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Kära ALEF-vän!        

Här kommer ett brev till dig som har gett en eller flera gåvor till ALEF den senaste tiden. Vi 

vill tacka dig för att du gör vårt arbete möjligt och önska dig en riktigt skön sommar.  

ALEF:s samarbetspartners är nu i full gång med sina projekt. Över 2600 kvinnor och män träffas ett par 

gånger i veckan i grupper och lär sig att läsa, skriva, räkna och samtalar om hur de ska kunna ta sig ur 

fattgdom, förtryck och utanförskap. I Uganda pågår 45 grupper med 934 deltagare. I Sydkivu-provinsen i 

Kongo samlas 33 grupper med 720 deltagare. I Benin började grupperna redan i januari. 60 grupper med 

över 1000 deltagare har nu avslutat den tredje och sista årskursen där de bl.a. lärt sig läsa och skriva 

franska. De lärde sig också hur man driver ett jordbrukskooperativ. Nu fortsätter 20 av de nybildade koopera-

tiven med en kurs i ekologiskt hållbart jordbruk och hönsskötsel.  

Spännande öppning i Etiopien 
Etiopien är ett fascinerande land, med mångtusenårig kultur. Landet har aldrig varit koloniserat. Två av lan-

dets språk har sedan århundraden ett eget skriftspråk. Härifrån kommer kaffet. Här finns ett av världens 

äldsta kyrkosamfund. Här finns kanske även Moses Förbundsark med de tio budorden bevarad.  

Trots den rika kulturen lever runt hälften av invånarna i fattigdom. Nästan hälften av alla vuxna är analfabe-

ter. Landet har präglats av oro och politiskt förtryck under lång tid. Sedan Etiopien fick en ny premiärminister 

för ett år sedan har en rad reformer genomförts. Landet har fått fred med Eritrea, och en jämställd regering. 

Politiska fångar har släppts fria; det finns hopp om en ljusare framtid, även om det fortfarande blossar upp 

oroligheter. 

Länkarna mellan Etiopien och Sverige är många och sträcker sig långt tillbaka. Nu kan ALEF bli ytterligare 

en sådan länk. 

I maj reste ALEF:s ordförande Hélène Boëthius till Etiopien tillsammans med vår volontär Margareta Lång-

backa Walker. Vi fick möjligheten att introducera ALEF:s metod till 42 ansvariga inom det statliga program-

met för vuxenutbildning i Oromiaprovinsen, samt till personal från tre universitet och från tre olika icke stat-

liga utvecklingsorganisationer. Vilken öppning!  

Bakgrunden är att chefen för vuxenutbildningen i Oromiaregionen blivit medveten om att metoden och läro-

medlen som de använder i dagsläget inte fungerar. Han mötte i våras en f.d. kollega till Hélène, som berät-

tade om ALEF:s metod och han nappade direkt. Margareta hade också kontakter på universitetet i Ambo, 

där hon arbetat tidigare, och så fick vi en inbjudan att berätta om ALEF:s metod även där. 

Efter besöket fick ALEF en förfrågan om att skapa läromedel och kursplan för ett pilotprojekt på språket Afan 

Oromo. Om allt går enligt planerna reser en delegation från ALEF tillbaka i oktober för ett tre veckors förbe-

redande seminarium. I januari 2020 blir det fem veckors gemensamt arbete för att skapa kursplan och läro-

medel. Potentiellt kan det innebära att ALEF:s metod och läromedel kommer att används för många tusen 

kursdeltagare. Det finns 9 miljoner analfabeter bara i Oromia.  

Det finns ett litet krux. ALEF har inga pengar reserverade för detta. Vi behöver bara betala resekostnader 

och löner för vår personal. Allt annat bekostas av Etiopiska staten. Ca 50 000 kr kommer det hela att kosta. 

Vi vill därför med detta brev vädja om en generös sommargåva till vår verksamhet.  
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 Addis Abeba är en mo-

dern storstad med 3 

miljoner invånare på 

2355 meters höjd över 

havet. Den tunna luf-

ten är  för det mesta 

tung av avgaser. Ska 

man någonstans får 

man ta god tid på sig, 

för trafiken flyter lång-

samt när den inte står 

helt stilla.  

Mitt bland moderna byggnader och ett blomstrande 

affärsliv finns -  liksom i Sverige  -  de fattiga.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Etiopien   

Det amhariska alfabetet är besläktat med det hebre-

iska, men skrivs från vänster till höger. Det har använts 

sedan 1200-talet. Afan Oromo, det spåk som ALEF ska 

jobba med i första hand, skrivs med vanliga latinska 

bokstäver.  

Hélène i full fart under 

seminariet på Ambo Uni-

versity. Det finns en 

mycket stor grupp välut-

bildade människor i Etio-

pien som vill skapa för-

ändring i sitt land. De 

som deltog i seminariet 

är ivriga att få pröva 

ALEF:s metod, som de 

uppfattar som relevant. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Etiopien

