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Nu strålar solen utanför fönstret och vintern verka ha släppt sitt grepp om landskapet  
– för denna gång. Vädret har varit ett hett samtalsämne de senaste månaderna och 
jag tänker ofta på hur förändringar i vädret påverkar livet i utvecklingsländerna. 
  I Mongoliet har det varit neråt 50 minusgrader i vinter och hälften av boskaps-
djuren har dött till följd av kylan. I delar av Afrika har det regnat stora mängder 
då det i vanliga fall är torka. Lever man som självförsörjande bonde är man känslig 
för förändringar i klimatet. 
  Svenska Togoföreningen är en liten prick jämfört med de stora bidragsjättarnas  
organisationer. Men vår styrka är kanske just det att vi är små. Våra bidrag går utan  
omsvep ner till skolan i Togo. Vi har fått möjlighet att lära känna lärare, elever och  
bybor runt omkring på ett ganska unikt sätt. Vi ses som en naturlig del i landskapet  
och vårt engagemang har varat i så många år att vi har smält in i grönskan både 
bokstavligt och bildligt. 
  Våra bidrag innebär att runt tjugo till trettio elever tar en yrkesexamen varje år.  
Det kanske låter lite, men varje elev har människor runt omkring som också påverkas 
positivt. Den glädje som släkten visar vid examensfestligheterna är stor och det är 
just den glädjen som är beviset för att det vi gör är betydelsefullt. 
  Skolan gör att ungdomarna är kvar ute på landsbygden under studietiden. De umgås,  
rör sig på stigarna mellan byarna, deras sång och liv hörs ibland på kvällarna över 
landskapet. De går till kyrkorna i omgivningen på söndagarna, tvättar sina kläder 
och hämtar vatten i bäcken. 
  En del elever söker sig till staden efter utbildningen, en del blir kvar i sina hem-
byar. Det var en stor glädje att höra att två elever från smedjan har startat sin egen 
smedja i Adamé. Detta var just den ena elevens mål och dröm när jag intervjuade 
honom 2004. Han var liten till växten och bodde med sin mamma. Jag minns 
honom väl, han hade en särskild glimt i ögonen och han gick omkring i ett par 
trasiga skor. Om du inte gick på den här skolan – vad hade du gjort då frågade 
jag honom. ”Jag hade bara varit hemma” svarade han. Hans pappa hade lämnat 
familjen och hans mamma odlade den mat han och hans småsyskon hade att äta. 
Nu har han ett yrke, en försörjning en smedja. Han nådde sitt mål.
  En annan glad nyhet som byborna berättade om var att en tidigare elev från skolan  
fått arbete som sylärarinna på en fransk yrkesskola som skulle starta upp i en by 
som heter Bala. Många såg detta som ett otroligt bra betyg för den utbildning 
som sömmerskorna får på CRASE. Jag hade turen att träffa på den blivande läraren 
när jag stod på matmarknaden i Kpalimé. Hon kände igen mig bland alla stånd 
av tomater, kryddor, högar med lök och torkad fisk. Det är alla dessa möten med 
fantastiska människor som gör att jag återvänder gång efter gång.
  Jag hoppas att det är fler från föreningen som kommer att återvända, det ger 
mycket att komma tillbaka, att återvända till en plats där man tidigare har varit gör 
att man ser saker på ett nytt men djupare sätt.

Ollidodji (bra jobbat!)
Eva Nilson, ordförande i Svenska Togoföreningen

Möten som berikar
Eva och Nunyabu Atsufoe, blivande sylärare i Bala.

Elever på CRASE
Vid besöket på CRASE i juni-juli 2009 gjorde vi  
intervjuer med några elever för att ta reda på vari- 
från skolan rekryterar elever och vad som gör att 
ungdomar väljer att utbilda sig på CRASE. Vi blev 
lite förvånade att det kommer ungdomar från byar 
och städer långt från Dunyo, t ex från Kara. Vi för-
sökte fråga eleverna om hur de hade hittat skolan, 
men det var få som kunde svara på det. Kanske 
ställde vi frågan fel eller så var frågan irrelevant för 
dem. De kanske inte funderar över det på samma 
sätt som vi. De bara vet eller har fått veta genom 
någon som har fått veta av någon annan osv. Fram-
tiden var lättare för eleverna att resonera kring. 
   CRASE var ju från början tänkt att den skulle hjälpa  
ungdomar att stanna i sina byar. Genom att utbilda 
sig och sedan öppna en ateljé skulle det vara lättare 
att försörja sig och sin familj och landsbygden skulle 
inte avfolkas. Av de vi har intervjuat finns det både 
de som vill stanna i sin by när de är klara men även 
de som vill till större städer så som Kpalimé och 
Lomé. Det kan väl vara så att det är enklare att hitta 
arbete i större städer.

Laurent, Adidja, Richard, och Magi, lärare på skolan.



Elever på CRASE Text och bild: Åsa Badel

Wuadi Komla 20 år, årskurs 1, snickeriet. Kommer från 
Ago (mellan Kpalimé och Lomé). Kom hit för framtiden. 
Vill arbeta i Ago när han är färdig.

Komuo Pialo 20 år, årskurs: 2, syateljén. Kommer från: 
Dovota (på promenadavstånd från Dunyo där CRASE ligger).
Vill till Kpalimé och arbeta i en ateljé.

