
Tostans mission er at støtte afrikanske samfund 
i at skabe fremgang på egne vilkår. 

Tostan implementerer et menneskerettighedsbaseret 
uddannelsesprogram i Vestafrika, som inspirerer 

deltagerne til at blive stærke ledere i udviklingen af 
deres samfund.

DanmarkTostan og 
verdensmålene



1: Afskaf 
fattigdom 
Deltagere i 
Tostans Com-
munity Em-
powerment 
Program (CEP) 
får undervisning 
i matematik og 
hvordan de bedst 
starter små pro-
jekter, som giver 
dem en personlig 
indkomst. Kvin-
der bliver mere 
uafhængige af 
deres mænd og 
bidrager selv 
til husstandens 
indkomst.

2: Stop sult
Deltagerne lærer 
at dyrke køkken-
haver, som både 
øger varieteten 
i deres kost og 
giver mulighed 
for en ekstra ind-
tægtskilde, som 
dermed også er 
med til at stoppe 
sult.

3: Sundhed og 
trivsel
Familieplanlæg-
ning er i højere 
grad baseret på 
fælles beslut-
ninger mellem 
kvinde og mand i 
et ægteskab. Det 
forbedrer kvin-
ders sundhed og 
trivsel ved fx at 
øge afstanden 
mellem børne-
fødsler.

4: Kvalitets-
uddannelse
Efter Tostans 
tre-årige CEP 
er gennemført, 
er andelen af 
landsbyboe-
re, som ikke 
mener at man 
må tage piger 
ud af skolen på 
noget tidspunkt 
i løbet af deres 
skolegang, steget 
fra 15 til 58 % i 
Guinea-Bissau.

5: Ligestilling 
mellem kønnene
Undervisning i 
projektstyring 
giver kvinder 
mulighed for at 
starte deres egen 
forretning og 
tjene deres egen 
indkomst. 

6: Rent vand og 
sanitet
Landsbyboere 
har lært om 
konsekvenserne 
ved bakterie-
fyldt vand. De 
gør nu rent i 
deres landsbyer 
14 gange over 
seks måneder i 
gennemsnit. De 
affaldssorterer, 
så de kan bruge 
deres kompost 
til gødning. De 
dyrker køkken-
haver, som både 
øger varieteten 
i deres kost og 
giver mulighed 
for en ekstra 
indtægtskilde.

8: Anstændige 
jobs og økono-
misk vækst
Siden Tostan 
begyndte at im-
plementere CEP 
for 28 år siden, 
er der kommet 
over 20.000 
kvinder i leder- 
og politiske 
stillinger. Mange 
kvinder har fået 
mere selvtillid, 
som har ført til at 
de har stillet op 
til lokalpolitiske 
valg og er blevet 
valgt.

10: Mindre 
ulighed
Igennem under-
visning om men-
neskerettigheder 
er der fokus på, 
at kvinder og 
mænd har de 
samme rettig-
heder. Når flere 
kvinder stiller op 
til valg og bliver 
valgt til lokalråd 
og lederstillin-
ger samt starter 
deres egne for-
retninger, får de 
egen indkomst, 
som bidrager til 
lokaløkonomien.

11: Bæredygtige 
byer og lokal-
samfund
Landsbyerne 
bliver mere bæ-
redygtige efter 
landsbyboerne 
er begyndt at 
lave køkkenha-
ver, bruge kom-
post i stedet for 
kemisk gødning 
og gøre systema-
tisk rent.

13: Klimaindsats
Landsbyboerne 
modtager under-
visning i hvordan 
de bevarer et 
sundt økosystem 
og mindsker 
klimaforandrin-
ger bl.a. ved at 
plante træer i 
landsbyen.

15: Livet på land
Igennem Tostans 
CEP er deltager-
ne blevet mere 
opmærksomme 
på, hvor vigtigt 
det er at holde 
deres landsby-
er rene og at 
bevare naturen. 
De har lavet 
køkkenhaver, 
plantet træer og 
bruger kompost 
til gødning, som 
reducerer brug 
af kemiske alter-
nativer.

16: Fred, retfær-
dighed og stærke 
institutioner
Tostans Peace 
and Security Pro-
ject er et separat 
modul, som 
implementeres i 
udvalgte lands-
byer efter endt 
CEP. Det styrker 
fredsbygning på 
lokalt plan ved 
at bygge videre 
på de elementer 
af konfliktfore-
byggelse, som 
deltagerne har 
lært i løbet af 
den tre-årige 
CEP. Det foregår 
både på lands-
by- og regionalt 
niveau.

I 2015 præsenterede FN 17 
nye verdensmål. De 17 nye 

verdensmål er ikke kun rettet 
mod udviklingslande, men hele 
verden. Vi bliver alle påvirket 

af klimatiske forandringer, som 
ændrer vilkårene for landbrug, 

som fører til øget migration,
som ændrer økonomiske 

mønstre, som har indflydelse 
på forbrugsmønstre og meget 

andet. 

