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Vi har skrivit mycket om projekten i Uganda och Kongo i de 
senaste nyhetsbreven. Men samtidigt pågår ett spännande ar-
bete i Benin, ett av de länder där läskunnigheten är som lägst. 
Bara ca 50% av männen och 25% av kvinnorna kan läsa. 

De flesta som talar ifespråket 
bor i Togo. Men även i cen-
trala Benin finns ca 80 000 
som har ife som modersmål.  

De bor i mindre byar, och 
lever av att odla den karga 
jorden på savannen med 
hjälp av hacka och machete. 
Livet är hårt. Torka eller för 
mycket regn kan förstöra 
skörden och leda till perioder 
av hungersnöd. Malaria och 
diarrésjukdomar och den ärft-
liga blodsjukdomen sickel-

cellanemi leder till att många barn dör. Det är ingen självklarhet att skicka 
barnen till skolan. De behövs hemma för att jobba med odlingarna och 
passa småsyskon.  

ALEF:s ordförande Hélène Boëthius började arbeta bland ifefolket i Togo 
1981. Under 15 år bodde hon bland folket. Först i en liten by, och sedan i 
centralorten Atakpamé. I slutet av 80-talet började hon tillsammans med en 
ung man, Akoété Agbemadon, att skapa läromedel för alfabetisering.  

Sedan 1989 har ca 50 000 personer deltagit i kurserna, som nu  ges av en 
lokal organisation ACATBLI, hela tiden under ledning av  Akoété, som tro-
fast blivit kvar under alla år. Det finns tre årskurser, där både matematik och 
lite franska ingår. För många har detta blivit en livsförvandlande upplevelse, 
inte minst för unga kvinnor som fått nytt självförtroende och ny status. I by 
efter by har kursen för 
vuxna lett till att byborna 
själva startat en grund-
skola för barnen.  

I år har ACATBLI ca 1500 
deltagare i kurserna i Be-
nin. Precis som i ALEF:s 
andra projekt är samtal en 
viktig del i pedagogiken. 
Man har också ett träd-
planteringsprogram, och 
ett odlingsprojekt som ger 
extrainkomster.   
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Vi behöver 

100 kr per deltagare i 

Benin  

Just nu kämpar 1500 
kursdeltagare i Benin 
med att få ordning på 
bokstäver och siffror, 

så de kan börja an-
vända läsning, skriv-
ning och matte i sin 

vardag.  

Kurserna pågår till 
årets slut, men peng-
arna räcker bara till 
slutet av maj. För att 

kunna slutföra kurser-
na behövs ytterligare 

150 000 kr. Det blir 
ungefär 100 kr per 
person som deltar. 

Vill du vara med och 
bidra till att alla kan 
avsluta sina kurser? 
Skicka ditt bidrag till 

vårt plusgiro, och 
skriv ”Benin” i med-
delandet.  Även de 

medlemsavgifter som 
kommer in under 

mars och april kom-
mer att gå till pro-

jektet i Benin. Med-
lemsavgiften är på 
300 kr. Läs mer på 

nästa sida om årsmö-

tet och medlemskap. 

Pg 90 02 17-1  

 

 



 VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE 

Den 12 april klockan 15.00 är DU välkommen på 

ALEF:s årsmöte, som hålls på Svensk Energi på 

Olof Palmes gata 31 i Stockholm.  

Maila gärna helene@alef.org och tala om ifall du 

tänker komma, så ser vi till att ha kaffe och tårta så 

det räcker.  

Det blir även ett föredrag om projekten i Kongo och 

Uganda: Hur designar man en mattebok för vuxna 

som just lärt sig läsa? Och varför behöver de kunna 

matte?  

Alla som betalat medlemsavgiften på 300 kr får rösta 

på årsmötet, om de har möjlighet att komma.  Att 

vara medlem i ALEF är inte betungande. Men för 

oss är det viktigt att ha många medlemmar, för det 

visar att människor har förtroende för oss och vill 

stödja vår verksamhet.  

Du blir medlem genom att sätta in 300 kr på pg 90 02 

17-1 och skriva ”medlem” i meddelandefältet.  

Pg 90 02 17- 1 
 

Högst 25% går till insamling och 
administration. All bokföring revideras. ALEF är 

en politiskt och religiöst obunden ideell 
förening. grundades 2010.  

Mikrolån har ibland hyllats nästan som ett universalmedel mot all fattigdom. Och visst är det ofta 

betydelsefullt för människor som lever i fattigdom att enkelt kunna få låna ett mindre belopp för 

att komma igång med någon verksamhet som kan ge lite extra inkomster.  

Men det finns tyvärr inga universalmedel mot fattigdom - inte ens läskurser! För många kan ett 

lån i stället leda till ofrihet och till och med ekonomisk ruin, när projektet misslyckas och pengar-

na inte räcker till avbetalningar och ränta. Och de allra fattigaste kan ofta inte ens ansöka om 

mikrolån, eftersom de helt saknar säkerhet.  

Men det finns ett alternativ: att spara tillsammans i grupp. Nästan alla ALEF-grupperna i Kongo 

och Uganda har på eget initiativ bildat spar-

grupper, där alla medlemmar lägger en över-

enskommen slant varje vecka i en gemen-

sam kassa. En del har utvecklat det vidare till 

tre kassor:  

En kassa för projekt som kan ge mer inkoms-

ter, där man antingen har ett gemensamt pro-

jekt, eller turas om att ta lån. En kassa för 

hjälp när någon har särskilda behov, t.ex. vid 

sjukdom eller dödsfall. Och en tredje kassa 

som man inte rör, om inte pengarna är helt 

slut i någon av de andra två. På det här sät-

ter skapar man sin egen mikrobank och för-

säkringskassa. Ett sätt att skapa sin egen 

trygghet genom solidaritet.   

Låna eller spara - den eviga frågan 
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