Tanan Komi årskurs 2, snickeriet. Kommer från  
Kara (i norra Togo). Kom hit för att lära sig ett  
yrke för att få möjlighet att leva ett bättre liv.  
Ska tillbaka till Kara när han är färdig.

Gabiam Sika, 21 år, årskurs 2, syatelén. Kommer från: Kpélé Tutu.  
Vill arbeta i Lomé när hon är färdig.

Ameyo Nunyabu 22 år,  
årskurs 2, frisörateljén.  
Kommer från Dunyo.  
Bychefens dotter. Vill  
stanna kvar i Dunyo när  
hon är klar.

Koku Kapisa 32 år, årskurs 3, smedjan. Kommer  
från Adamé (grannbyn). Vill arbeta i Dovota när  
han är färdig.

Elolo 22 år, årskurs 3, skräddare. Kommer från Adamé. Vill arbeta i  
Adamé när han är färdig.

Utsikt från byn Tokpli. På toppen av berget skymtar man CRASE och elevhemmet.



Eftersom Svenska Togoföreningen lämnar bidrag till lärarnas löner på  
CRASE är regelbundna gåvor av mycket stort värde.

Du kan betala in till Svenska Togoföreningen regelbundet om du vill.  
Om du gör betalningar via Internet så kan du själv registrera en automatisk 
överföring/stående betalning till Svenska Togoföreningens bankkonto på 
Nordea, nr 9960-4206738447.

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

Det går också bra att betala till plusgirokonto nr 673844-7. 
Ditt bidrag gör nytta!

Regelbundna gåvor
Har du någon idé, tanke, åsikt eller fundering? 
Står det fel i adressen på kuvertet till dig? Vad det 
än är så kan du lätt kontakta styrelsen via mail: 
kontakt@svenskatogoforeningen.se alternativt: 
evanilson@hotmail.com. Har du någonting som 
du vill ha med i ett nummer av Agble? Ett min-
nesvärt foto från skolan, en liten text om ditt 
besök i Togo eller en bild från en insamling till 
Svenska Togoföreningen så skicka det gärna till 
någon av mailadresserna!

Maila till föreningen

Den 1 oktober 2009 hade vi 66 500 kr i behållning. Från den 1 oktober  
fram till den 10 februari har vi samlat in 11 600 kr. Vi skickade en 
betalning av löner och pensioner strax innan jul för första halvåret 2010  
på 23 000 kr. Vi har också haft en kostnad för plusgirot på 480 kr. 

Vår behållning är nu 54 600 kr.

Bidragen varierar mellan 50 kr och 1 000 kr. Några är regelbundna 
och andra kommer sporadiskt. Alla bidrag är välkomna och gör det 
möjligt för föreningen att stödja den värdefulla verksamheten på CRASE. 

Stort TACK till alla!
Ann-Marie Svensson, kassör

Ekonomisk rapport, februari 2010

Närvarande: Åsa Badel, Agneta Blomberg Widegren, Christer Blomberg,  
Emelie, Ingela Fransson, Helena Jansson, Margareta Matsson, Eva Nilsson  
och Ann-Marie Svensson.

Vi inledde årsmötet med en god lunch och bildvisning från Eva och 
Åsas Togoresa sommaren 2009. 

1. Kallelse har gått ut i enlighet med stadgarna. 
2. Ann-Marie valdes till årsmötets ordförande.
3. Åsa valdes till sekreterare.
4. Helena valdes till justerare.

5. Verksamhetsberättelse 2008-2009: Två Agblé har getts ut under  
 året. Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt. Det har genomförts  
 informationsarbete på Mora folkhögskola. Ett styrelsemöte har hållits.  
 Två styrelseledamöter har varit i Togo i juni-juli 2009. Mejl- och  
 brevkontakt har hållits med skolan.

6. Ekonomisk rapport: se bilaga. Läggs till handlingarna.
7. Revisionsberättelse; inget att anmärka på.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
9. Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av: 1 ordförande,  
 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Till ny styrelse valdes:
Ordförande: Eva Nilsson
Vice ordförande: Ingela Fransson
Övriga ordinarie ledamöter: Åsa Badel, Håkan Franklin, Ann-Marie 
Svensson (kassör) och Dag Svensson
Suppleanter: Margareta Matsson, Rainer Hielle, Representant för inter-
nationella kommittén på Mora fhsk.

10. Till revisorer valdes: Staffan Eklöf och Björn Eriksson
 Till valberedning valdes: Catarina Svensson  
 och Agneta Blomberg Widegren.

11. Övriga frågor: Årsmötet beslutade att skriva ett brev till rektorn  
 angående att Magi, flätningsläraren, enbart har en elev i sin ateljé.  
 Vi finner det bekymmersamt och vill diskutera hur hon kan vara  
 användbar för centret utöver att vara flätningslärare.

Madame Adidja, syläraren, går i pension i augusti. Vi beslutade att 
hennes pension kommer att vara densamma som hennes nuvarande 
lön. 

Eva återgav vad lärarna och rektorn hade berättat under våra möten 
med dem i Togo. Rektorn lyfte fram många problem med byggna-
derna och lärarna ville ha högre lön.

Tack Ingela för god mat!

Åsa Badel, sekreterare    
Helena Jansson, justerare

Protokoll årsmöte Svenska Togoföreningen 2009-11-07

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


