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Så kom till slut beskedet om våra ansökningar till Forum Syd om Sida-bidrag för projekten i 
Uganda och Kongo. Vi hade sökt sammanlagt 900 000 kr. Det blev ett nej. Vi fick beskedet på tele-
fon i fredags. En skriftlig motivation kommer på mail.  

Ett verkligt tråkigt besked, inte minst efter en så 
lång väntan. Det här innebär, att om inget oförut-
sett inträffar (att någon ger oss 600 000 kr de 
närmaste veckorna) så blir det inget projekt i 
Uganda i år. Allt var redo, Hélène var där några 
dagar i mars för att lägga sista handen vid plane-
ringen, och träffa den nya ekonomipersonalen, en 
kompetent bokförare och en  vä kvalificerad kas-
sör.  

Så kan det gå. Nu gäller det att ta nya tag, och leta 
efter nya möjligheter. Redan i fredags eftermiddag 
startade vi ett upprop på facebook: Tycker du Fo-
rum Syd tog fel beslut? Tycker du att kvinnor som 
lever i fattigdom ska få chansen att lära sig läsa, 
skriva och räkna och stå upp för sina rättigheter? 
Swisha då 100 kr till 123 9002171 eller sätt in på 
pg 900217-1. Idag, söndag kväll, har det redan 
kommit in över 7000 kr på kontot via swish. Vill du 
också vara med? Många som får det här nyhets-
brevet ger redan generöst till ALEF. Men kanske några av er andra skulle vilja ge en hundralapp som 
ett ställningstagande, att det ALEF gör är viktigt, och bra bistånd.  

Får vi in 50 000 kr i extra gåvor kan vi starta tre grupper i årskurs 3 i Kongo, men det nya läromedel 
som i skrivande stund skapas av projektgruppen och ALEF:s ordförande (se artikel på nästa sida). 
Får ytterligare 15 000 kr kan vi starta en grupp till.  Så får några fler chansen att ta sig ur fattigdo-
men, att stå upp för sina rättigheter.  

En sak till kan du göra, förutom att ge en extra hundralapp. Skicka detta nyhetsmail vidare till nå-
gon du känner, och föreslå den personen att också ge en hundring. Nu hänger det på den goda vil-
jan hos hundratals privatpersoner att ALEF ska kunna fortsätta sin kamp för några av de 775 miljo-
ner människor som inte fick chansen att gå i skolan och lära sig läsa.  

Vi vet att våra projekt ger ringar på vattnet. Deltagarnas barn får börja skolan. Man får lite bättre 
ekonomi, lite mer inkomster, man börjar samarbeta med andra i stället för att jobba var och en för 
sig själv. Man får framför allt hopp om att förändring är möjlig och tro på sin egen förmåga att för-
ändra.  Vi ger oss inte! Var med oss och visa att du tror på detta!  

Avslag på Sida-ansökan! 
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 Årsmöte den 22 april  
 ALEF 
 

Igår, 22 april var det årsmöte för ALEF. Styrel-
sen beviljades ansvarsfrihet, och vi valde in 
några nya medlemmar i styrelsen. Mer om 
detta i nästa nyhetsbrev. Vill du läsa vår års-
redovisning? Maila info@alef.org så skickar vi 
den på mail.  
 

Pg 90 02 17- 1 

Swish 123 9002 171 

Det här är det roligaste jag gjort på länge! Fyra personer från ADECK jobbar sedan 1 april i Bukavu 
med ordf Hélène för att skapa en tredje årskurs för dem som redan gått de två första årskurserna i 
vårt program i Kabaredistriktet i Sydkivu i D.R. Kongo. Det är fr.v. Marc ”Macho” Kashera, projektle-
dare, Emery Ruhamya, gruppledare, Sophie Nsigire, gruppledare, och Désiré Kasole, coach.  

Deltagarna i grupper-
na ute i byarna har 
lärt sig grunderna i 
läsning och skrivning, 
och de fyra räkne-
sätten. Nu är det dags 
att sätta tänderna i 
riktiga texter på en 
sida eller längre, som 
handlar om deras 
egna liv.  

De fyra nyblivna författarna spottar ut texter på löpande band. De första 10 texterna handlar om 
rätten till ett gott liv. Hur man kan förändra saker så man får mer mat, mer kontanter, sover bättre 
om nätterna och har råd att betala barnens skolavgifter. De följande 10 texterna behandlar mänsk-
liga rättigheter. Ingenstans har jag stött på ett folk vars grundläggande rättigheter och framför allt 
rätten till säkerhet och skydd mot brott kränks så systematiskt och med svåra konsekvenser. Mitt 
fantastiska team skapar dramatiska berättelser kring detta.  

Den sista veckan ska vi skapa texter om hur man bildar ett sparkollektiv. Hur väljer man en kom-
mitté? Vad ska det stå i reglementet för gruppen? Hur håller man reda på vilka som betalat, och 
vem som lånat ur kassan?  

Till varje text skapar vi diskussionsfrågor. Känner vi igen oss i detta? Varför är det så här? Vad ska vi 
göra åt det? Vi hoppas att det ska bli samtal som leder till djupa insikter och beslut om förändring. 

Och så kommer det bästa: Grupperna ska skapa egna texter om dessa olika ämnen. Texter som lik-
som i projektet i Uganda ska sättas upp på anslagstavlor i de olika byarna. Det här blir i praktiken 
första möjligheten för vanligt folk att läsa texter på sitt modersmål mashi. Och texterna ska handla 
om deras egna problem, och föreslå lösningar i stort och i smått. Vi väntar med spänning på vad 
som ska hända.  

Under april startade sex grupper i årskurs 2 i detta projekt. Nu hoppas vi på att få in minst 50 000 
kr i gåvor så vi kan starta 3 grupper i årskurs 3 under maj månad.  

Vi skriver en bok på mashi! 


