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Samarbetet mellan ALEF och Ifefolket i Togo och Benin 
går tillbaka till tidigt 80-tal. Då började Hélène Boëthius 
arbeta med språkutveckling i ifespråket, som aldrig förut 

skrivits ner.  

Hösten 1986 började Hélène göra en läsebok på ifespråket till-
sammans med en ung student, Akoété Agbemadon. De första 
som lärde sig läsa var fem av Hélènes unga grannar i byn Kolo. 
Akoété och Hélène lade grunden för ett program för Ifefolkets 
300 byar i Togo och Benin, som har lett till att ca 50 000 männi-
skor lärt sig läsa och skriva.  

Akoété är sedan länge chef för programmet, som drivs av den 
inhemska organisationen Acatbli, med Sida-pengar via svenska  
Folk&Språk i Togo, och genom bidrag från ALEF i Benin.  

Men för 2015 har vi inte kunnat hitta någon finansiering för pro-
jektet i Benin. De som påbörjat utbildningen eller som väntar på 
att få börja, kommer att bli besvikna. Samtidigt kan det vara nyt-
tigt att ta en paus, stanna upp och få perspektiv på vad man 
gör.  

Acatblis program har tre årskurser. Under 2014 var det 1133 
personer som deltog i kurserna i Benin. Av dem avslutade 658 
personer årskurs 1, 205 årskurs 2 och 120 årskurs 3. I den 
första årskursen var ca 2/3 kvinnor, men i årskurs 3 var det 
bara 25% kvinnor. Att så få fortsätter till de högre årskurserna, 
och att kvinnorna hoppar av i större utsträckning än männen är 
något vi vill samtala om och försöka komma till rätta med.  

Vi hade velat göra 
ett mindre projekt för 
nya läskunniga, 
”läsa för att lära och 
skriva för att kommu-
nicera” under 2015, 
men fick tyvärr av-
slag på ansökan. 
Men ett kort uppfölj-
nings– och utvärde-
ringsbesök tänker vi 
ändå göra i vår.  

ALEF tar paus i Benin 

Secondhandbutik ger 
bidrag till ALEF 

Häromdagen kom ett 
samtal från Kyrkornas se-
condhandbutik i Mari-
estad. De har beslutat att 
ge 38.000 kr till ALEF. 
Pengar som kommer till 
nytta direkt vid uppfölj-
nings– och planeringsbe-
söket i Sydkivu i DR 
Kongo i november-
december. 

Vi har också fått flera 
större gåvor från privat-
personer på sistone. Nu 
hoppas vi att våra ansök-
ningar till Radiohjälpen 
och till Forum Syd ska 
beviljas. Det blir en viktig 
grundplåt för projekten i 
Uganda och Kongo under 
2015. Men vi behöver 
samla in ytterligare minst 
350 000 kr under 2015 för 
att kunna genomföra pro-
jekten.  

Månadsgivarna ökar; nu 
är det 65 som ger 9970 kr 
tillsammans. Målet är 100 
före årets slut.  
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 BESTÄLL VÅRT 
JULKORT! 

Har du svårt att komma på en 

rolig present till dina vänner, 

grannar, släktingar eller ar-

betskamrater ?  Varför inte en 

kurs i läsning och skrivning?    

Även i år säljer vi vårt popu-

lära julkort med texten:  

HÄR KOMMER EN JULKLAPP TILL DIG!  

En grundkurs i läsning och skrivning! 

Kursen ges i en liten by i Demokratiska Republiken 

Kongo. All undervisning sker på det lokala språket.  

Du står själv för resa, boende, mat, visum, vacci-

nationer, m.m. Skulle du händelsevis inte vilja delta 

i kursen går din plats åt en icke läskunnig person 

som bor i byn. 

Pris 100 kr +porto. Beställ före 15 nov på  
helene@alef.org  
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Högst 25% går till 

insamling och administration. All bokföring 
revideras. ALEF är en politiskt och religiöst 
obunden ideell förening. grundades 2010.  

Dr Denis Mukwege är kvinnokirurg på Panzisjukhuset i Sydkivuprovinsen i De-

mokratiska Republiken Kongo. Kanske såg ni honom i Skavlan på SvT. Det är 

på hans modersmål, mashi, som ALEF arbetar.  

Efter folkmordet i Rwanda 1995 översvämmades de två 

Kivuprovinserna i östra DR Kongo av flyktingar från hutufol-

ket, den folkgrupp som utförde folkmordet. Efter dem kom 

tutsis för att hämnas. Situationen som uppstod ledde till ett 

utdraget krig, som kallats Afrikas världskrig, med flera länder 

inblandade. Många väpnade grupper med olika agendor upp-

stod. Östra Kongo är extremt rikt på mineraler. Olika aktörer 

försökte roffa åt sig så mycket som möjligt.  

Resultatet blev ett oerhört lidande för den civila befolkningen. 

Omkring sex miljoner människor har dödats, och en miljon 

kvinnor våldtagits. Våldtäkterna är ett sätt att paralysera och 

förödmjuka lokalbefolkningen. Kan man bryta sönder familjer-

na och knäcka mödrarna, har man vunnit slaget om makten.  

I den situationen vill ALEF underifrån bygga nytt hopp, nya kunskaper, kraft och vilja 

att förändra underifrån och inifrån. Genom läs– och skrivkunskaper kan man organi-

sera sig, ta till orda och påverka. Vi stärker kvinnorna och hjälper dem att få en röst, 

att våga stå emot maktmissbruk och förtryck genom det skrivna ordets makt.  

Dr Mukwege uppmärksammar Kongos kvinnor 
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