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Hej alla Togo-vänner.

Stort tack till alla Er som bidrar till skolan uppe på berget i Togo trots att det inte har kommit ut någon 
Agble på länge. Renoveringen på skolan som pågått fram till slutet av sommaren 2007 visade sig bli  
riktigt lyckad. Vi som möttes upp på årsmötet i Stockholm i slutet av oktober ifjol fick se bilder och 
lyssna på Håkan Franklins rapport från sin och familjens resa sommaren 2007. Vi fick även se film från 
CRASE som visade en oerhört inspirerande och glädjande bit från skolåret. Examensfestligheterna 2007. 
Den enorma glädje som eleverna och deras familjer och vänner visade då varje avgångselev mottog  
diplomet gav mig en riktig påminnelse om hur betydelsefullt skolans arbete är. Och då även det arbete  
vi gör här i Sverige för att försäkra oss om skolans fortlevnad. 

Ytterligare ett tack till Ingela med familj som ordnade årsmötet på ett fantastiskt sätt, riktigt roligt var 
också att det var flera gamla Togovänner som slöt upp. 

Styrelsen har haft ett gott samarbete med skolans rektor som redovisat de ekonomiska delarna kring 
renoveringen på ett föredömligt sätt. Men i slutet av 2007 blev rektorn ersatt av ministeriet och en ny 
rektor intog platsen på skolan. Vi i styrelsen har beklagat detta då förtroendet till personalen på skolan 
är nödvändig för föreningens arbete. Nu får vi satsa på att bygga upp en relation med den nya rektorn. 
Under tiden så lämnar föreningen bidrag till lärarnas löner men inte till ytterligare renovering.

Anna och Martin i Göteborg håller hemsidan uppdaterad så glöm inte att titta in på www.svenskato-
goforeningen.se Vi satsar på att förbättra nyhetsinformationen och hoppas på att få igång ett system med 
nyhetsbrev via mejl samtidigt som mer aktuell information ska finnas tillgänglig på hemsidan.

Vi jobbar för det som är så självklart i Sverige men otillgängligt i u-länder – utbildning för tjejer och  
killar från fattiga familjer. Det är oerhört viktigt, det spelar en stor roll, inte bara chansen till ett yrke  
– en försörjning. Men även det självförtroendet, den självrespekten och drömmarna om en framtid  
dessa ungdomar bygger upp under de år de utbildar sig på skolan. Att få vara med och vara en liten  
del i detta är också betydelsefullt för oss. Jag känner ofta att jag önskar att jag gjorde mer. Men vi gör  
så gott vi kan, med det stöd som Moras internationella kommitté ger, samt alla privatpersoner som  
lämnar bidrag har vi lyckats föra CRASE utveckling framåt. 

I höst återvänder vi till Ringvägen 83 i Stockholm för nästa årsmöte som går av stapeln den 8 november. 
Gör en markering i almanackan så hoppas jag att vi möts där. Närmare information bör finnas på hemsidan 
när det närmar sig höstkanten.

Min D-uppsats i socialantropologi ”I came here because of the future – a study at a vocational school 
in Togo, West Africa” som handlar om elevernas livsförhållanden, deras drömmar och deras 
livsberättelser finns snart tillgänglig att ladda hem från hemsidan. Så håll utkik om du är intresserad 
av vad jag fick ta del av på min fältstudie på CRASE 2004.

Vänliga hälsningar 
Eva Nilson, ordförande i Svenska Togoföreningen
Tel hem: 0325-420 09, tel mobil: 0707-29 02 98

Här är ett Mejl som vi skickat till rektorn, översatt till svenska

Bäste Herr Agoutey
Vi har mottagit ert mejl. Ursäkta att svaret har dröjt. Det är viktigt för medlemmarna i föreningen att veta  
vad deras bidrag används till och vi vill därför ha en ekonomisk redovisning av de pengar som skickas till 
skolan. Detta görs till kassör Ann-Marie Svensson på...(adressuppgifter).

Hur ser verksamheten på skolan ut nu? Hur många elever går på skolan? Går det bra med trädplanteringarna 
och kooperationen? Vilka planer har du för skolan i framtiden?

