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1. Föreningens ändamål och målsättning
Tostan Sverige bidrar genom insamling till biståndsorganisationen Tostan Int. för att
de ska kunna genomför treåriga utbildningsprogram, Community Empowerment
Program (CEP) på den afrikanska landsbygden. Genom att undervisa om mänskliga
rättigheter, demokrati, hälsa och hygien, problemlösning, läsning, skrivning, enkel
matematik samt inkomstgenererande projekt ska Tostans program ge människor
egenmakt och kraft att själva ta itu med olika frågor som rör deras liv. Programmet
ska ge människor kunskaper och insikter som gör det möjligt för dem att bryta sociala
normer, som inte är förenliga med mänskliga rättigheter.
Utbildningsprogrammet (CEP) vänder sig till både män och kvinnor. Målsättningen är
att Senegal som första land i Afrika ska upphöra med kvinnlig omskärelse inom något
år.
Tostan Sverige har fokuserat insamlingsarbetet för att göra det möjligt att starta upp
Community Empowerment Program (CEP) i fler byar i Foutaregionen i norra
Senegal.

2. Organisation
Tostan Sverige stöder Tostan Int. som är en internationell NGO med huvudkontor i
Dakar, Senegal. Tostan som grundades 1991 har verksamheter i åtta afrikanska
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länder. Grundare och ledare för Tostan är amerikanskan Molly Melching, som verkar
i Senegal sedan 1974. Tostan betyder genombrott på wolofspråk.

3. Strategier för måluppfyllelse
Tostan Sverige arbetar huvudsakligen med informations- och insamlingsverksamhet.
Organisationens målsättning är att öka kännedomen om Tostans verksamhet i det
svenska samhället och därigenom generera ökad insamling för att kunna finansera
ytterligare Tostanutbildningar i Västafrika. Tostan Sverige arrangerar regelbundna
informationsträffar, skickar ut medlemsblad, driver kampanjer och deltar i mässor och
andra sammanhang. Vidare bedriver Tostan Sverige informationsverksamhet i
gymnasieskolor, högskolor och folkhögskolor och har en aktiv Facebook sida.
Under året har styrelsen fattat beslut om att fondera gåvor i en s k. Pooled Funding
eftersom ett nytt Tostan projekt inte påbörjas i mindre än 10 byar.

4. Resurser
Arbetet i Tostan Sverige sker i huvudsak på frivillig väg. Arbetsuppgifter fördelas
inom styrelsen utifrån styrelsemedlemmarnas kompetens. Under 2014 har medel från
Postkodlotteriet via PostkodStiftelsen gjort det möjligt att hyra in experthjälp för att
utveckla kommunikations – och insamlingsstrategi samt administrativa rutiner. En ny
hemsida och nya informationsfoldrar är under utveckling. Under 2014 kommer
arbetet med organisationsutveckling och kontorsuppbyggnad att fortsätta.
Radiohjälpen har beviljat resurser till by projekt som påbörjas först under 2015.

5. Uppföljning av verksamheten
Moderorganisationen, Tostan Int. säkerställer att projekten genomförs och utvärderas
enligt ingånget avtal mellan Tostan Int. och Tostan Sverige. Projekten revideras såväl
i Senegal som i Sverige. Under pågående projekt sänds regelbundna rapporter och
återkoppling från Tostan Int. Representanter från Tostan Sverige följer upp projekten
på plats med samtal och intervjuer. Byprojekten avslutas, efter deltagarnas
gemensamma beslut, med publika deklarationer.
Tostan Sverige har god insyn i Tostan Int’s administrativa rutiner. Utvärdering,
rapportering och revision görs för varje projekt.
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6. Effekter av Tostan Sveriges verksamhet
Tostan Sverige har under organisationens 10 år finansierat 80 treåriga byprojekt i
Senegal och Gambia och därmed gjort det möjligt för tusentals människor på den
Västafrikanska landsbygden att kunna ta del av Tostans utbildningsprogram och få
ett bättre liv inom en rad områden. Under 2013 har Tostan Sverige finansierat 24
byprojekt i Senegal. Tostans program har gett människor kraft att själva leda sina
utvecklingsprocesser. Programmet har lett fram till att människor i över 7000 byar
själva tagit initiativet till att upphöra med kvinnlig omskärelse och barn- och
tvångsäktenskap. Andra effekter är att våldet inom familjerna har minskat, mödra –
och barnadödligheten har minskat och mödravården har förbättrats. Kvinnor har
etablerat sig som ledare i de bykommittéer, Community Management Committee
(CMC) som etableras i de byar där Tostan verkar. Kommittéerna leds nu till 80 % av
kvinnor.
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