
Aliyu ritar ett problemträd
om vattenbrist i
Marmaarsaa

Både män och kvinnor, unga och gamla samlades i
byns skolhus för att berätta för oss hur de lever och
vad de kämpar med. 

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.
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Etiopien är på hugget
"Nu har vi ägnat halva dagen till att svara på era frågor. Vi vill ha en
vuxenutbildningsgrupp i vår by. När kan vi börja?"

ALEF:s första seminarium i Etiopien är genomfört. Hélène, Moa och Margareta från
ALEF jobbade hårt i tre veckor med en grupp på 8 chefstjänstemän från
Oromiaprovinsens utbildningsmyndighet, en professor i vuxenutbildning från Ambo
University och en kvinnlig ledare för en privat utvecklingsorganisation. 

Citatet ovan är från en ledare i byn Marmaarsaa utanför staden Adama, där
seminariet hölls. Vi åkte dit för att höra från invånarna själva hur de upplever sin
vardag. Vi blev alla berörda av berättelserna om fattigdom, brist på jord att bruka,
brist på byggmaterial och på ved, men framför allt bristen på drickbart vatten.
Grundvattnet i denna del av Etiopien är förgiftat med fluor, vilket bl.a. ger
skelettskador. 

När kan vi fortsätta?

Det är inte bara människorna i byarna som är redo att börja. När Dr Tolla, chefen för
Oromos utbildningsmyndighet besökte oss under seminariet sa han samma sak:
När kan vi börja? Kan vi påskynda processen? 

Vi planerar därför att åka tillbaka till Etiopien redan i december för att fortsätta
skapandet av en första årskurs för vuxenutbildning på Oromospråket. Sedan åker vi
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tillbaka efter nyår och avslutar. På så sätt hinner de komma igång med de första
kurserna redan i mars, i god tid före de nationella valen i maj. 

Etiopien är ett spännande land, på många sätt olikt de länder i östra och västra
Afrika där ALEF har projekt sedan tidigare. Det är ett land i snabb industriell tillväxt.
Man ser "miljonprogramsområden" växa upp utanför storstäderna, i nära anslutning
till stora industrier. En sprillans ny järnväg skär genom jordbrukslandskapet mot
Djibouti.

Men männisorna i byn berättade att en del av deras land exproprierats och att den
minimala ersättningen inte räcker till att kompensera för produktionsbortfallet,
samtidigt som jorden utarmas och ska föda fler. Vi hoppas att ALEF-materialen ska
hjälpa till att ge de allra fattigaste en skjuts in i den tillväxt som pågår runt omkring
dem, så de inte lämnas utanför. 

JOBBANNONS!

ALEF söker en trainee som vill lära sig vår unika metod för folkbildning
och empowerment för vuxna analfabeter på modersmålet. Vi erbjuder
dig att delta i ett seminarium för materialutveckling  i Etiopien, och
därmed lära dig metoden och hur den tillämpas på ett nytt språk. Du kan
delta den 10-20 december 2019 eler 6-25 januari 2020 eller båda. Du
får material att läsa in före resan.

Du betalar själv för resan och kringkostnader som visum, vaccinationer,
malariaprofylax etc. men får logi och mat på plats. Det utgår inget
arvode.

Traineen behöver vara inriktad på att arbeta med utbildningsbistånd,
och ha relevant utbildning och erfarenhet, t.ex.
folkhögskollärarutbildning, svenska som andraspråk eller liknande. Det
är viktigt att du kan fungera på engelska, både i tal och i skrift. En stor
fördel är om du har bott i ett afrikanskt land eller ett annat
utvecklingsland. Det är också en fördel att ha lite kunskaper i t.ex.
lingvistik eller antropologi.

Skicka ett CV och ett personligt brev till helene@alef.org senast 4
november om du vill följa med i december eller senast 27 november om
du vill följa med i januari, så tar vi kontakt. 

OBS! att vi inte kan lova ett fast jobb efter utbildningen.

Nobelpris med
ALEF-relevans
På vägen hem från Etiopien fick vi
beskedet att premiärministern Abiy
fått Nobels fredspris för sitt arbete
med att lösa konflikter och skapa
stabilitet i Etiopien. Vi gratulerar Dr
Abiy och hoppas på fortsatt
stabilitet och positiv utveckling. 
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Ekonomi för fattiga
Några dagar senare kom nästa pris med ALEF-relevans: Tre unga forskare fick
Riksbankens ekonomipris till Nobels minne för sin forskning om vad som fungerar
för att lyfta människor ur fattigdom. 

Michael Kremer kunde genom fältexperiment i Kenya visa att föräldrars pespektiv
på vad skolan betyder för barnen var avgörande för barnens skolresultat. 

Detta är något som ALEF upprepar gång på gång på gång. Om föräldrarna har en
förståelse för skolans betydelse, för vad barnen borde få lära sig i skolan och varför,
och om de själva kan läsa, skriva och räkna, så kommer barnen att ha större
förutsättningar för att lyckas i skolan. Nu är det inte bara vetenskapligt bevisat att
det är så, det har till och med blivit belönat med ett nobelpris!

Mer om ekonomi

Till sist vill vi tacka alla som bidrar på olika sätt till ALEF, och därmed gör vårt
arbete möjligt. Varje månad kommer ett stort belopp från bankgirot. Det är alla
våra månadsgivares pengar som överförs. Vi har också på senare tid fått en
rad bidrag från olika stiftelser: Stiftelsen Tornspiran har bidragit med 75 000
kr. Vi har fått 15 000 kr från Bokhjälpen och 145 500 kr från Equmeinakyrkan i
Mariestad. I veckan kom ett mail från Gabrielssons stiftelse att de ska bidra
med 50 000 kr. Vi har fått tre stora gåvor från privatpersoner, på 10 000 kr, 25
000 kr och igår 75 000 kr. Dessutom har flera av ALEF:s givare valt att be om
gåvor till ALEF i födelsedagspresent vid jämna födelsedagar, både via swish,
pg och på facebook, vilket inbringat mycket. 

ETT STORT OCH VARMT TACK TILL ER ALLA!

 

Budget för 2020
ALEF:s styrelse har gjort en preliminär budget för 2020 på strax över 3 miljoner
kronor, en ökning från i år med över 50%. Då har vi ändå inte budgeterat för allt vi
och våra partnerorganisation skulle kunna göra. I ökningen ingår projektet i Togo
som vi skrev om i förra brevet. Vi har två ansökningar på gång som kanske kan ge
finansiering för det projektet. 

Vi har också en ny volontär, Steffen
Weckner, (t.v. i bilden) som ska ringa
till en del av våra givare och föreslå att
de blir månadsgivare via autogiro. Det
är det absolut bästa sättet för ALEF att
få bidrag, för då vet vi hur mycket som
kommer, månad efter månad. Vill du
vara med? Fyll i formuläret i länken
här! 
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Du får detta nyhetsbrev eftersom du är givare till ALEF eller för att du  har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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