Med vänlig hälsning Eva Nilson, Ordf i svenska Togoföreningen.



Protokoll 
Styrelsemöte Svenska Togoföreningen 2008-06-01

Närvarande: Åsa Badel, Ingela Fransson, Eva Nilson, Ann-Marie Svensson och Dag Svensson.

Vi hade besök på mötet av Harald Svensson som besökte crase 1987, idag är Harald 82 år  
och var klädd på mötet i en fantastisk afrikansk dräkt med tillhörande bildäckssandaler.  
Dag skriver ett reportage om Harald till kommande Agblé.

1. Informationsverksamhet

Ann-Marie har varit på grundskolan i Gustavs och berättat om skolan och Togo. Håkan har  
varit i Mora och informerat.

Nytt nummer av Agblé ska skickas ut. Deadline för detta nummer är 27 juni. Vi vill ha en  
rapport från kassören och gärna en reseberättelse med bilder från Håkans resa till detta nummer

Filmen från examinationsfesten (delar av den) ska läggas ut på hemsidan.

2. Ekonomi

Föreningen har 45 000 kr i dagsläget. Ann-Marie ska skicka ner lönebidrag före den 1 juli på ca 
20 000 kr. Detta täcker de kommande 6 månaderna.

3. Övrigt

Ingela ordnar så att föreningen får en e-postadress. Med den ska vi kunna skicka information 
och nyhetsbrev till medlemmarna i föreningen.

Sylärarinnan Madame Adidja har hört av sig gällande arbetssituationen. Hon meddelar att hon 
har en påfrestande uppgift då syateljén nu har 38 elever. Hon önskar en löneökning. Vi har inte 
ekonomiskt utrymme att höja lönerna just nu och vill poängtera att vi bara ger ett bidrag till 
lärarnas löner. Det är DJASE ansvar att betala ut löner till lärarna på skolan.

Vi drog ut linjerna till ett brev till nya rektorn för att upprätta kontakten och svara på det mejl 
han skickat till oss(eva). Åsa renskriver och översätter till franska, skickar till eva som skickar  
till rektorn.

4. Årsmöte

Preliminärt blir årsmötet i Stockholm den 8 november 2008. 



Ekonomin i Togoföreningen

Behållning 1 januari 2008  43 779 kr 
Insamlade medel 34 700 kr 
Bidrag lärarlöner och pensioner 19 673 kr  
Avgifter postgiro 580 kr 
Behållning 1 juli 2008 58 226 kr

Varje halvår betalar vi ett bidrag till lärarlöner samt pension till den pensionerade snickar- 
läraren. Då personalen på CRASE inte får lön från staten så är detta deras hela inkomst för 
det arbete de lägger ner som lärare på CRASE. De har frågat om löneförhöjning men vi har 
sagt nej, då vi är osäkra på att få in medel så att det räcker. Lönerna är troligtvis i lägsta laget.

Stort tack till Internationella nämnden på Mora folkhögskola som skänkt 29.000 kr i år.  
Ni är stommen i vår insamling och vi skulle inte klara det utan er. 

Vi har tyvärr inte möjlighet att i nuläget skicka pengar får ytterligare underhållsarbeten och 
utrustning som skulle behövas. Men vi hoppas kunna göra det om vi får fart på insamlingen 
ytterligare.

Lätt att bidra med autogiro 
Du kan betala in till Svenska Togoföreningen regelbundet via autogiro om du vill.

Om du gör betalningar via Internet så kan du själv ordna regelbundna betalningar till  
Svenska Togoföreningens bankkonto på Nordea nr 9960-4206738447. 

Annars kan du beställa en autogiro-överföring av din bank. Antingen till ovannämnda  
bankkonto eller till plusgirokonto nr 673844-7.

Vi kan dock inte se vem som har betalat in, så det är bra om du meddelar oss hur mycket 
och hur ofta du överför pengar via autogiro. Meddela detta till kassören Ann-Marie Svensson, 
tfn 0243-24 20 26 eller e-post ann-marie.svensson@fc.jak.se. 

Ditt bidrag gör nytta!

Elever som hämtar material  
till renovering av skolan.  
Termitstackslera används som  
golvfyllnad i de nya rummen.


