
“Learning about Tostan was a breakthrough for us; it changed the way we think about the 

work we do at our foundation. Far more important, though, are the breakthroughs Tostan 

has helped millions of people and thousands of communities make in their own lives.” 

Bill & Melinda Gates, 2018 

 

 

TOSTAN DANMARK 

VÆRDIG & BÆREDYGTIG FORANDRING 

Tostan er en NGO, som støtter afrikanske samfund i at skabe fremgang på egne vilkår. 
Tostan implementerer et innovativt, menneskerettighedsbaseret uddannelsesprogram i 
Vestafrika, som inspirerer deltagerne til at tage lederskab over udviklingen af deres 
samfund. I undervisningen kædes samfundets værdier og visioner sammen med den 
nødvendige viden og de redskaber, som skal til for at nå i mål med en bedre hverdag. 

Uddannelsen tager afsæt i fem kerneområder: 

SUNDHED – MILJØ – UDDANNELSE – GOVERNANCE – ØKONOMI 

Historien bag 

Molly Melching (founder og tidl. CEO) oplevede som studerende i 1980’ernes Dakar et 
behov for et alternativ til den traditionelle skoleundervisning i Senegal. Der manglede 
motivation for uddannelse. Det bundede bl.a. i afsavn af helt basal viden omkring 
menneskers kapacitet, rettigheder og ansvar, samt undervisningsmateriale på lokale 
sprog med håndgribeligt indhold. Ønsket om at gøre uddannelse mere tilgængeligt 
ledte til stiftelsen af organisationen i 1991, og siden da har Tostan bredt sig til flere 
omkringliggende lande i Vestafrika. I løbet af de seneste 28 år har Tostan støttet mere 
end 8.400 landsbyer i at skabe livsændrende og vedholdende resultater.  

Tostan arbejder med folk, der ofte ikke har gennemført en formel uddannelse. Ved at 
indgå i åben dialog med dem, har Tostan spillet en afgørende rolle i at få brudt tabuer 
omkring ældgamle, skadelige traditioner såsom kvindelig omskæring og 
børneægteskaber. Hele succesen skyldes Tostans anerkendelse af, at mennesker tager 
de bedste beslutninger for deres samfund og børn, hvis de har den nødvendige viden 
til det. Ønsket om at afskaffe skadelige praksisser er nødt til at komme fra folk selv. 

Nu er mere end 20.000 kvinder blevet valgt til ledende stillinger i klassisk patriarkalske 
samfund. 4,8 millioner mennesker lever i landsbyer, som offentligt har erklæret deres 
afskaffelse af kvindelig omskæring og børneægteskaber. 

Hvordan gør Tostan en forskel? 

Alle har ret til at leve et selvstændigt liv og være uafhængige – dét er Tostans 
grundtanke. Med princippet om hjælp til selvhjælp og gennem undervisning i 
menneskers basale rettigheder og ansvar, arbejder Tostan for at opnå bæredygtig 
udvikling og skabe positiv forandring. 

Succesen ligger i Tostans fremgangsmåde, som er:  

1. Baseret på menneskerettigheder – kendskab til menneskerettigheder danner 
fundamentet for undervisningen. 

 

2. Respektfuld & inkluderende – information bliver delt på en inkluderende måde 
for at skabe åben dialog og respekt. 

 

3. Bæredygtig & helhedsorienteret – programmerne dækker flere forskellige 
områder og fokuserer på varig forandring. 

 
 

 



Uddannelsesprogrammerne giver landsbyboerne mulighed for at visualisere deres 
egen vision og få værktøjer til at opnå målene på egne betingelser. Landsbyboerne 
ansøger selv om deltagelse i Tostans programmer, som bliver tilpasset de enkelte byers 
behov. Dermed sikres det, at indsatsen sker med respekt og forståelse for lokal kultur, 
tradition, sprog og ressourcer, og med landsbyens fulde engagement. 
 

Programmerne dækker blandt andet:  

• Uddannelse af kvindelige ledere 
• Beskyttelse af børns og mødres sundhed 
• Afskaffelse af kvindelig omskæring og børneægteskaber 
• Øget indskrivning af piger i skolesystemet 
• Styrkelse af landsbyernes kollektive økonomiske muligheder 
• Forbedring af faglige og uddannelsesmæssige færdigheder 
• Miljømæssig bæredygtighed 
• Beskyttelse af børns rettigheder 

 
Uddannelsen lærer deltagerne at se årsagssammenhænge gennem grundlæggende 
redskaber. Fx giver viden om den kvindelige krops anatomi anledning til at 
gennemtænke konsekvenserne af omskæring, mens økonomiundervisning gør folk 
stærkere rustet til at drive en forretning. Forståelsen af menneskerettighederne 
danner de overordnede rammer, udgør springbræt for dialog og skaber en motivation 
for at ændre på forholdene. 

Hvem er Tostan Danmark og hvordan kan du hjælpe?  

Tostan Danmark blev stiftet i februar 2017 med formålet at støtte Tostan 
International. Det sker blandt andet ved fundraising til projekter for på den måde at 
skalere effekten, således at endnu flere piger, drenge, mænd og kvinder får adgang til 
Tostans uddannelsesprogrammer og derigennem muligheden for at leve uafhængigt 
af andre. Tostan Danmark fremmer organisationens vision gennem medier og 
beslutningstagere såvel i den private som i den offentlige sektor.  

Kernen i Tostans indsats er det 3-årige Community Empowerment Program. Det er et 
livsændrende program, som dækker en hel landsby med ca. 600 beboere. Som et led i 
programmet spreder landsbyboerne den nye viden til deres naboer, og på den måde 
fordobles effekten som minimum. Se evalueringer af Tostans indsats i Vestafrika HER. 
 

Hos Tostan Danmark indsamler vi økonomiske ressourcer til at implementere det 
treårige CEP i nye områder. I 2018 samlede vi ind til programmer i Guinea-Bissau, som 
nu er godt i gang. Når du støtter Tostan Danmark, bidrager du direkte til Tostans 
arbejde. Donationer til Tostan Danmark er berettiget til skattefradrag. 

Vil du vide mere? 

Besøg www.tostan.org og læs mere om vores projekter eller send en e-mail til 
info@tostan.dk for at høre nærmere om, hvordan du kan bidrage til Tostan Danmarks 
arbejde. Følg os på Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn @Tostandk 

 

 

Tostan Danmark 

Sandbjergvej 35 Tlf: +45 30224217 

2950 Vedbæk www.tostan.org 

CVR: 38462504 info@tostan.dk 

https://www.tostan.org/resources/evaluations-research/
mailto:info@tostan.dk
https://www.facebook.com/tostandanmark/
https://www.linkedin.com/company/tostandanmark/
https://www.instagram.com/tostandk/
https://twitter.com/Tostandk

