
Svenska Togoföreningens mailadress: kontakt@svenskatogoforeningen.se hemsida: www.svenskatogoforeningen.se

Anmäl gärna att du kommer till Ingela Fransson via ingela@rusting.se.

Det går även utmärkt att meddela om det är någon punkt som ska upp på agendan  
utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Adress och vägbeskrivning lämnas i samband med anmälan till årsmötet via mejl.

Välkommen på årsmöte!
Kallelse till årsmöte i Svenska Togoföreningen, Lördagen den 18 november, 2017,  
kl 13:00, Stockholm.

Ditt bidrag gör skillnad!
Välkommen att bidra till byfolkhögskolan CRASE, Togo,  

Västafrika via plusgironummer 67 38 44 - 7.

Gåvoredovisning oktober 2016 – september 2017
Inbetalningar under perioden 

Birgitta Fredriksson ................................................................  1 000 kr 

Birgitta Svensson ........................................................................ 400 kr 

Björn Ericson ............................................................................ 300 kr 

Bo Karlstens ..........................................................................  1 000 kr 

Catarina Svensson ...................................................................... 105 kr 

Gull-Britt Hessel ...................................................................  1 200 kr 

Gun Östman ............................................................................. 200 kr 

Helmi Franklin ......................................................................... 500 kr 

Ingela Fransson ......................................................................  1 200 kr 

Joel Zirath ................................................................................ 600 kr 

Karin Bertelsen ......................................................................  1 100 kr 

Katarina Hermansson.................................................................. 100 kr 

Kjell Arne Kamperin ................................................................... 800 kr 

Lena Olsson .............................................................................. 500 kr 

Maj Lis Falck ........................................................................... 300 kr 

Margareta Matsson ................................................................  1 200 kr 

Mora folkhögskola ................................................................  15 000 kr 

Susanne Lindberg ....................................................................... 800 kr 

Thomas Wallmark .................................................................... 100 kr 

Åke Svensson och Maj Selmosson ..............................................  2 000 kr 

Åsa Badel .............................................................................  1 200 kr 

Summa inbetalningar ............................................. 29 605 kr 

 

Utgifter under perioden

Bidrag till CRASE för löner, pensioner,  

symaskiner och övrigt material ..............................................  36 354 kr 

Plusgirot ...............................................................................  1 050 kr 

Summa utgifter ............................................................... 37 404 kr

nyhetsbrev

Höst 2017

De två fotona till vänster är från förra årets 

examination på CRASE, stolta elever som tagit 

examen i snickar och sömmerskeateljeérna. 

De två översta till höger är från examensprov 

som genomförts på CRASE, september 2017. 

Nederst till höger är från förberedelserna till 

examinationen med reparation av gamla och 

inköp av nya symaskiner.



För några år sedan firade Svenska Togoföreningen femtioår-
sjubileum, ett engagemang som sträcker sig så långt tillbaka 
och är så uthålligt över tid. I detta utskick av Agble kan ni 
läsa Agnetas berättelse när hon som ung kvinna ensam åkte 
ner till Togo som representant för Svenska Togoföreningen.

Skolan har skickat några bilder från examinationen som var 
nu i september där elever från flera skolor kommer och gör 
sitt examensprov på CRASE. Det är en stor dag för eleverna 
och deras familjer med mycket glädje och stolthet. 

Nu har området i Kuma där skolan ligger börjat få elek-
tricitet framdraget till byarna, det är en ny fas där vi som 
stödjer skolan får ta ställning till hur vi kan stödja CRASE på 
bästa sätt så att skolan är med i samhällsutvecklingen. I alla 
år har tanken med CRASE varit att ge ungdomar en utbild-
ning till ett hantverksyrke de kan utöva utan elektricitet.  
Jag har önskat av rektor, lärare och elever samt ministeriet 
i Togo svar på frågor om framtiden, hur de ser på skolans 
utveckling, hur skolan kan användas på bästa sätt, och hur 
man ser på skolans förmåga att möta efterfrågan från ung-
domarna som söker utbildning. Det är stora frågor som vi 
tillsammans med personal och elever behöver diskutera för 
att finna rätt väg framåt tillsammans. 

