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Kära Tostanmedlem,
Än en gång har vi haft uppskattat besök av Tostans
grundare Molly Melching, som trots brutet ben och
rullstol, fick många givande samtal med svenska
partnerorganisationer och med representanter för
förhoppningsvis framtida gynnare av Tostan.

Möten och media under Mollys besök
SVT Aktuellt sände en lång intervju med Molly
Melching den 10 september. Hela inslaget går nu att
se på vår hemsida www.tostan.se.
Samma dag sponsrade en av Sveriges mest
populära barnboksförfattare Martin Widmark, i
samarbete med barnboksförfattaren Ulf Nilsson
och bokhandeln Bokspindeln ett möte med Molly
om barnlitteratur och barns läsvanor på Junibacken.
Molly presenterade där Tostans sätt att närma sig
ämnet. Böcker på franska om Askungen och Snövit
var vad som fanns att för barn i Senegal på 90-talet
då Molly började utarbeta sitt pedagogiska program.
Böckerna var dyra och utan intresse för byborna.
Molly lät istället göra billiga bilderhäften – de första
skrev och tecknade hon själv - på det lokala språket
och med innehåll från den egna afrikanska verkligheten. Detta blev mycket framgångsrikt.
Molly intervjuades också för Sidas tidning Omvärlden (som utkommer i oktober) och för DNs
månadsmagasin Världen som utkommer 28 oktober.

Deklaration i Mali
Tostans program i Mali har burit resultat. 38 byar
ser nu till att alla barn vaccineras och att gravida
kvinnor får vård både före och efter förlossningen.
Kvinnlig omskärelse praktiseras av många etniska
grupper i Mali, men i början av juni gick 30 byar
samman i en deklaration med 800 deltagare och
meddelade att de slutat omskära sina flickor.

Postkodlotteriets stöd i Gambia
Postkodlotteriet har under tre år gett ett värdefullt
stöd till Tostan Sverige. Detta stöd har möjliggjort
för människor i 25 byar i Basseprovinsen i Gambia att
få ta del av Tostans treåriga utbildningsprogram,
Community Empowerment Program.
Som ett av många resultat av Tostans utbildningsprogram uttalade de 25 byarna samt ytterligare 9
byar som fått ta del av informationen från Tostan,
i juni 2013 vid en publik deklaration att de upphört
med kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap. Två representanter från Postkodlotteriet deltog vid den högtidliga ceremonin i Basse. Bilder från
Postkodlotteriets besök i Basse resulterade i en
fotoutställning på Postkodlotteriet som Molly
invigde i Sverige den 11 september.

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

