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Demokratiska Republiken Kongo har ibland kallats för en misslyckad stat, ”failed state”, eftersom staten 
ofta misslyckats med att upprätthålla grundläggande samhällsfunktioner, som lag och ordning, skolvä-
sende och en fungerande infrastruktur. 

Det finns tecken på att saker blir något bättre. För att stödja 
den processen behövs det medborgare som har förstått vad 
staten är till för, och som kan sätta press på att myndigheter 
agerar när det behövs.  

Där kommer ALEF:s grupper in. I Kabaredistriktet är våra 
grupper ofta de enda mötesplatserna för medborgare föru-
tom kyrkan. Här kan man samtala om problem, och gemen-
samt kräva att lokala myndigheter agerar.  

För något år sedan började en ny hembryggd rusdryck säljas 
överallt i området. Den har svåra biverkningar, som medvets-
löshet, synpåverkan etc. förutom de vanliga sociala konse-
kvenserna av fylleri. ALEF-grupperna blev ett forum där byinvånare kunde samlads och diskutera problemet. 
I flera månader har grupperna aktivt krävt ett stopp för rusdrycken.  

Den nya guvernören hörde om kravet, och drycken har nu förbjudits, med höga böter för dem som säljer 
eller tillverkar den. Den har klassats som ett gift. Resultatet har synts direkt i mindre våld, färre våldtäkter 
och mindre kriminalitet ute i byarna. En del säger att om detta är det enda som den nya guvernören åstad-
kommer under sin mandatperiod så räcker det mer än väl.  

Ett oönskat resultat är att några gruppmedlem-
mar i byn Ludaha blivit hotade av personer som 
tidigare sålde drycken. Eftersom grupperna är 
aktiva i byarna vågar de tidigare bryggarna inte 
återuppta verksamheten; risken för att de blir 
avslöjade är för stor.  

Det här är ett i raden av exempel på hur grup-
perna i Kongo leder till samhällsförändring. 
Små konkreta förbättringar i vardagen som på-
verkar livskvalitén och människors självkänsla. 
Så bygger man ett fungerande samhälle.   

Vi vill nu erbjuda alla grupper i årskurs 3 en 
extra kurs i hur man driver ett sparkooperativ. 
Den kostar ca 30 000 kr. Vill du vara med och 
bidra? Swisha 123 900271 eller sätt in på pg 
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Vi gläder oss över att vår partner CACI har startat 18 grupper i års-
kurs 3 med sammanlagt 296 deltagare. De är nu i full gång med att 
lära sig engelska och att skriva och publicera texter på lokala an-
slagstavlor. Nu är det viktigt att även kunna erbjuda förra årets ca 
200 deltagare i 10 nybörjargrupper en andra årskurs med fokus på 
matte.  

Att genomföra dessa tio grupper kostar 50 000 kr. ALEF har i dags-
läget inga bidrag lovade för detta. Vi hoppas samla in pengarna 
bl.a. från er som får det här brevet.  

Sätt in din gåva på pg 90 02 17-1 eller swisha till 123 9002171.  

Vi erbjuder även företag (och privatpersoner) att sponsra en hel 
grupp. Det kostar 5000 kr, och täcker alla omkostnader. Företaget 
får sitt namn och logga på vår hemsida, i nyhetsbrev och årsrap-
port. Dessutom får man ett diplom vid inbetalning, och en rapport 
från gruppen när den avslutats, samt ett foto på alla gruppdelta-
gare med sina diplom. Företaget kan dra av kostnaden som mark-
nadsföring. Maila till helene@alef.org eller ring Hélène Boëthius på 070-630 44 55 för mer information.  

10 nya studiegrupper i Uganda 

  DINA PERSONUPPGIFTER I TRYGGT FÖRVAR 
Du som får detta mail har någon gång lämnat din mailadress till ALEF för att få vårt nyhetsmail. Vi har en datafil i vårt system 
där ditt namn, din mailadress, samt en anteckning om när och hur du prenumererade på mailet. Den senast uppdaterade 
adresslistan finns också hos vår nyhetsmailförmedlare Getanewsletter, som även de handhar alla uppgifter enligt gällande 
lagstiftning. Eftersom du gett oss din mailadress ser vi det som att du samtyckt till att vi hanterar uppgifterna. Om du INTE 
samtycker föreslår vi att du klickar på ”avsluta prenumerationen” i detta mail. När du ger en gåva till ALEF skrivs du också in 
i vårt givaregister. Där finns information om namn, adress, ev. telefonnummer, samt hur mycket du gett och när. Enbart 
ALEF:s betrodda personal har tillgång till dessa uppgifter, och vi lämnar aldrig ut dem till tredje part. 

Våra fina gratulationskort... 

finns fortfarande att beställa. De kostar 100 kr. Du kan välja mellan syren, mandelblom, orkidé eller 

kamelia. Texten i kortet lyder: ”VARMT GRATTIS! I present får du en kurs i läsning och skriv-

ning. 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, vaccinationer m.m. Skulle du hän-

delsevis inte vilja delta i kursen går din plats till en icke läskunnig person som bor i byn. Den 

som ger dig detta kort har betalat 100 kr för kursen” 

Beställ korten från helene@alef.org. Räkna med en veckas leveranstid. Eller ring 070-6304455 

om det är bråttom. 


