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TOGO

Togo ligger i västra Afrika och gränsar till Benin
i öster, Ghana i väster och Burkina Faso i norr.
Landet har en befolkning på ca 7 miljoner
innevånare på en yta av 56 800 kvadratkilometer
(jfr Sverige 9,7 miljoner innevånare på en yta av
ca 450 000 kvadratkilometer). Huvudstaden
Lomé ligger vid kusten.
Togo är en tidigare fransk koloni och blev
självständigt 1960.
Folket Tem/Kotokoli (språk tem/kotokoli) lever
främst i central/norra Togo, och delvis i Ghana
och en liten del i Benin. Folkgruppens främsta
religioner är islam, kristendom (minoritet) och
animism. De muslimska familjerna är ofta
polygama familjer. Huvudsaklig verksamhet är
jordbruk för män och småföretag för kvinnor.
Sekundära aktiviteter är olika hantverk.
Fattigdomen är utbredd bland Temfolket och är
nära relaterad till en hög grad av vuxen
analfabetism. Samhällsinformation har tidigare
erbjudits endast på franska men information
börjar mer

STATISTIK
Befolkning: 6,817,000
Levande språk: 46
Läskunskap: 60,4%
(2011 UNESCO)
Ingen bibel: 12 språk
Bibeldelar: 6 språk
Nya Testamentet: 14 språk
Bibel: 14 språk

och mer komma även på vissa lokala språk. För
det mesta är dock information på franska som
många förstår. En analfabet drabbas dubbelt
genom att denne dels inte kan läsa och skriva ens
sitt modersmål, dels måste kunna franska för att
få tillgång till samhällsinformation och
samhällsstrukturen utanför den egna folkgruppen.
I detta program, som komplement till den
ordinarie modersmålsbaserade läs- och
skrivundervisningen, har vi även undervisning i
enkel franska det sista året i av utbildningen.

SPRÅK
I Togo finns 46 levande språk och folkgrupper,
varav de flesta har ett eget språk. Undervisningsspråk i grundskolan är det officiella
språket, franska. Förväntad livslängd för både
kvinnor och män i Togo är 56 år (2012), och
andel som har tillgång till rent vatten är 60%
(2012). Analfabetismen är relaterad till fattig-dom
och fattigdomsindex i Togo är som högst, 80,2%,
i de centrala delarna av Togo där Temfolket lever.
Andelen kvinnor som kan läsa och skriva är 48%
(2011) och för män 74,1%
(2011). I Togo som helhet kan endast 60,4%
(2011) av den totala befolkningen läsa och skriva.
Det som är positivt är att andelen unga som kan
läsa och skriva är 79,9% (2011), vilket betyder att
tillförseln av nya vuxna analfabeter i Togo inte
avstannat men i alla fall minskar.
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Projekt

Projektets mål är att minska analfabetismen
bland temtalande i Togo. Undervisningen
syftar i första hand till att ge kunskaper i läsoch skrivkunnighet, men innehåller också
information om rättigheter, hiv och aids, miljö,
och jämställdhet.
Med stöd i starten kan klassen driva en form av
mikrokredit inom gruppen, och utveckla
inkomstbringande aktiviteter.

Samarbetsorganisation

COPA-TOGO (Consortium des Organisa-tions
Professionnelles de l´Alphabétisation au Togo)
COPA-TOGO grundades i 2008, men läs- och
skrivklasser startades 2006. COPA-TOGO är
ett konsortium som är icke-religiöst och ickepolitiskt bestående av sex lokala organisationer.

Verksamheten bedrivs i centrala/norra Togo.
Medlemsorganisationerna i konsortiet bedriver
olika varianter av lokala utvecklingsinsatser, men
arbetar tillsammans avseende alfabetiseringen
under den gemensamma paraplyorganisationen
COPA-TOGO.
COPA-TOGO har god teknisk kapacitet med lång
erfarenhet av läskunnighet och medlemsorganisationerna har alla det gemensamma
målet att främja läskunnighet i projektområdet.

Insamlingsbehov
Folk&Språk finansierar 7,5% av
projektets totala kostnad. De
resterande 92,5% finansierar SIDA via
SMR.
Insamlingsbehovet för Tem-projektet:

2017: 111,375 SEK
2018: 84,375 SEK
2019: 110,201 SEK

TOTALT 305,951 kr

Projektet omfattar ungefär 3,000 vuxen elever
uppdelat på cirka 120 klasser
Folk&Språks kostnad för att utbilda en elev ett helt
läsår är ungefär 30 kr/år
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Folk&Språk
Sorterargatan 11
162 50 Vällingby

08 – 38 55 00
info@folk.se

Bankgiro: 900-7287

Swish: 123 900 7287

