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Molly Melching i Finacial Times
Genom att mobilisera vad man kallar
“mödraskapets kraft” kan man förändra
världen hävdar en ny vetenskaplig
rapport.“Mothers of Innovation” av
Geraldine Bedell lanserades på
Microsoft UK i London i början av
sommaren.
Icke förvånande är Molly Melching en av
de 25 mödrar som boken rapporterar om.
Hela tredje kapitlet -“Empathy” - handlar
om Molly Melching och hennes
framgångsrika arbete.
!3 juni skrev Finacial Times Magazine en
recension av boken där de valde attt
belysa fyra mödrars arbete med text och
foto. En av dem var Molly Melching.
“ Melchings framgång, liksom de andra
kvinnornas i rapporten, visar att de
egenskaper som är mödrars styrka också
är karakteristiska för duktiga innovators:
starka värderingar, empati och förmågan
att se sammanhang och bygga relationer.”

Modernare koranskolor.
Barntiggeriet är ett problem i många afrikanska
länder. Barnrika familjer skickar sina barn till
koranskolor (darras) där somliga religiösa
lärare, (Marabouter), i sin tur skickar ut barnen
på gatan att tigga ihop till sitt eget uppehälle.
För några år sedan var Tostan med och
arrangerade en marsch mellan Thiès och Dakar
för att övertyga myndigheterna att göra något åt
problemet. Det arbetet fortgår och i mars
ordnades en historisk konferens med
representanter från Senegal, Gambia, GuineaBissau, Niger och Mali med såväl religiösa
ledare som representanter från stat och
civilsamhälle.
Konferensen var den första i sitt slag och ett
resultat av samarbete med olika grupper och
Tostan.På den diskuterades föräldrarnas och
skrupelfria Marabouters ansvar och vilken roll
fattigdom och bristande statlig styrning spelar.
Ett stöd till att modernisera och bättre
kontrollera koranskolorna ansågs nödvändigt.
I slutet av juni stod Tostans Childprotection
Project (CPP) värd för två möten i samband
med utgivningen av dokumentet”Focus:
Modern Koranic Schools” som presenterar ett
nytt program för att modernisera
koranskolorna.
26 byar i Kaolack regionen i Senegal kom
samman för att diskutera. Religiösa ledare för
daaras och medlemmar från Tostans
Community Management Committees (CMC)
utbytte erfarenheter och gav feedback till
dokumentet.
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Tostan redogjorde för hur man registrerar en
modern daara och hur man blir medlem av
Association of Marabouts. En modern daara har
bestämda regler och säkerhetsföreskrifter, den
följer en läroplan i undervisningen och den
inspekteras regelbundet av senegalesiska
myndigheter.
Efter mötet menade en Marabout : ”Projektets
viktigaste resultat har varit kopplingen till
lokala myndigheter och Tostans möjlighet att
underlätta dessa kontakter.

Kortnotiser.

Bokmässan i Göteborg
Anne Charlotte Ringquist representerar Tostan under
bokmässan i Göteborg 27-29 september.
Vid ett seminarium om ”Barnäktenskap ur ett
internationellt perspektiv” lördagen den 27 september
kl.15.20 – 15.40 på Internationella torget medverkar
Anne Charlotte Ringquist tillsammans med Eva
Delekant från UNICEF.Moderator är Mattias Hagberg.
Hemsidan
Under sommaren har arbetet med en ny hemsida pågått
och det beräknas vara färdigt i slutet av september
Tostan Sverige 10 år
Tostan Sverige grundades i november 2004. Vi fyller
10 år i höst och detta kommer att uppmärksammas. Vi
återkommer med mera information.

Nätverksarbete med Fotografiska.Museet
I samarbete med Fotografiska Museet inbjöd Tostan
den 16 maj till informationsmöte följt av ett besök på
museets utställning
”Too Young toWed”. Bilderna på stackars barn från
olika världsdelar som för tidigt tvingas in i äktenskap
gav ännu ett bevis på hur viktigt Tostans arbete är.

Julgåva
Du behöver inte oroa dig för julklappar i år!
Inför julen har Tostan Sverige förslag på julkappar i
olika prislägen.
Du kan bidra till utbildning och till att bryta traditioner
som kvinnlig omskärelse och barn- och
tvångsäktenskap. Om några veckor skickar vi ut ett
mail med information om hur en julgåva till Tostan kan
förändra livet för innevånare i byar i Foutaregionen, i
norra Senegal.

Almedalen

Åldersfördelning av populationen i olika länder är
en intressant ögonöppnare.
Senegal
0-14 år: 42.7 %
15-24 år: 20.5 %
25-54 år: 30.1%
55-64 år: 3.7 %
65 år och över: 2.9%
Sverige
0-14 år: 15.4 %
15-24 år: 12.9 %
25-54 år: 38.8 %
55-64 år: 12.4 %
65 år och över: 20.5 %

Anne Charlotte Ringquist och Gunilla Zetterlund
representerade Tostan under Almedalsveckan.De deltog
i ett seminarium om barnäktenskap, arrangerat av
UNICEF och Tostan Sverige. Medverkande var,
förutom Anne-Charlotte Ringqvist, ordförande för
Tostan Sverige, integrationsminister Erik Ullenhag,
Sara Mohammad, ordförande för riksorganisationen
mot hedersvåld GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime!),
Veronica Svärd, riksdagsledamot för Feministiskt
Initiativ och Christina Heilborn, programchef för
UNICEF Sverige. Moderator var Niklas Svensson,
politisk chefredaktör på Expressen.

USA
0-14 år: 20 %
15-24 år: 13.7 %
25-54 år: 40.2 %
55-64 år: 12.3%
65 år och över:13.9 %
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

