
 

      ALEF 

Den 21 december skickade ALEF två ansökningar om 
Sidabidrag till Forum Syd. Vi bad om 500 000 kr för 
projektet i Uganda och 485 000 kr för Kongo. Hand-
läggningstiden skulle vara högst 10 veckor.  

Vad vi inte visste då var att Forum Syd genomgick en 
stor omorganisation, och att ingen handläggning gjor-
des under januari och februari. Först den 9 mars fick vi 
ett meddelande att man påbörjat handläggningen. Då 
hade vi först fått ett felaktigt löfte om att vi skulle få 
besked den 28 februari.  

Så nu väntar vi och våra partners på besked, och under 
tiden står arbetet helt stilla i Uganda.  

Men inte i Kongo, för vi har en plan B. Vi har räknat 
våra pengar, både de bidrag och gåvor vi redan fått, 
och det vi beräknar få i bl.a. månadsgåvor. Det räcker 
till att låta alla de sex grupper som gick årskurs 1 förra 
året få fortsätta i årskurs 2 detta år. Så vår partner 
ADECK är redan i full färd med att utbilda gruppledare.  

I plan B ingår också att utveckla en tredje årskurs för 
Kongo. Hela april kommer vår ordförande Hélène 
Boëthius vara i Bukavu i Sydkivu och skapa kursplan och läromedel för årskurs 3. Får vi Sidapengar-
na så kan vi erbjuda ett antal grupper att gå den årskursen, och även starta ett antal grupper i års-
kurs 1. Får vi inga pengar får vi nöja oss med grupper i årskurs 2 i år.  

I Uganda innebär plan B att vår partnerorganisation CACI i stället får börja söka finansiering själva 
för projektet, från olika möjliga håll inom landet och utomlands. Där kan ALEF finnas med i bakgrun-
den och stötta och hjälpa till att redigera ansökningar. Projektpersonalen i Uganda är färdigutbildad 
och har alla tre årskurserna färdiga, så de har full kapacitet att själva genomföra projketen.  

Projektet i Benin påverkas inte av beslutet om Sidabidragen. Oavsett hur det går kommer de att 
kunna genomföra sina 75 grupper. Vi ska också försöka få medel att skapa en ny tredje årskurs för 
detta projekt i höst. Men mer om det i följande brev.  

När det gäller arbetet i Sverige med att driva organisationen framåt påverkas vi förstås också av om 
vi skulle få ett avslag på våra ansökningar hos Forum Syd. Blir det ett nej kan vi inte längre ha en 
heltidsanställd. Mer måste göras på frivillig väg. Men så länge det finns liv finns det hopp. Vi fort-
sätter att hoppas att när beskedet till slut kommer, kanske i mitten av april, så är det ett ja, och vi 
kan, om än mycket försenade, ge klartecken till våra partners att sätta igång med grupperna.  
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 Årsmöte den 22 april  
 ALEF 
 

Välkommen på ALEF:s årsmöte den 22 
april. Du som är medlem har rösträtt, 
men alla är välkomna. Vi träffas på 
Svensk Energi, Olof Palmes gata 31 vid 
Norra Bantorget kl. 15.00. Först årsmö-
tesförhandlingar, sedan fika och ett kort 
program. Maila info@alef.org och anmäl. 

Pg 90 02 17- 1 

Swish 123 9002 171 

Härom dagen ringde vi på skype till Akoété, 
chef för vår partner ACATBLI i Togo och Be-
nin. Han hade just kommit tillbaka från ett 
uppföljningsbesök i grupperna i Benin.  

Han kunde berätta att de första 25 matte-
grupperna började redan i januari. Den 
andra omgången på 25 grupper är under 
uppstart. 10 har börjat, och de andra är på 
god väg. 

Hur går det då? Gillar de kursen? Jo, redan under gruppledarutbildningen fälldes många kommen-
tarer om att detta var något nytt. ”De här texterna handlar om hur vi har det i våra byar.” 

Odo Doki, en kvinna på 35 år, i byn Ayemadou, har redan fått jobb efter bara 6 veckor i mattekur-
sen.  Hon har lärt sig att läsa av vågen när kvinnokooperativen säljer sina cashewnötter, och notera 
antalet kilo. Sedan skriver hon in kilopriset på sin miniräknare, och räknar ut det korrekta priset och 
antecknar det.  

Ati Alain är en 40-årig jordbrukare från Tchetti. Han gick första årets kurs mest för att hans vänner 
tyckte han skulle gå. Det är först nu, i årskurs 2, som han märker att det han lär sig är direkt använd-
bart i hans jordbruk. Han har lärt sig använda en kalender, och börjat planera sitt jordbruksarbete, 
och notera när han behöver göra olika arbeten på sina odlingar. ”Och så läser jag böcker om jord-
bruk och hälsa, och det får mig att tänka.” 

Mattekursen gav jobb efter 6 veckor! 

BEHÖVER DU PRAKTIK ? 

Från 15 maj skulle ALEF vilja ta emot en eller två praktikanter, som behöver en arbets-
platsförlagd praktik inom ramen för en utbildning. Det kan vara t.ex. statsvetenskap, 
mänskliga rättigheter, global utveckling eller pedagogik.  

Du får pröva på alla de arbetsuppgifter som kan förekomma på en biståndsorganisation, 
men fokus ligger på att lära dig att förstå och tillämpa ALEF:s metod för folkbildning. Helst 
skulle vi vilja att du gör ett projektbesök i något av våra samarbetsländer, och gärna att du 
deltar i ett seminarium för att skapa en kurs.  

Vi kan inte betala något, utan praktiken bör finansieras med studiemedel eller på annat 
sätt. Längden på praktiken kan variera från en månad till en termin, och vi är flexibla när 
det gäller tidpunkt.  

Låter det intressant? Känner du någon som kan vara intresserad? Maila helene@alef.org  


