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Här kommer en historia från ADECK, vår partner i 
Sydkivu i Kongo. Astrid M'Rushangiza började i en 
ALEF-grupp 2014. Inspirerad av samtalen i gruppen 
sparade hon ihop pengar och köpte sig en get. 
Eftersom hennes man var alkoholist sa hon att ge-
ten tillhörde någon annan, så han inte skulle sälja 
den för att köpa sprit.  

Först 2017 fick mannen veta att getterna var hen-
nes egna. Då hade den första geten fött sex killing-
ar. Astrids man blev så imponerad att han också 
gick med i en ALEF-grupp. Nu har han också köpt 
två getter, och familjens uppfödning börjar ta fart 
på allvar. Deras son har gått ut skolan och nu pla-
nerar de att betala hans studier på universitetet 
med pengarna de tjänar på sin uppfödning.  

Getterna ingår inte i själva projektet - grundtanken i ALEF:s metod är att motivera människor att själva 
komma på hur de ska förbättra sin livssituation. I samtalen i gruppen får de stöd och kan diskutera sina 
idéer och planer med de andra. Samtidigt lär de sig läsa, skriva och räkna, så de kan genomföra sina projekt 
och tjäna pengar på dem.  

I år har vi ett tiotal grupper som avslutar sin treåriga utbildning. Tanken är att de ska gå vidare och bilda 
sparkooperativ. En konsult har anlitats för att lära dem organisera sitt sparande och med hjälp av sina nyför-
värvade kunskaper i läsning och skrivning föra noggranna register över pengar som betalas in och ut.  

Behoven är mycket stora i denna del av jättelandet Kongo. Trots att mycket pengar flödar in i landet för hu-
mantär hjälp är det inte så mycket som ”fastnar”, och ger permanenta resultat. Många aktörer glömmer 
bort att först se till att mottagarna kan läsa, skriva och räkna, så att de kan dra nytta av den hjälp som er-
bjuds och göra egna framsteg som leder till permanent utveckling. Vi vill gärna fortsätta att stödja vår part-
ner ADECK, så att fler grupper kan komma igång. Vi har inga Sida-bidrag för vårt arbete, utan är helt bero-
ende av små och stora gåvor från privatpersoner, stiftelser och företag.  

Tipsa oss gärna om företag eller stiftelser som kan tänkas vilja stödja vårt arbete i Kongo.  

 Geten som skaffade en plats på universitetet 

Adult Learning and Empowerment Facilitators 

ALEF byter namn 

På årsmötet 30 maj bekräftades att vi byter namn till ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators. 
När man på Wikipedia beskriver vad en facilitator är, skriver man så här: ”Facilitator är en person som arbe-
tar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. Facilitatorn koncentrerar sig 
på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen till samma 
mål”. Det stämmer bra med ALEF:s sätt att arbeta. Namnbytet kommer att genomföras juridiskt i augusti.  
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ALEF är en politiskt och religiöst obunden ideell 
förening, grundad 2010. Högst 25% av 
intäkterna går till insamling och administration.  
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Gör din egen insamling till ALEF! 

ALEF har blivit godkänt som insamlingsorganisation av Facebook. Det inne-
bär att om du använder Facebook kan du lätt starta en insamling för ALEF på 
din egen facebooksida. Gå till www.facebook.com/adultlearning och klicka 
på ”skapa en insamling”, och följ instruktionerna. Facebook tar inte ut några 
avgifter, och så fort det kommit in minst 1000 kr så betalas pengarna ut till 
vårt konto. Perfekt om du fyller jämnt eller vill fira något eller någon. 

Vi gläder oss mycket över att insamlingarna till vårt arbete går så bra. Vi har 
nu nästan full finansiering för 2018 för våra tre projekt i Uganda, Sydkiv-
uprovinsen i Kongo och Benin. Nu behöver vi samla in ca 100 000 kr för 
nästa stora satsning för att bygga nya partnerskap i fler afrikanska länder.   
Se artikeln nedan för mer information.  

   

      Nya partnerskap i nya länder 

ALEF:s tre projekt i Benin, Uganda, och Sydkivu-provinsen i D.R. Kongo har pågått sedan 2013. Våra 
partnerorganisationer har lärt sig metoden väl, och det finns läromedel för tre årskurser. Nu är det 
dags för ALEF att expandera till fler länder och fler modersmål.  

Tvärs över Afrika, från Senegal i väster till Somalia i öster, går ett bälte 
av länder med mycket låg läskunnighet. Kartan här intill ger en finger-
visning. Ju rödare, desto färre kan läsa. Det ”mörkaste” landet är Niger, 
där läskunnigheten ligger under 30%. Bara tre vuxna av tio kan läsa och 
skriva. I ytterligare ett tiotal länder har hälften eller fler aldrig fått lära 
sig läsa.  

Kunskaper i läsning, skrivning och matte är förutsättningen för att män-
niskor ska kunna börja ta sig ur fattigdomen. När man kan ta kontrollen 
över sin egen ekonomi kan man också dra nytta av annan hjälp som er-
bjuds.  

Under perioden oktober-december kommer ALEF att besöka flera län-
der och erbjuda en kort introduktionskurs i ALEF-metoden till olika or-
ganisationer som vill arbeta med vuxenutbildning. Vi hoppas kunna få flera nya partnerorganisationer, 
och börja utveckla läromedel på fler språk tillsammans med dem.  

Budget för resan ligger på 100 000 kr. Vill du ge ett bidrag?  

Swisha på 123 9002171 eller sätt in på pg 900217-1.  


