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Att skapa ett läskunnigt folk
"Du tände en eld bland oss. Nu är det vi som ska se till att hålla den
brinnande".

Orden uttalades av en ung man bland ifefolket i Togo och Benin, Koevi. Året var
1994. Hélène Boëthius hade då arbetat i 15 år bland denna folkgrupp, och skulle nu
lämna Togo och återvända till Sverige. Hon hade varit med och skapat ett
skriftspråk för ifespråket. Ett program för läsundervisning för vuxna analfabeter
hade lanserats. Ett folk där ca 90% av de vuxna varit analfabeter hade börjat
använda sitt språk i skrift.

1994 var det dags för Hélène att lämna projektet. På plats fanns en inhemsk
organisation, ACATBLI, som kunde hantera alla aspekter av
vuxenutbildningsprogrammet. Den svenska organisationen Folk&Språk där Hélène
var engagerad började finansiera folkbildningsarbetet i Togo via Sida-bidrag.

När ALEF bildades 2010 hade ACATBLI börjat kursverksamhet även bland ifefolket
i Benin. ALEF tog ansvar för den delen av programmet. Nya läromedel enligt
ALEF:s metod utarbetades. Nu har ca 50 000 personer bland ifefolket lärt sig läsa
och skriva genom programmet. I Togo pågår 180 studiegrupper i alla tre
årskurserna. I Benin avslutades 60 grupper årskurs 3 i år med finansiering från
ALEF. Läsning och skrivning har blivit ”normalt” bland ifefolket. Andelen barn som
går i skolan har ökat från 50% till 90%, bl.a. för att föräldrarna genom ACATBLI:s
program förstått vikten av utbildning.

I maj meddelade Folk&Språk att man inte kan fortsätta att finansiera arbetet i Togo.
Hela projektteamet förlorar sina löner, som hittills betalats via Sidabidraget, liksom
alla kostnader för studiegrupperna, tryckning av läroböcker etc. Inga studiegrupper
kan då genomföras, varken i Togo eller Benin.

ALEF:s styrelse diskuterade situationen på senaste mötet. Ska vi avsluta
samarbetet och tacka för oss? Det var det ingen i styrelsen som ville. Vi vill i stället
göra allt som står i vår makt för att hitta finansiering för arbetet i Togo och Benin för
åtminstone två år till. Det kommer att kosta ca en miljon kronor om året. Har du tips
på stiftelser, företag eller filantroper som vi skulle kunna kontakta? Hör av dig till
Hélène på helene@alef.org

Kursdeltagare i en av ACATBLI:s kurser i Togo.
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Läskunnighetsdagen

På läskunnighetsdagen den 8 september satsade ALEF på en kampanj på
sociala media, för att uppmärksamma världens 750 miljoner analfabeter, och
vårt arbete för dem. Vi uppmanade alla som var glada över att de kan läsa att
swisha minst 10 kr till ALEF. 117 personer bidrog, varav 70 gav för första
gången. Totalt blev det 6860 kr. Men viktigast är att flera tusen personer fick
veta att 750 miljoner ungdomar och vuxna fortfarande behöver få lära sig
läsa. Tack alla som var med och delade inlägg och hjälpte till på olika sätt!

ALEF i Etiopien
Det här brevet skriver vi från
staden Adama i Etiopien, där
ALEF har börjat ett samarbete
med Oromoregionens statliga
utbildningsbyrå. I tre veckor ska vi
jobba med en bakgrundsanalys
som ska ligga till grund för de
läromedel vi ska skapa i januari.

Vi tittar på en rad olika
livsdomäner, och letar efter
lämpliga ämnen att samtala om i
ALEF-kursen. Igår samtalade vi
bl.a. om giftermål och äktenskap,
begravningar och arv. Vi har också
pratat om jordbruk, hälsa, miljö
och barnuppfostran. 

Prenumerera Dela

https://gansub.com/s/l/HB0pT/2625004197306/


Det är fantastiskt roligt att få en inblick i hur människor bland oromo-folket lever.
Deltagarna i seminariet kommer från fyra olika distrikt. Även de lär sig mycket nytt
från varandra, precis det som är ALEF:s pedagogiska idé.

Denna gång är vi tre personer från ALEF: Hélène Boëthius, Moa Blomberg, som
sedan juni jobbar på ALEF-kontoret i Vällingby, och Margareta Långbacka-Walker –
det var hon som under ett besök i Uganda föreslog att ALEF ska börja arbeta i
Etiopien. Hon har bott i landet flera år och har många värdefulla kontakter här. I
januari kommer vi att tillbringa ytterligare fyra eller fem veckor här för att skapa
material för årskurs 1.

Vi lyckades pricka
seminariet så vi får vara
med om en av Etiopiens
viktigaste högtider. Igår
och idag (27-28
september) firas en
ortodox högtid, Meskel.
Högtiden firas till
åminnelse av drottning
Helena i Jerusalem, som
under 400-talet sägs ska
ha hittat Jesu äkta kors. 

Hon tände en eld och fann korset nedgrävt genom att se vartåt röken pekade. Igår
var folk ute på gatorna i sina finaste kläder, och på kvällen tände man eldar i
gathörnen och dansade och sjöng. Man lägger en särskild sorts gräs på golvet,
även i butiker och hotellfoajén, för att göra allt fint och festligt.  

Yidanpriset

Många har hållit tummarna för att ALEF skulle få det stora Yidan-priset som vi
var nominerade till. Så blev det tyvärr inte. Men vi kan bli nominerade igen
nästa år, så det är bara att fortsätta hoppas.

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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