som sällan följs upp. Molly Melching menade att det finns 5 sätt att stödja
lagen:

1. Fostran i hälsa och mänskliga rättigheter.
2. Dialog och diskussion som visar på omskärelsens konsekvenser och på den tysta
oppositionen.

3. Engagerat deltagande av alla berörda parter, mödrar och flickor, fäder och religiösa
ledare, omskärerskor och bystyrelser.

4. Publika deklarationer där byarna gör sina beslut offentliga.
5. Stöd från samhället med en genomförbar lagstiftning.
Läs mer på Female Genital Cutting and the Law: Why Criminalization Isn’t Enough
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