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A Call to Action; Women,
Religion,Violence and Power
Att Hillary Clinton och Bill Gates uppmärksammat och förespråkat Tostans arbete har visat
sig på många sätt. Senast i Stockholm då Bill Gates
föreläste på Karolinska Institutet för en fullsatt
aula den 31 mars. Han lyfte fram Molly Melching
som exempel på hur man framgångsrikt kan hjälpa
befolkningen att själva fatta beslut om att upphöra
med kvinnlig omskärelse.

Fryshuset 8 mars. Foto: Björn Westerdahl

Internationella Kvinnodagen 8 mars
Vi har i tidigare medlemsbrev beskrivit Tostans
fängelseprojekt i Senegal som startade 2003 i Thiès
och som nu är aktivt i fem statliga fängelser. Det
verkar ha blivit sed att Tostanpersonalen firar den
internationella kvinnodagen på fängelset i Thiès
tillsammans med de intagna och deras familjer. 25
kvinnor deltar där i Tostans klasser och får även
lära sig djurskötsel, vävning och färgning av tyger
för att senare lättare kunna integreras i samhället.
Tostan Sverige firade kvinnodagen på Fryshuset i
Stockholm ihop med en mängd andra organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter, Åttondemarsnätverket. Margareta Winberg invigde
heldagsevenemanget tillsammans med Sveriges
jämställdhetsminister Maria Arnholm.
Anne Charlotte Ringquist presenterade Tostans
utbildningsprogram i en trekvart lång föreläsning. Björn Westerdahls fotoutställning med bilder
från Tostan Sveriges och Postkodlotteriet/ Postkodstiftelsens projekt i Gambia var det första man såg i
entréhallen. Därifrån hänvisades till Tostans bord i
stora salen för individuell information.Björns
utställning har visats på biblioteken i Fisksätra och
Orminge.

I dagarna utkom boken A Call to Action; Women,
Religion, Violence, and Power skriven av expresident
Jimmy Carter. Uppmanad av religiösa ledare av alla
trosbekännelser har han och hustrun Rosalynn
besökt 145 olika länder och då funnit att ojämlikheten bara ökar i världen. En av anledningarna kan
vara att religiösa texter tolkats ”uteslutande av
starka, manliga ledare” och att kvinnoförakt
”huvudsakligen beror på falsk tolkning av noga
utvalda religiösa texter”.
Jimmy Carter ägnar nästan hela kapitel 15 åt Tostan
och FGC. Sista meningen i det kapitlet lyder:
”Regionala satsningar som Tostans skall stödjas
och upprepas för att säkra en varaktig utrotning av
skadliga seder och bruk.” Tostan har tidigare
samarbetat med The Carter Center.
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Mali

Vill du bidra till ett historiskt genombrott?

På en idrottsarena i Malis huvudstad Bamako
deklarerade i mars 14 kommuner att de kommer
upphöra med kvinnlig omskärelse och barn- och
tvångsäktenskap. Majoriteten av Malis befolkning
är muslimer och Tostan beräknade att deklarationen representerade ett tusental personer från olika
etniska grupper.

Nu kan din donation bli avgörande för människorna
som bor i den fattiga Fouta-regionen i norra
Senegal. De är på väg att fatta ett gemensamt
beslut om att upphöra med kvinnlig omskärelse,
barn- och tvångsäktenskap. I början av december
2014 planeras en publik deklaration där man
offentliggör beslutet inför andra byar och media.

En blick på UNICEFs karta från 2012 visar att då var
89% av Malis kvinnor omskurna, vilket är fler än i
till exempel Senegal men mindre än i Somalia.

Just denna region är extra viktig eftersom det är
en av de torraste, fattigaste och mest konservativa
regionerna i Senegal. Ett genombrott i Fouta blir
därmed avgörande i arbetet med att få ett slut på
kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap i
hela Senegal. Tostan är den enda internatinella organisationen som arbetar i det området. Se Tostans
film från Fouta-regionen: youtube/fN-2-dOjMaA
2014 kommer Tostan Sverige att fokusera på att få
ett genombrott i Fouta genom s.k. pooled funding.
Det innebär att donationer samlas i en ”pool” för
att tillsammans möjliggöra utbildningsinsatser i
många byar samtidigt. Målet är att få medel till de
30 byar som återstår i Fouta. Hjälp oss genom att
bli månadsgivare eller ge en donation till Tostan
Sverige på PG 90 00 47-2 eller via Tostans hemsida:
www.tostan.se/ge-en-gava/

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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