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På Mors Dag kommer här en hälsning från Uganda. För ALEF är varje dag mors dag. Ca 90% av 
våra deltagare i kurserna i Uganda är mammor. Väldigt många av dem är ensamstående. Starka 
kvinnor som klarar livet för att de måste. För deras barn gör kursen som mamma går hela skillna-
den: Mellan att få gå i skolan eller tvingas stanna hemma. Mellan att få lära sig sköta grundläg-
gande hygien och må någorlunda bra, eller hela tiden få malaria och magsjukdomar. Mellan att få 
stryk och godtycklig behandling eller att mötas med respekt. Mellan att få äta sig mätt varje dag 

eller bara ibland.  

Bilderna ovan föreställer Zaitun och Aida i byn Lwanjaba, båda ensamstående mammor. De har 
varit med i ALEF:s program från början 2013, och går nu i tredje årskursen, där de lär sig läsa och 
skriva engelska. De har startat ett fiskeföretag tillsammans, och tjänar nu tillräckligt med pengar 
för att kunna låta sina barn gå i skolan.  

Bilderna är tagna av Martina Huber, professionell fotograf, som besökt ALEF:s projekt i Uganda 

under veckan som gick. Resultatet blir några korta filmer som vi kommer att lägga ut på Youtube 
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NY CHANS TILL SIDABIDRAG 

I senaste nyhetsmailet berättade vi att Forum Syd meddelat att vi inte kunde söka bidrag för 

projektet i Uganda för 2017. De tyckte inte att ALEF:s projekt var tillräckligt rättighetsfokuse-

rat. Men när vi begärde ett samtal med ansvariga personer, och förklarade en gång till hur 

ALEF arbetar, ändrades beslutet. Vi kan nu söka pengar för ytterligare ett år i Uganda. För att 

kunna ta emot bidraget måste vi själva samla ihop minst 90 000 kr. I oktober får vi preliminärt 

besked om anslaget beviljats.  



 

Högst 25% går till insamling och 

administration. All bokföring revideras. 
ALEF är en politiskt och religiöst obunden 

ideell förening som grundades 2010.  

Även ALEF:s ordförande Hélène Boëthius är i Uganda just nu, för att göra klart lektionsplaner för 

andra halvan av årskurs 3 tillsammans med den lokala projektpersonalen i vår partnerorganisation 

Mindset Development Fund. Under den andra halvan av kursen fokuserar vi på tre saker:  

1) Samtal runt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter: Vilka rättigheter har vi, hur överträds de, 

och hur ska vi försvara dem?  

2) Samtal om hur man startar en egen förening. Målet är att alla grupper efter årskurs 3 ska fort-

sätta som en fristående förening som på olika sätt tar tillvara medlemmarnas intressen. De samta-

lar om ändamål, stadgar, val av styrelse och registrering.  

3) Dokument i vardagen på engelska som man behöver läsa och förstå. Vi samlar in olika doku-

ment, t.ex. ID-kort, skolbetyg, elräkningar och olika viktiga skyltar, och gör lektioner runt dem, så 

deltagarna ska kunna tyda dem och veta hur de används.  

 

En viktig del av den tredje 

årskursen är att skriva egna 

texter, som publiceras på 

anslagstavlor på de 11 stäl-

len där kurserna hålls. På 

tre år har deltagarna gått 

från att vara analfabeter till 

att bli bloggare. När vi besö-

ker anslagstavlorna står det 

alltid människor framför dem 

och läser. Texterna handlar 

om allas vardag. Hur ska vi 

leva för att våra liv ska bli 

bra? Vi hoppas att detta ska 

skapa samtal och reflektion 

långt utanför grupperna. För 

första gången får människor 

i lokalsamhället ett medium 

för att göra sin röst hörd.  
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