
 

Vällingby 3 mars 2020 
Kära ALEF-vän!        

ALEF fyller 10 år i år! Det ska vi fira. Med det här brevet bjuder vi in alla våra givare till 

ALEF:s 10-årsjubileum lördagen den 4 april, i samband med vårt årsmöte. Vi träffas i matsa-

len på Stefanskolan, Vultejusvägen 61/Tegnebyvägen 30, Bromma, T-bana Ängbyplan klock-

an 15.00-17.00. 

På programmet står förutom tårta och lite annat gott en kavalkad över ALEF:s första 10 år och en framåtblick 

mot de nästa 10 åren. Vi har också glädjen att få musikmedverkan av popikonen Ingemar Olsson, engage-

rad ALEF-supporter. Och så blir det förstås årsmötesförhandlingar.  

Alla är välkomna, både medlemmar och icke medlemmar. Anmäl dig på info@alef.org, eller skicka ett sms till 

072-341 56 15. Säg till om du vill ha årsmöteshandlingarna på mail så skickar vi dem.  

Du som är månadsgivare till ALEF är också medlem, och får med detta brev ditt medlemskort för 2020. Lig-

ger inte medlemskortet i brevet kan du maila eller smsa så skickar vi det. 

Vi vill passa på att berätta att alla månadsgivare som ger minst 200 kr i månaden från 1 mars får skattere-

duktion. På gåvor upp till totalt 6000 kr/år (till alla organisationer med avdragsrätt) där varje gåva är 

på minst 200 kr får du tillbaka 25% av beloppet. Vi skickar kontrolluppgift till Skatteverket, du godkänner i 

deklarationen. Du får alltså 50 kr tillbaka på skatten per gåva på 200 kr, 100 kr för en gåva på 400 kr etc.   

Om du vill höja ditt givande till ALEF, eller börja månadsgivande, smsa eller maila så skickar vi en blankett.  

10 år av förändrade liv 
Ett jubileum är en chans att stanna upp och titta i backspegeln. Var kommer vi ifrån och hur långt har vi nått? 

ALEF bygger sin verksamhet på en idé om hur man kan ge ungdomar och vuxna en ny chans i livet genom 

att de lär sig grundfärdigheterna i läsning, skrivning och matte, och samtidigt genom samtal i grupp bygger 

självförtroende, insikter och viljekraft att börja förändra sitt liv och ta kontrollen över sin egen framtid.  

Sedan starten har vi utvecklat läromedel på fem modersmål: luganda i Uganda, mashi och kikongo i Demo-

kratiska Republiken Kongo, ife i Togo och Benin och nu senast oromo i Etiopien.  

Totalt har 9300 personer gått den första årskursen i läsning och skrivning, och de flesta har gått vidare till 

årskurs 2 (matte) och 3 (ett andra språk). Vi har samlat på oss hundratals berättelser om vad detta fått be-

tyda i enskilda människors liv. På nästa sida kan du läsa några exempel på resultaten. 

Jubileumsinsamling 
Nu ser ALEF fram emot nästa tioårsperiod. Det finns fortfarande 773 miljoner människor som missat möjlig-

heten att lära sig läsa och skriva i skolan. Vi vill utveckla våra nuvarande projekt; alla våra partnerorganisat-

ioner skulle kunna ha dubbelt så många grupper som nu, om det fanns mer pengar. Vi vill också skapa nya 

läromedel på nya språk tillsammans med nya organisationer. Vi behöver utbilda fler i att tillämpa 

ALEF:s metod i nya modersmål. Vi behöver anställa fler på ALEF:s kontor för att följa upp projekten. Vi be-

höver skapa medvetenhet om betydelsen av läskunnighet bland biståndsaktörer och beslutsfattare.  

Ge en jubileumsgåva via swish 123 9002171 / pg 900217-1 / bg 900-2171. Märk gåvan ”10 år”.  
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Grupper har börjat arbeta tillsammans 

för att förbättra sin ekonomi. Majoriteten 

av de hundratals studiegrupperna spar 

pengar tillsammans och ger små lån till 

varandra, som investeras i t.ex. några 

höns för uppfödning, skolavgifter, en sy-

maskin, reparation av läckande tak osv. I 

Uganda har många startat företag i 

grupp. Kvinnorna på bilden startade ett 

fiskekooperativ. 

Hundratals föräldrar har fått råd att skicka alla sina 

barn till skolan. De förstår vikten av att även flickor 

får gå i skolan. De kan följa upp sina barns skol-

gång. I Benin rapporterar grundskolorna i projektom-

rådet att närvaron i skolorna ökat sedan föräldrarna 

lärt sig läsa och följa upp barnens skolresultat. Fler 

barn klarar att flytta upp en klass. En mamma räk-

nade ihop poängen hennes pojke fått på ett prov, 

och upptäckte att ha blivit underkänd fast han fått 

tillräckligt med poäng. Hundratals barn går i skolan 

idag för att deras föräldrar gick en ALEF-kurs.  

Många har börjat att med enkla åtgärder förbättra 

sin hygien och hälsa. Man sover under myggnät 

för att undvika malaria, tvättar händerna före ma-

ten, testar sig för HIV, och vaccinerar sina barn. I 

Sydkivu i Kongo hade man för vana att laga maten 

flera timmar innan man skulle äta. Nu har de börjat 

äta maten varm och nylagad, och färre får dysen-

teri. De som går i tredje årskursen har lärt sig att 

göra en enkel halmmadrass, och nu sover hundra-

tals barn på madrass i stället för direkt på det fuk-

tiga och kalla jordgolvet.  

Deltagarna blir medvetna om sina grundläggande 

rättigheter som medborgare. En ung flicka fick sin 

bror släppt ur fängelset efter en godtycklig arre-

stering. En falsk apotekare som sålde livsfarlig 

medicin stoppades i en by. I en annan anmälde 

gruppen ett barnäktenskap som stoppades av 

myndigheterna. Man har lyckats får bort flera 

olagliga vägspärrar i Sydkivu i Kongo, där militä-

ren utpressar och trakasserar lokalbefolkningen. 

Folk börjar förstå att man inte alltid måste betala 

en begärd muta.  

I Benin har många grupper startat jordbrukskooperativ. Kvinnor som säljer sina jordbruksprodukter på 

marknaden kan räkna ut rätt priser, och föra kassabok över intäkter och kostnader. De kan använda mo-

bilen för att ta emot och överföra pengar och skicka sms till kunder. 

Detta har hänt: några axplock från resultaten av ALEF:s studiegrupper 