Igennem Tostans arbejde 
med vestafrikanske lokal-

samfund adresserer 
uddannelsesprogrammet 
flere af verdensmålene 
uden at være direkte 

centreret omkring dem.



Igennem Tostans tre-årige 
Community Empowerment Program 
(CEP) modtager deltagerne interaktiv 
undervisning i menneskerettigheder, 
matematik, projektstyring, økonomi, 
sundhed og miljø. Igennem under-
visning i matematik og hvordan man 
kan starte små projekter, som giver 
deltagerne en personlig indkomst, får 
især kvinderne mulighed for at blive 
mere uafhængige af deres mænd og 
selv bidrage til husstandens indkomst. 
Det bidrager både til verdensmål 1 
om at afskaffe fattigdom, verdensmål 
5 om ligestilling mellem kønnene og 
verdensmål 8 om anstændige jobs og 
økonomisk vækst. 

Ligestilling mellem kønnene er en vig-
tig komponent i Tostans program, som 
kommer til udtryk ved at begge køn 
bliver hørt. Ved at anerkende at mænd 
og kvinder fysiologisk set er forskel-
lige, men at de stadig har de samme 
rettigheder, diskuteres følsomme og 
kønsspecifikke emner i kønsopdelte 
grupper. Mændene bliver ikke eksklu-
deret i dialogen om kvinders rettighe-
der, samtidig med at mænds rettighe-
der heller ikke negligeres. Et eksempel 
er at familieplanlægning skal være 
baseret på fælles beslutninger mellem 
kvinde og mand i et ægteskab, som 
foruden at øge ligheden mellem køn-

nene også forbedrer kvinders sundhed 
og trivsel (verdensmål 3) ved fx at øge 
afstanden mellem børnefødsler.

Inddragelsen af mænd og kvinder 
på lige fod med hinanden har også 
betydet, at antallet af kvinder i poli-
tiske og lederstillinger er steget med 
over 20.000 siden Tostan begyndte 
at implementere CEP for 28 år siden. 
Mange kvinder har fået mere selvtillid, 
som har ført til at mange har stillet op 
til lokalpolitiske valg og er blevet valgt. 
Det bidrager igen til verdensmål 8 om 
anstændige jobs og økonomisk vækst.

Piger er tidligere blevet taget ud af 
skolen i en meget ung alder, fordi de 
skulle giftes. Efter Tostan har gennem-
ført CEP-programmet i vestafrikanske 
landsbyer er andelen af beboere, som 
er imod børneægteskaber steget til 
96% eller derover i fire af de lande, 
hvor Tostan implementerer program-
mer: Guinea, Guinea-Bissau, Mali og 
Mauretanien*. Det betyder at flere pi-
ger færdiggør grundskolen, som bidra-
ger til verdensmål 4 – kvalitetsuddan-
nelse for alle. Efter gennemførelsen af 
CEP er andelen af landsbyboere, som 
ikke mener der er en acceptabel alder 
at tage piger ud af skolen på, steget fra 
15% til 58 % i Guinea-Bissau.

Der bliver lagt stor vægt på hygiejne  
og sanitet i CEP, som indebærer at del-
tagerne lærer om konsekvenserne ved 
bakteriefyldt vand. En forudsætning 
for at sikre adgang til rent drikkevand 
er at holde landsbyerne rene, så affald 
ikke flyder rundt i gaderne. Rengø-
ringsaktiviteterne bidrager direkte til 
verdensmål 6 om rent vand og sani-
tet. De gør nu rent markant oftere end 
tidligere, i gennemsnit 14 gange over 
seks måneder, som også reducerer 
risikoen for sygdomme. Landsbybo-
erne affaldssorterer, så de kan bruge 
deres kompost til gødning. De dyrker 
køkkenhaver, som både øger variete-
ten i deres kost og giver mulighed for 
en ekstra indtægtskilde, som dermed 
også er med til at stoppe sult – ver-
densmål 2. 

I forlængelse af oprydningsindsatsen,
har landsbyboerne plantet træer for at 
bevare et sundt økosystem. Derudover 
forhindrer beplantningen jordskred og 
at uproportionelt store mængder jord 
bliver inddraget til landbrug, som kan 
risikere at føre til øget ørkendannelse. 
Den øgede bevidsthed om træer og 
skovs betydning for lokalmiljøet spiller 
ind i verdensmål 11 om bæredygtige 
byer og lokalsamfund og verdensmål 
13 om klimaindsatsen.

Danmark* Tallene stammer fra en omfattende evaluering af det tre-årige Community Empowerment Program, som Bill Gates Foundation 
har gennemført.


