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45 nya byprojekt hösten 2015

Alla medlemmar av Tostan Sverige kan glädja sig 
åt och vara stolta över att vi kan starta 45 Sverige-
stödda byprojekt i höst. Det sporrar till fortsatta 
insatser inför Tostans 25 årsjubileum 2016.

10 byar - Tostan Sweden/HM Queen Silvias 
Foundation    

24 byar (modifierat projekt 18 mån.) - Tostan 
Sweden/ Radio Sweden Foundation/ Musikhjälpen 

11 byar - Tostan Sweden/ Pooled Funding (Futura 
Foundations, Berth von Kantzows Stiftelse, M o L 
Philipsons Stiftelse, Ricky Neuman med familj samt 
gåvor från enskilda)

Tidigare genomförda byprojekt

Genom Tostan Se har 50+20 treåriga Community 
Empowerment program (CEP) i Foutaregionen i 
norra Senegal finansierats .Genom Tostan Se har 
fem kvinnofängelser i Senegal under ett antal fått 
bidragit till finansiering av Tostanprogram. Genom 
Tostan Se har fyra treåriga Community Empower-
ment program finansierats i Casamance i södra 
Senegal. 

Genom Tostan Se finansierades 25 Mandinkasam-
hällen i Basseprovinsen i Gambia. De avslutade 
programmet i december 2013 då de 25 byarna dek-
larerade att de upphört med kvinnlig omskärelse, 
barn- och tvångsäktenskap.

Mollys föreläsning på Medelhavsmuseet

Den film som spelades in under Mollys föreläsning 
på Medelhavsmuseet är nu färdigredigerad.

Filmen kommer läggas ut på Youtube och länkas till 
vår hemsida och Facebook.

Tostan på Etnografiska museet

Söndagen den 4 oktober firades Internationella 
Barndagen på Etnografiska Museet. Tostan var 
inbjuden att deltaga och Anne Charlotte Ringquist 
gav två powerpoint presentationer med både video 
film och annat bildmaterial.

 Tostan bordet innehöll den vanliga informationen, 
men också de nya Tostan-korten som vi hoppas 
många skall inhandla som julkort. 



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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TIPS! Att gå med i vår facebookgrupp och sprida 
Tostans  nyheter är ett enkelt sätt att engagera fler.  
Besök: facebook.com/tostansverige

Thomas J. Dodd Prize

I oktober tilldelas TostanThomas J. Dodd Prize in 
International Justice and Human Rights på Univer-
sity of Connecticut. Priset delas ut vartannat år för 
betydelsefulla insatser som främjat internationell 
rättvisa och mänskliga rättigheter i världen.

”Att få Tomas J. Dodd prize är en sann ära liksom 
att se Tostans namn bredvid president Bill Clintons” 
sade Molly Melching. ”Det är särskilt viktigt att 
detta pris framhåller att vårt arbete med fostran i 
mänskliga rättigheter för tusentals samhällen på 
afrikanska landsbygden har lett till en ny och 
positiv förändring.”

Förutom 100.000 dollar erhåller pristagaren en 
bronsbyst av Thomas Dodd. Hela prissumman går 
enligt  president Bill Clintons önskan till Tostan.

Ett resultat av Tostans program

På ett tidigt stadium i ett samhälles Tostan program 
bildas en Community Management Committee 
(CMC) som består av 17 demokratiskt valda med-
lemmar. Efter att ha fått extra träning i manage-
ment och sociala färdigheter leder dessa byns
 projektutvecklingen framåt, både under den tre-
åriga utbildningen och efter det att den avslutats.
 
Kvinnor som har deltagit i dessa kommittéer blir 
role models och visar unga flickor och pojkar att 
kvinnor kan lyckas i ledarskapsrollen och arbeta 
som jämlikar med män. Deras exempel omformar 
könsnormer och ger kvinnorna möjlighet att stärka 
sin ställning inom samhället.

Över 80%  av Tostans CMCs  koordineras av kvin-
nor i Senegal. I Gambia är 70% av koordinatörerna 
kvinnor. Med dessa erfarenheter som ledare kan de 
nu höja sina röster utanför byn och ta plats i lokala 
styrelser och regionala federationer och föreningar.
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