
Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Januari 2021

NU VÄNDER DET

Vem hade kunnat tro att man på mindre än ett år skulle få fram ett fungerande
vaccin mot Corona-viruset, som fick så förödande konsekvenser på världen
under året som gick. Grunden till det kunskapsutbyte som ledde dit är förstås
att människor kan kommunicera i skrift - via digitala media över alla gränser.  

Nu hoppas vi att det vänder, och att pandemin inom något halvår ska vara
besegrad. För världens fattiga har konsekvenserna av nedstängningarna slagit
mycket hårdare än själva sjukdomen. Fattigdomen i världen har ökat - man talar om
att 80-100 miljoner kastats tillbaka in i extrem fattigdom. Det innebär ju bl.a. att barn
tagits ur skolan - och att föräldrarna saknar ekonomiska medel att låta dem avsluta
sin grundskoleutbildning. Analfabetismen ökar igen. 

ALEF hoppas därför att 2021 ska bli året när det vänder för vårt arbete. Inte för att
det finns något egenvärde i att just vi som organisation har framgång. Utan för att vi
behöver ta krafttag för att attackera roten till att människor förblir i utanförskap och
fattigdom: bristen på färdigheter och kunskaper.  Vi vill ge dem redskap att börja
förändra sina förutsättningar och använda sina egna inneboende resurser till att
skapa hopp för sina familjer, utkräva sina rättigheter och förbättra sin ekonomi. 

ALEF:s metod för folkbildning för de allra fattigaste behövs nu mer än någonsin. 

Vi önskar att 2021 blir året när vi kan dela med oss av vår metod till helt nya
aktörer, som kan använda den i sina program. 

Vi önskar att 2021 ska bli året när ALEF har tillräcklig finansiering för att kunna
utöka våra projekt, och ge våra partners möjligheten att förverkliga sina
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drömmar om att påverka de lokala samhällena i positiv riktning, och se
människor ta sig ur fattigdom och utanförskap. 

Vi önskar att 2021 blir året när ALEF blir en mer hållbar organisation genom att
vi kan anställa fler medarbetare och därigenom kan erbjuda fler att använda
ALEF:s metod. 

NYTT PROJEKT I ETIOPIEN
Vid den här tiden förra året befann
sig ALEF:s verksamhetsledare
Hélène Boëthius i Etiopien
tillsammans med Moa Blomberg
och Adam Bott. Vi lade sista
handen vid läromedel för en första
årskurs på Oromo, det största
språket i Etiopien. 

Vår huvudpartner, Oromia Education
Bureau, redigerar nu materialen så att
de följer landets språkpolicy, och lär ut
bokstäverna i alfabetisk ordning. 

Coronapandemin och andra faktorer
har saktat ner arbetet, och vi har inte
hört så mycket om hur det går.

Men nu hoppas vi starta upp ett pilotprojekt med en liten privat organisation Med
bland deltagarna i seminariet i januari 2020, då materialen skapades, fanns också
Aregash Geleta, ledare för den etiopiska lokala organisationen MCDO, Mothers'
and Children's Development Organisation. Hon var den enda kvinnliga deltagaren
på seminariet, och bidrog mycket med sina erfarenheter av kvinnors villkor.

MCDO planerar nu att genomföra ett pilotprojekt med ett 10-tal studiegrupper med
hjälp av läromedlen vi skapade i Adama för ett år sedan, i sitt ursprungliga skick. 

ALEF:s styrelse har i veckan beslutat att stödja detta projekt. Vi har åtagit oss att
bidra med 50 000 kr till projektet. 

Vi hoppas nu att många av ALEF:s givare vill vara med och satsa, när vi börjar
något helt nytt i ett av de länder i världen där flest vuxna saknar läs- och
skrivfärdigheter. En liten början som kan bli till något stort. 



Vill du vara med och ge en gåva till vårt nya projekt i Etiopien? Swisha
till 123 9002171 eller sätt in en gåva på bg 900-2171 eller pg 900217-1 och
skriv "Etiopien" som meddelande. Om 100 personer ger 500 kr var så når
vi målet. Om du inte kan ge 500 kr kanske du kan ge 50 kr. Det är
mängden gåvor som tillsammans ger resultat. 
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