Vår pensionerade snickarlärare Agbekponu dök upp i mitt 
facebookflöde förra veckan och jag håller tummarna att det 
snabbt går framåt så att fler och fler får möjlighet att kom-
ma i kontakt via sociala medier. Jag har försökt starta upp 
en grupp på facebook som heter Svenska Togoföreningen. 
Har du möjlighet att vara med i den gruppen så kanske den 
kan utvecklas till att få ut snabb information till alla som 
stödjer skolan i Togo. Sök på gruppens namn eller kontakta 
mig så kan jag lägga till er. 

Tack för alla bidrag ni lämnar trots att återkopplingen är 
så pass begränsad till något enstaka brev i samband med 
kallelse till årsmötet. Jag får påminna mig ibland när skolan 
känns avlägsen att det ändå är elever och lärare som varje 
dag öppnar dörrarna och sopar rent golven. Trampar igång 
symaskiner i syateljén och börjar snickra i snickarateljén. Jag 
får påminna mig om ljudet av en såg som hörs ut genom 
de öppna dörrarna på baksidan som vetter mot mangoträ-
den. Lärarinnans granskande blick när hon synar plaggen 
eleverna sytt i cementsäckspapper. Ungdomarna med fram-
tidstro som lägger ett par år av sitt liv i ateljén på CRASE för 
att lära sig ett hantverk. 

Eva Nilsson 
Ordförande, Svenska Togoföreningen.

Mobil: 0707 290 298 ( skicka ett meddelande om du vill 
bli tillagd i facebookgruppen )

Evas spalt

Där sitter jag i solgasset på stenmuren på stranden i Lomé en 
januaridag 1976, med tidsenligt jättelika solglasögon, nyss fyllda 
30 år; den enda bilden jag har på mig själv som vittnar om att 
jag faktiskt var där! Att jag var på väg hem efter en månads resa 
i Togo, sprängfull av känslor och erfarenheter av ett slag jag 
aldrig anade vid avresan i december och som långt senare skulle 
förvandlas till minnen av värdefullaste slag.

Livet är som bekant fullt av tillfälligheter……som tex -  att jag 
just då, 1975, gick på Fritidsledarlinjen på Fornby fhs och hade 
SiggeNiwong som lärare i Kulturorientering. Att han var enga-
gerad i en förening som hjälpt till att bygga en byfolkhögskola i 
Togo. Att regeringen i Togo stängt skolan. Att föreningen fått bi-
drag från SIDA för att bygga ut skolan. Att det behövdes ”någon” 
som kunde skickas dit för att på plats sondera läget. Att jag kunde 
(lite) franska. Att jag tackade ja till att vara denna ”någon”.

Jag packade min väska; vad hade jag egentligen med mig, 
förutom kläder, kamera och en bandspelare? Ja, livets ”verktygs-
låda” var ännu inte så stor. Visst hade jag lärt mig mycket efter 
mer än fem års liv i norra England med många utmaningar och 

En bild berättar...

svårtolkade osynliga koder. Men där hade jag en familj, arbetskam-
rater – ett nätverk som hjälpte mig. Att stiga av planet ensam en 
sen decemberkväll i Accra var något helt annat. Jag behövde nu 
förlita mig helt på mig själv, börja läsa av den alldeles okända och 
osynliga kartan….

Lita på taxichauffören som hjälpte mig hitta ett hotell i nattmörkret.  
Inte få panik när hotellägaren öppnade endast iklädd en minimal  
handduk runt midjan. Lita på att jag satt på rätt buss nästa morgon 
– att den skulle ta mig till Togo. Slappna av under den fem timmar 
långa bussturen tillsammans med Geniviève, sex månader, som åkte 
med sin mamma och en hönsbur inträngd mellan våra säten. 

