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Fistulaläger i södra Senegal en framgång 
Efter African Medical and Research Foundations och Tostans 
framgångsrika lanseringen av “Zero Fistula Project” och ”First 
surgery camp” i september 2014 organiserades två läger till i 
slutet av december i södra Senegal. Drygt 60 kvinnor opererades 
för obstretisk fistula eller undergick ”repair surgery” och många 
fler undersöktes. Innan lägren startade sändes information i 
radio. Man vädjade till religiösa ledare och hälsospecialister att 
söka engagera både män och kvinnor i byarna att utnyttja den 
hjälp som nu erbjöds. Fistula är särskilt frekvent bland omskurna 
kvinnor så angelägenhetsgraden är hög. 

   Läs mer under News på http://www.tostan.org/latest-news 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fantastiskt reportage om Tostan i DN! 
Journalisten Mia Holmgren och fotografen Lotta Härdelin har 
besökt Tostanbyar i Senegal under en vecka. I artikeln ”Stopp för 
smärtsam tradition” berättar de om hur människor vänder ryggen 
mot kvinnlig omskärelse och att den traditionen är på väg att 
snart utplånas i Senegal. Reportaget med många fantastiska bilder 
sträcker sig över åtta sidor samt halva DN:s framsida av 
lördagsbilagan 6 februari. I den händelse någon har missat 
artikeln 
finns den digitalt här: 
Dagens Nyheter 2015-02-06 ”De vänder ryggen åt traditionen” 
Dagens Nyheter 2015-02-06 ”Utan värde om du inte var omskuren” 

Artikeln kompletteras med en video-intervju med Molly Melching 
som går att se här 
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Tostans grundare Molly Melching föreläser i Stockholm 
Molly Melching, Tostans grundare och CEO, föreläser 
på Medelhavsmuseet i Stockholm måndagen den 20 april 
kl.18.00. Sedan 1991 har Molly lett arbetet med Tostans 
utbildningsprogram till att bli en ledande och hyllad modell för 
samhällsledd utveckling. För den insatsen har hon hedrats med 
flera priser och utmärkelser. 
Det är alltid en upplevelse att höra Molly berätta om hur Tostan 
programmet fortskrider och utvecklas, hur rik hon är på nya idéer 
och hur hon inte väjer för något för att implementera dem. Missa 
inte föreläsningen som äger rum på engelska och är kostnadsfri. 
Alla som vill och kan är hjärtligt välkomna! 
 
"Humanitarian intervention demands not only hard work but also 
originality of vision. It would be hard to match Tostan in the 
quality of innovative thinking it has brought to its dedicated 
work." - Amartya Sen, Nobel Laureates in Economics 
 
“Molly Melching saw a deeply disturbing but deeply entrenched 
practice and refused to accept that it couldn’t be stopped. Her 
relentless efforts are proof that commitment and partnership can 
drive transformational change” – Hillary Rodham Clinton. 

 
 
Styrelsemedlem i Tostan hedrad 
International Union for Scientific  
Study of Population, IUSSP, har  
Till 2015 års pristagare utsett  
Cheikh Mbacké, sedan många år 
medlem av Tostans styrelse. 
Dr. Mbacké växte upp i Nioro,  
Senegal, och har sedan 2008  
Bistått Tostan med sin expertis 
inom forskning, utvärdering och  
utbildningoch med sitt stöd till  
fortsatt utveckling av Tostans  
3-åriga program. 
Priset delas ut i San Diego den 29  
april på Hilton San Diego Bayfront . 
Läs mer under News på  
http://www.tostan.org/latest-news 
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Hands on workshop 
För första gången har Tostan hållit en tio dagars workshop i sitt 
utbildningscenter i Thiès, Senegal. 23 mars – 1 april fick 
deltagarna ta del av Tostans filosofi och 3-åriga utvecklings-
program. Två besök ute på fältet i byarna ingick liksom 
rundabords samtal med representanter för bykommittéerna. 
Utbildningsteamet utgjordes av lokala experter med erfarenhet 
och kunskap om hela Tostans program. Dessutom deltog 
akademiker som forskat och utvärderat programmet. 
Kursen var ett pilotförsök och kostade 1760 dollar vilket är 20% 
av den reella kostnaden 2200 dollar. Deltagarna bodde och åt på 
centret i Thiès. 
Läs mer http://www.tostan.org/tostan-model/training-our-model 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internationella Kvinnodagen 
Anne Charlotte Ringquist, Tostan Sverige, höll seminarium i 
Fryshuset den 5 mars i samband med Internationella 
Kvinnodagens temadag ”Rätten till min kropp!”. Trots det rika 
utbudet av föreläsningar var salen fullsatt av främst unga frågvisa 
kvinnor. 
Intresset var det inget fel på och kanske fanns där en blivande 
volontär? Alla tänkbara kvinnoorganisationer var representerade 
på Fryshuset med föreläsningar och informationsbord hela dagen 
och givetvis var också Tostan där. 

 

 

 
Ge en gåva till Tostan Sverige  
90 00 47-2 

Nu kan du få Skattereduktion vid  
gåvor till Tostan Sverige 

Du som privatperson kan få upp till 1 500 kronor i 

skattereduktion per år för gåvor som du ger, Vissa 

förutsättningar ska vara uppfyllda. 

 Du måste ge minst 200 kronor till samma 
gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så 
kallat gåvotillfälle). 

 Du måste skänka minst 2 000 kr under året. Det 
kan vara gåvor till en eller till flera godkända 
gåvomottagare.  

Tostan Sverige ska lämna kontrolluppgift till 
Skatteverket om samtliga av de följande kraven är 
uppfyllda: 

 Gåvan uppgår till minst 200 kr per 

gåvotillfälle. 

 Gåvogivaren är en fysisk person som har 

lämnat personnummer till oss. 

 Gåvogivaren har fyllt 18 år senast den 31 

december det år som gåvan gavs. 

 Gåvan går till det godkända ändamålet att 

främja social hjälpverksamhet. 

     Som givare får du även kopia på de uppgifter som 

lämnas till Skatteverket. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  GLAD PÅSK! 
                    önskar Tostan Sverige 

http://www.tostan.org/tostan-model/training-our-model

