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Välkomna till Årsmöte den 27 mars
Kl.18.00 i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40.
Ta buss 2 (fr Slussen) eller buss 55, 66 till Sofia (ändhållplats).

Foto: Björn Westerdahl

Internationella dagen mot kvinnlig
omskärelse

Tostan bland världens 100 bästa NGOs
I januarinumret publicerade The Global Journal sin
första rankning av världens 100 bästa NGOs. NGOs
har, menar de, ett allt större inflytande på milliontals människors liv.
Med tanke på antalet NGOs är det uppmuntrande
att Tostan hamnat på 41 plats. I bedömningen har
man gått utanför de vanliga ramarna för NGOs
och tagit in allt från miljö, hälsovård, utbildning till
mikrofinansiering och upphovsmannarätt.
Först av volontärorganisationerna bedömdes Wikipedia vara med 477millioner besökare per månad.

Alla dagar i kalendern uppmärksammar något.
Den 6 februari är den internationella dagen mot
kvinnlig omskärelse. ”Dagen instiftades år 2003 när
delegater från 30 afrikanska länder samlades i syfte
att tillsammans arbeta för att kvinnlig könsstympning skall avskaffas.
Människor som är angelägna om att bevara traditionen med kvinnlig könsstympning betraktar den
ofta som ett religiöst påbud. Sedvänjan förekommer bland katoliker, protestanter, kopter, falasher,
muslimer och animister, men det finns inte stöd i
någon religion för könsstympning.” (från Unicef)
Det största och mest framgångsrika resultatet av
Tostans 3-åriga pedagogiska program har varit att
över 6000 tusen byar i Afrika upphört med kvinnlig
omskärelse. Det har väckt stor internationell uppmärksamhet och förhoppningarna är att föregångslandet Senegal skall ha upphört helt år 2015.
Molly Melchings artikel i Newsmill den 6 februari
berättar hur de började. Verkligt spännande läsning
som rekommenderas!

http://theglobaljournal.net/article/view/585/

http://www.newsmill.se/artikel/2012/02/06/gr-srotsrrelser-kr-vs-f-r-att-stoppa-k-nsstympningen
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Ny undervisningsmodul för gatubarn
Alla som gästat Senegal har sett mängden av gatubarn, talibés, som tigger på gatorna. Efter att i tre
år ha studerat problemet har Tostan arbetat fram
en Child Protection Module som skall ingå i det
ordinarie undervisningsprogrammet ute i byarna,
the Community Empowernment Program (CEP). Så
stärks barns rättigheter inom alla områden på ett
strukturerat sätt och det finns hopp om en ljusare
framtid för dem.
För några år sedan ordnades en tre dagar lång
marsch från Thiès till Dakar för att få myndigheterna att ingripa, men Tostans undervisning i barns
rättigheter kan förhoppningsvis leda till nya
förhållningssätt på gräsrotsnivå. Det är ju där allt
väsentligt händer.

Hip-hopartisten Sister Fa Tostan partner
I Cape Town tilldelades i november som första
kvinna den senegalesiska hip-hop artisten Sister Fa
”The Freedom to Create” priset. Priset vill uppmärksamma ” mod och kreativitet hos artister och den
positiva inverkan deras arbete har för social rättvisa
och mänsklighet”. Sister Fa är människorättsaktivist
och partner till Tostan.
Priset delades ut under en veckolång festival då
pristagarna visade vad de kan. Även Molly Melching var där och deltog i panelen till den sydafrikanska kvinnoorganisationen Female Empowerment
Forum.

Här verkar Tostan

Det finns en lång artikel om projektets upplägg på
www.tostan.org/Our Programs/special projects/child

Tostan Sverige ökar på Facebook
Antal personer som har sett innehåll associerat
med Tostan Sverige har de senaste veckorna ökat
på ett glädjande sätt. Inspirera fler att följa oss på:
facebook.com/pages/Tostan-Sverige/150124851678516

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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