Lita på att rishögen till taxibil i Lomé inte skulle rasa ihop och 
glädjas åt att taxichauffören till slut hittade fram till 33, Rue de 
Palmiers. Bli så himla glad när Yao står där på gathörnet i sin svarta 
tröja, inköpt på Åhléns i Borlänge och med Fornbynålen på bröstet. 
Inte misströsta under de följande veckorna i de många väntrum-
men inför mötena med alla inblandade instanser. Inte bli skrämd 
eller visa ilska över det ofta arroganta bemötandet. Bli upprörd av 
den nedsättande tonen som användes mot Yao. Förstå att bara för 

att hela Lomé var full av banderoller att det var ”Böndernas år” be-
tydde det inte att vår skola i Dunyo på något sätt skulle premieras. 
Inte just då i alla fall.

Tränga ihop mig med 14 andra passagare i en Volkswagenbuss 
och äntligen lämna Lomé och bege mig till Campement. Befriande 
lättnad trots trängseln och ovissheten vad som nu skulle hända. 
Komma fram till en märkligt ställe där jag skulle bo. Mitt ute i 
”ingenstans” jättebyggnader (bostad, hotelldel, restaurang) under 
libanesisk ledning och lite längre ner på vägen den lilla skolbygg-
naden där Yao bodde. Kontraster. 

Förundran och värme över det fina mottagandet av lokalbefolk-
ningen. Välkomstceremonin med tal och gåvor men också av bävan 
inför eventuella odrickbara vätskor! Vila i den vänlighet , nyfiken-
het och generositet som jag möttes av. Skilda världar – rik/fattig, 
elit/undersåte, stad/land…..Klokskapen hos de jag mötte (men 
jag såg ju att det fanns lite av ”skilda världar” även där). Där kom 
jag, som nyss läst Freires Pedagogik för förtryckta och här var alla 
som levde med förtryck dagligdags inpå bara skinnet. Kändes som 
en krock i huvudet. Det långa samtalet nere hos Yao vid Campe-
ment, under palmtaket, där fåret just grillats och levererats ner till 
Kpalimé på nyårsafton lämnade för alltid spår efter sig. När jag 
tänker på den kvällen så här långt efteråt kan jag undra vilket språk 
jag pratade på. Franska, svenska kanske? En ordlös samhörighet som 
sällan överträffats…..Magiskt, faktiskt!

Att vara kvinna, ensam, framföra Togoföreningens målsättning på 
möte med borgmästaren i Kpalimé och ditresta tjänstemän från Lomé  
– en inte allt igenom lyckad kombination! Hantera deras hög-
ljudda frustration över att jag inte ”köpte” deras nya idé om att 
SIDA-pengarna skulle användas till ett slags fritids/kulturcentrum i 
Kpalimé.

 Att vara kvinna och ensam i möte med endast borgmästaren på 
rummet på Campement skulle lite senare visa sig vara än sämre. 
Panikkänslor, när han en bit in i samtalet kring nyckeln jag ska få 
till skolan ilsket undrar varför jag har jeans på mig , reser på sig 
och börjar fingra på mitt skärp av indianpärlor, frågar mig ( nu 
väldigt tätt inpå mig), om jag ville ha en souvenir från Togo. Nu 
ryker hela projektet, hinner jag tänka. Känslan av utsatthet var stor 
men jag samlar mig och svarar att jag redan köpt alla souvenirer. 
Fel svar. Han stormar ut och nyckeln till skolan tar han med sig. 
Jag vågar knappt sova den natten. Jag kunde åka hem till trygghet 
och respekt i Sverige, men alla som bor här…? En insikt rikare.

Ett gammalt tyskt talesätt säger: Wenn jemand eine Reise tut,so 
kann er/sie was erzählen (När någon gör en resan så kan han/hon 
berätta något). Så sant, eller hur! Det gäller ju för oss alla.

 
Tack Svenska Togoföreningen att ni skickade mig på detta uppdrag!  
Det var 70-tal! Allt var möjligt! Framtiden väntade!

Agneta Blomberg Widegren, Hässelby


