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Vad är ALEF? Det givna svaret är ”en svensk biståndsorganisation som arbetar med folkbildning 
på modersmålet för vuxna analfabeter i Afrika”. Men vad är det som är själva kärnan i ALEF:s 
verksamhet? Jo, vår unika metod för att via samtal i grupp om vardagens utmaningar utveckla 
människors förståelse om hur de själva kan hantera sin livssituation, samtidigt som de får red-
skapen: läsning, skrivning och matematik för vardagens behov.   

Under ALEF:s första sju år har vi utvecklat och testat metoden i tre projekt i Benin, DR Kongo och 
Uganda. Över 7300 olika personer har deltagit i grupper. Det finns nu tre kompletta årskurser på 
luganda i Uganda och på mashi i Kongo. Vi skulle kunna jobba vidare och nå flera tusen människor 
varje år, och lägga till ytterligare något språk varje år. 

Men vänta? Är det inte 750 miljoner unga och vuxna som inte fått lära sig läsa och skriva? Hur ska 
ALEF hinna med alla dem? Vi måste hitta en effektivare strategi. 

Därför vill vi nu utbilda och träna andra organisationer till att inte bara använda de läromedel som 
ALEF utarbetat, utan även till att själva skapa nya läromedel och nya projekt i nya språk.  

Den 21 till 22 september erbjuder vi en 
introduktionskurs i ALEF:s metod. Den 
riktar sig till personer som jobbar med 
internationell utveckling eller folkbild-
ning, eller som utbildar/utbildat sig 
inom området. Kursen kostar 1500 kr. 
för två heldagar inklusive lunch och 
fika. ALEF:s medlemmar och givare 
samt studenter och arbetslösa kan gå 
kursen för 800 kr. Be om prospekt från 
helene@alef.org eller ring Hélène på 
070-630 44 55. Rekommendera gärna 
kursen till personer som kan vara in-
tresserade. Anmälan senast 30 augusti.  

Nästa steg i processen är att samarbeta med andra organisationer i att ta fram läromedel och kurs-
planer för deras projekt och att samtidigt utbilda deras personal i att tillämpa metoden. Vi har re-
dan preliminära planer för samarbete med två olika organisationer, en i DR Kongo och en i Sydsud-
an. Tanken är att personer från partnern i Nord deltar i seminarierna tillsammans med lokal perso-
nal, för att lära sig hur man leder liknande seminarier för andra modersmål. Samtidigt planerar 
ALEF att ta med en trainee till varje seminarium, för att även vår egen organisation ska ha flera ex-
perter som kan tillämpa metoden på nya grupper.  
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ALEF:s kontor var semesterstängt i stort sett hela juli.  Men nu är det fullt fart igen. Vi har redan hun-

nit hälsa en ny volontär välkommen. Catrin Scherman Würtz, som kommer att jobba med administ-

ration. Vi har också planer på att anställa en person på deltid för att sköta ekonomi och bokföring.  

För att göra plats för all personal har vi hyrt ytterligare ett rum på kontorshotellet i Vinsta där vi hyr 

ett rum sedan ALEF startade 2010.  Vi letar nu efter gratis möbler till det nya rummet, och tar gärna 

emot tips. Allt som minskar kostnaderna i Sverige ger oss mer över till projekten.  

Fokus för de närmaste månaderna, förutom uppföljning av projekten, är att börja skapa en tredje års-

kurs för projektet i Togo och Benin på ife-språket. ALEF kommer framför allt att bidra med idéer och 

förslag till en lärobok i franska för vardagens behov. Andra delar av kursen kommer att handla om hur 

man driver ett jordbrukskooperativ, och vad mänskliga rättigheter är och hur man utkräver sina rättig-

heter från ansvarsbärarna. Många människor i Afrika tar för givet att ”överheten” har rätt att ta för sig 

och behandla medborgarna godtyckligt och maktfullkomligt. Att detta är maktmissbruk och att det 

bryter mot internationella konventioner och lagar vet man inte om. Det vill vi ändra på.  

Vi ska också börja söka bidrag för nästa års projekt. Vi har redan skickat en treårsansökan för Uganda-

projektet till Forum Syd. De avslog vår ansökan för detta år, så det ska bli spännande att se om de änd-

rat uppfattning med den kompletterande information vi gett. Vi ska också pröva en ny stor fond som 

ger bidrag till innovationer som kan reducera fattigdom.  

Ny termin, nya tag 

Våra projekt rullar på  
Första jobbet efter semestern för ALEF:s verksamhetsansvariga, Hélène Boëthius, blev att 

läsa och kommentera rapporter från våra tre projekt. Det är roligt att se med vilken entusiasm 

alla jobbar vidare, trots begränsade ekonomiska resurser. I Uganda är 18 grupper igång i års-

kurs 2. Fler gruppledare ville jobba utan ersättning, men vår partner CACI bedömde att de 

inte har resurser att följa upp fler. Tack vare generösa gåvor kunde vi överföra 25 000 kr under 

våren till de mest nödvändiga kostnaderna, som tryckning av deltagarhäften och resekostna-

der för uppföljningsbesök. 

I Kongo har 6 grupper startat i årskurs 2 och 4 i årskurs 3. Det är första gången de kör års-

kurs 3, så det ska bli roligt att höra vad deltagarna tycker.  

I Benin är de 25 grupperna i årskurs 1 nästan klara, och 25 av de 50 grupperna som gör den 

nya mattekursen kommer att avsluta i början av september. Resten blir klara i slutet av sep-

tember. Totalt har våra partners i år ca 2 300 deltagare i grupper.  


