Medlemsbrev nr. 1
våren 2013

Kära Tostanmedlem, Förutom CEP, Community Empowerment Program, håller Tostan många olika
praktiska aktiviteter igång. Vi har tidigare berättat om fängelseprojektet, om solarprojektet och om
Jokkoinitiativet med mobiltelfoner.

Västafrikafestival 23-24 mars
Tostan Sverige medverkar vid en Västafrikafestival
den 23-24 mars i Delight Studios, Heliosgatan 13,
Hammarby Sjöstad. Tostan medverkar tillsammans med Unicef och ”Growing Rights” på söndag
eftermiddag, genom filmvisning, workshops och
föreläsning.
Du kan läsa mer om festivalen på jombofestival.se
och facebook.com/jombofestival

Nya styrelsen
Kunskap genom film
Det senast lanserade projektet för Tostan i Dakar är
att satsa på film. Genom utbildning i mediateknik
och filmskapande hoppas man kunna sprida deltagarnas egna berättelser mellan tostanbyar och på
webben.
Utbildningen har blivit möjlig genom pengar från
Sundance Institute som grundades av Robert Redford och som stöds av Skoll Foundation. Även SIDA
deltar i projektet.
Venice Arts från Los Angeles kommer att ge Tostans
stab och lokala deltagare en två veckor lång intensivträning i hur film blir till. Allt äger rum i Tostans
utbildningscenter i Thiès där planen är att låta deltagarna få filma olika svåra situationer, som gränskonflikter eller etniska och religiösa motsättningar.
Målsättningen med projektet är att få ett utbyte av
erfarenheter mellan byarna som tidigare inte varit
möjligt.

Tostan Sveriges styrelse ser ut så här efter
årsmötet:
Anne Charlotte Ringquist Ordförande
Sigrid Timdahl Sekreterare
Ewa Lind Ekonomi och budgetansvarig
Erik Asplund ordinarie ledamot
Charlotta Rosén ordinarie ledamot
Malin Philipson suppleant
Björn Westerdahl suppleant
Ulrika Sandberg suppleant
Sofia Olsson suppleant
Expertpanel
Johan Engdahl
Elin Henriksson
Gunilla Zetterlund
Inom kort kommer du att kunna läsa mer om de
nya styrelsemedlemmarna på vår webbsida.
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Tostan i media
Genom Molly Melchings besök i Sverige hos olika
makthavare verkar många ha fått upp ögonen för
Tostan. Besök Tostans webbsida tostan.se för att se
det som publicerades i media.

Tostan i siffror
•
Engagera dig
Vi är mycket tacksamma för det viktiga stöd som vi
får av dig och alla medlemmar i vår förening. Under
det kommande året hoppas vi att du, din familj och
dina vänner vill fortsätta att bidra till ett värdigare
liv för människor i Afrika.
Just nu satsar vi stort på att implementera Tostans
utbildningsprogram i 340 återstående och viktiga
byar i Senegal – något som kan leda till ett slut på
tvångsäktenskap och kvinnlig omskärelse i Segegal
för gott. Vi siktar även på att genomföra det sista
utbildningsåret i våra byar i Gambia.
Om du vill ge extra stöd till våra projekt kan du
säkert och enkelt donera pengar via vår webbsida.
Vi hoppas även att du vill komma och träffa oss på
de aktiviteter vi deltar i.

•
•
•
•
•

22 år har gått sedan Tostan startade sitt program i Senegal.
5500 samhällen i Senegal har nu upphört med
FGC.
340 samhällen återstår för att hela Senegal
skall ha upphört med FGC.
60% av redan omskurna kvinnor vägrar omskära sina döttrar. En stor attitydförändring.
3 000 000 flickor i Afrika riskerar varje år att
utsättas för FGC.
8 afrikanska länder får stöd via Tostans Community Empowerment Program.

PS. Du är väl medlem I vår facebookgrupp där du får de senaste nyheterna?
facebook.com/tostansverige

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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