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Kära Tostanmedlem,
Nu är det verkligen värt att göra ett besök på www.
tostan.org för att ta del av vår nya internationella
webbsida och vår nya logotyp.
Tostan har utvecklats enormt sedan starten 1991,
mycket tack vare våra fantastiska volontärer,
generösa sponsorer och hårt arbetande personal.
Därför är det viktigt att vi synliggör den drivkraft
och optimism som varit nyckeln till vår framgång
på olika sätt.
I den nya logotypen står orden ”Dignity for all” för
vår målsättning att alla människor ska ha ett
värdigt liv. Den nya loggan kompletteras med ett
grafiskt emblem där tostanmedlemmar, bybor och
sponsorer förenas kring de positiva budskapen om
mänskliga rättigheter och allas lika värde.

”However long the night”

Internationella kortnyheter
* 11 april samlades 14 byar i Mali i en offentlig
deklaration för ett slut på kvinnlig omskärelse.
* 23-26 april presenterade Tostan sitt utvecklingsprogram för representanter från tre regeringar och
27 lokala NGOs i Guinea-Bissau. Det var ”The National Committee for the Abandonment of Harmful Practices” (CNAPN) som bjöd in Tostan att delta. CNAPN
inspirerades till detta av de 144 byar i GuineaBissau som 2012 och 2013 offentligt deklarerat sitt
stöd för mänskliga rättigheter och slut på kvinnlig
omskärelse.

Ungefär samtidigt som den nya webbsidan lanserades släpptes boken om Molly Melchings liv
”However long the night” skriven av Aimee Molloy.
Titeln kommer från det sista samtalet Molly hade
med sin senegalesiske rådgivare och mentor. 104 år
gammal känner han slutet närma sig och kallar då
på Molly. Han varnar henne för att hennes arbete
inte kommer att bli lättare men ”however long the
night, the sun will rise”.
Och visst hade han rätt. Det är en enastående resa
Molly har gjort och boken har också väckt uppmärksamhet och fått fina recensioner. Hon kommer
själv att presentera den under en rundresa i USA
med start i Washington.
En lång intervju med Molly finns att se på PBS News
Hour.
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Molly besöker Stockholm

Svenska kortnyheter

Den 10-16 september får vi glädjen att ha Molly
som gäst i Stockholm. Med anledning av besöket
anordnas det ett event den 12 september där alla
medlemmar är välkomna, så boka in det datumet
redan nu. Samtidigt lanseras Mollys bok (den går
redan att beställa hos svenska bokhandlare och
finns att köpa på nätet, ISBN: 9780062132765).

* Medlemmar ur styrelsen för Tostan Sverige
föreläste och visade film på Västafrikafestivalen
”Jombo” den 23-24 mars.
* Vi genomförde ett informationsseminarium den 25
april. Där diskuterades hur alla - inte bara styrelsen
- bäst kan sprida information om Tostan bland
vänner och bekanta. Om varje medlem engagerar
en ny medlem blir vi dubbelt så många… Fler
sådana möten planeras och inbjudan kommer
bland annat att gå ut via vår facebooksida (facebook.
com/tostansverige).
* Postkodlotteriet har - som tidigare nämnts donerat pengar till 20 byar i Gambia för två år av
det treåriga programmet. Snart åker ett filmteam
från Postkodlotteriet till Gambia för att närvara vid
deklarationen i juni. Den filmen hoppas vi många
får ta del av.

Det är verkligt spännande läsning. Man förbluffas
av Mollys aldrig sinande kreativitet och envishet.
Det senaste exemplet på det är ett tillägg till det
treåriga programmet som fokuserar på barns
förhållande till föräldrar och andra vuxna och hur
det påverkar deras utveckling och inlärningsmöjligheter. Läs mer om ”Reinforcement of Parental Practices” på den nya webbsidan.

TIPS: Att gå med i vår facebookgrupp och sprida
våra nyheter är ett enkelt sätt att engagera fler i
vårt viktiga arbete. Du visar dessutom dina medmänniskor att du gör en insats för världen. Gå med
I vår grupp om du inte redan har gjort det. Där får
du de senaste nyheterna, bilder, filmer och mycket
annat: facebook.com/tostansverige

* Kampanjen för att få in pengar till det tredje året i
Gambia fortgår här hemma! Här kan just ditt bidrag
och engagemang bidra till en förbättring i många
människors liv. Du kan enkelt ge oss stöd via en
insättning på vår webbsida (www.tostan.se). Vi uppskattar även det värdefulla stödet vi får från våra
månadsgivare.

Medlemsavgift
Du har väl inte glömt att betala in medlemsavgiften för i år? Medlemsavgiften betalar du med
hjälp av inbetalningskortet som följde med det
förra medlemsbrevet. Om ditt inbetalningskort har
försvunnit kan du göra en inbetalning via vår webbsida www.tostan.se. Glöm inte att ange ditt namn,
e-postadress och att det är en medlemsavgift och
inte en donation. Kontakta oss gärna om du har
frågor om inbetalningar och donationer.

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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