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Bästa Tostanmedlem,

Tostan Sverige önska dig en skön sommar 
och tackar för ditt stöd!

Stödet från medlemmar betyder mycket för Tostan 
Sveriges arbete. Ju flera medlemmar Tostan Sverige 
har desto starkare röst får vi i Sverige. 

Vill du ge bort stöd till Tostan som en gåva finns nu 
möjlighet att hämta våra gåvobevis och minnesblad 
direkt från hemsidan. 

Läs mer om hur du kan engagera dig och ladda ner 
gåvobevis på tostan.se/engagera-dig

Trevlig sommar önskar Styrelsen för Tostan Sverige / 
Anne Charlotte Ringquist, Ordförande

Tostan på framsida och uppslag i DN

I Dagens Nyheter den 19 maj publicerades Mia 
Holmgrens reportage från Soudiane i västra Senegal 
med rubriken Känslan av att äntligen bli synlig var 
fantastisk. En stor artikel med foto på första sidan 
och ännu större artikel inne i tidningen gladde oss 
som arbetar för Tostan i Sverige.

Redan 2015 publicerade DN en lång artikel där Mia 
berättade om Molly Melching och gav personliga 
exempel på hur Tostans pedagogik har påverkat 
livet i byarna. Mia har dessutom under våren varit 
på Tostans utbildningscentrum i Thiès för att lära 
mer om Tostans program.

I höst kommer Mia Holmgren hålla en föreläsning 
för oss i Tostan Sverige och då hoppas vi att många 
kommer och lyssnar. Vi meddelar datum och plats 
senare.

Läs hela artikeln i DN på dn.se/nyheter/varlden/
kanslan-av-att-antligen-bli-synlig-var-fantastisk/



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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Tostans grundare Molly Melching nomin-
erad till The World´s Children´s Prize

Årligen nomineras tre barnrättshjältar till World’s 
Children’s Prize. Deras livshistorier och berättel-
serna om hur de kämpar för barns rättigheter och 
för demokrati sprids till skolor i hela världen. Med 
miljoner barn som deltar varje år, är WCP-program-
met världens största årliga utbildning för allas lika 
värde, barns rättigheter och demokrati. 

Kandidaterna väljs ut av barn från 16 länder och 
priset kommer att delas ut av HM Drottning Silvia 
på Gripsholms Slott nästa vår. Årets tre utvalda är:

Molly Melching (Tostans grundare) som nomineras 
till WCP 2016 för 40 års kamp mot kvinnlig köns-
stympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Rosi Gollmann som nomineras till WCP 2016 för 
över 50 års kamp för de allra fattigaste och utsatta 
barnen i Indien och Bangladesh.

Manuel Rodrigues som nomineras till WCP 2016 för 
20 års kamp för blinda barn och barn med andra 
funktionhinder i Guinea-Bissau i västra Afrika.

Religiösa ledare på Tostanutbildning

55 religiösa ledare från Gambia, Guinea-Bissau och 
Senegal samlades 20 dagar i april i Kolda, Senegal 
för att utbildas om Tostans byprogram (CEP), freds- 
och konfliktlösning och föräldrautbildning för att 
föra kunskapen vidare till sina hembyar. 

De delades in i tre grupper där medlemmar från hu-
vudspråken - Mandinka, Djola eller Pulaar - fanns 
med i alla grupperna. Den transnationella mixen 
var en medveten åtgärd för att öka samförståndet 
dem emellan om viktiga värden som fred och säk-
erhet.

Ledarna fann likheter mellan islam och de mänskli-
ga rättigheterna och de tyckte att Tostans
program har mycket gemensamt med deras läror. 

Imam Oumar Sané sade att: ”Dagens lektioner
inspirerade mig verkligen. Jag skall sätta igång saker när 
jag kommer hem och i mina predikningar skall jag tackla 
teman som vi berörde här.”

Läs hela artikeln på tostan.org/blog/training-religious-
leaders-become-community-changemakers


