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Tostan och Ebola
Redan från början av ebolaepidemin förra året gick
Tostan ut med information och utbildning i Senegal,
Gambia, Mali, Mauritanien, Guinea och GuineaBissau, de sex länder Tostan verkar i.
Guinea var det land som drabbades hårdast. Med
finansiellt stöd från UNICEF lanserade Tostan
Guinea ett upplysningsprogram på lokala språk som
gick ut till 58 distrikt.

Med barnen i fokus
De små barnens både fysiska, intellektuella och
emotionella utveckling har de senaste åren blivit en
väsentlig del av Tostans arbete. ”Reinforcement of
Parental Practices” (RPP) är numera en modul i det
treåriga utbildningsprogrammet. RPP har också i
workshops startat samarbete med religiösa ledare i
Senegal, ett viktigt samarbete eftersom de är
nyckelpersoner i sina samhällen och deras
medverkan och gillande är ovärderligt.
Saliou Cissé Karcia från Ziguinchor-regionen
betonade sambandet mellan RPP och Koranen:
”RPP förklarar att våld har en hämmande inverkan
på hjärnans utveckling och Koranen säger att slå ett
barn gör det till en farlig person som tror att allting
kan lösas med våld. Allt som RPP lär ut stöds av
Koranen.”
Profeten Mohammed fostrade ju sina egna barn
till icke-våld.
Läs mer under Tostan.org /Latest News

Varning för Ebola!

Det ordinarie programmet Community
Empowerment Program (CEP) utökades med
information om ebola och försåg byar i Faranahregionen med 40 hygienpaket. Paketen innehöll
vattenkärl med kranar för handtvätt och klorin för
att rena vattnet. Alla Tostankontor utrustades med
tvättstationer.
Tostan utarbetade också en guide för förebyggande
åtgärder. Den omfattar folktro kring sjukdomen, hur
bakterier sprids och smittar, symptom och
sjukdomsutveckling och inte minst vad som kan
göras i de dagliga rutinerna för att stoppa dess
framfart. En viktig men ändå enkel förändring var
att sluta ta i hand när man möttes. Via radio spreds
olika sätt att ändå visa varandra respekt. Ett var att
sätta ihop händerna på indiskt vis.
Ebolainformation skall bli en del i alla
byprojektsprogram och genom samverkan med
grannbyarna innebär det att i slutändan nås 4000
västafrikanska byar av budskapet.
Läs mer Tostan.org/blog

Bästa Tostanvänner,
Jag är glad över att kunna meddela att Tostan
Sverige har beviljats medel från HM Drottning
Silvias Stiftelse, Care about the Children. Detta gör
det möjligt att starta upp Tostans treåriga
Community Empowerment Program (CEP) i 10 byar
i Foutaregionen, norra Senegal, under hösten 2015.
Inom ramen för Tostan Sveriges Pooled Funding
med bidrag från Malin och Lennart Philipsons
Stiftelse, Berth von Kantzows Stiftelse och andra
givare kan ytterligare 11 treåriga Tostanprojekt
påbörjas under hösten.

Nytt utbildningsprogram
Med en hands-on workshop har Tostan lanserat ett nytt
utbildningsprogram i Thièss för organisationer och
individer som önskar veta mer om hur Tostan arbetar.
Från 23 mars till 1 april fick 24 deltagare från olika håll
lära sig hur den icke formella pedagogiken i CEP
fungerar. Två och en halv dag ägnades åt besök i byarna
ute på fältet och en dag var fri.
Workshopen var avsedd för biståndsarbetare i nonprofit organisationer, både privata och statliga och för
studenter och aktivister som ville utöka sin kunskap
inom området.

Musikhjälpens redan beviljade medel för ett
ungdomsprojekt under 18 månader i 24 byar, också
de i Foutaregionen, kommer att starta under hösten
2015.
Tack alla Ni som stödjer Tostan Sverige med gåvor
och månadsinsättningar som gör det möjligt att
fortsätta Tostans framgångsrika arbete i Senegal.
Varma hälsningar
Anne Charlotte Ringquist
Ordförande Tostan Sverige

Läs mer under Tostan.org News

Molly Melching ,Tostans grundare och chef,
besökte Sverige den 18-25 april. Medlemmar av
Tostan Sverige inbjöds att lyssna på Molly vid en
välbesökt föreläsning på Medelhavsmuseet. Under
Sverigevistelsen var Molly också inbjuden att
presentera Tostans program på UD. På Sida hade
Molly möte med Sidas Generaldirektör Charlotte
Petri Gornitzka. Molly deltog också i “Development
Talks” på Sida och ingick i en diskussionspanel
under rubriken ”What is Swedish feminist foreign
policy and what could it mean for our partners in
Africa?”
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