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VAD ÄR FATTIGDOM?

Hur definierar man extrem fattigdom? Världsbanken gör det lätt för sig. De
säger att det är leva på mindre än 1,9 US$ per dag, vilket under 2019
omfattade 736 miljoner människor. Efter nedstängningarna i samband med
coronapandemin riskerar det att bli många fler.

Men fattigdom handlar inte bara om brist på pengar. Enligt Unesco finns det 773
miljoner unga och vuxna som inte fått lära sig läsa och skriva. Det är nästan exakt
samma människor som de som lever i extrem fattigdom. Så här skriver våra
partnerorganisationer om deltagarna i sina studiegrupper:

”I stort sett alla som börjar i första årskursen är övertygade om att deras
livssituation aldrig kan förbättras. … De upplever det som totalt omöjligt att
kunna utkräva sina rättigheter och få dem tillgodosedda.” ADECK, Sydkivu,
Demokratiska Republiken Kongo.

”Knappt någon av dem som börjar kursen känner till varför man behöver
upprätta födelseattester för sina barn. … De förstår inte varför barnen ska
vaccineras. … De är alla övertygade om att de inte själva kan hitta lösningar
på sina problem. … De klagar över hunger men vet inte vilka
inkomstgenererande aktiviteter de kan utveckla vid sidan av jordbruket.”
ACATBLI, Togo och Benin.

Här ser vi fler av fattigdomens ansikten: hopplöshet och uppgivenhet, utanförskap,
känsla av maktlöshet inför överheten, okunnighet om hur man kan dra nytta av den
service som myndigheter erbjuder.

ALEF och fattigdom
ALEF:s metod bygger på inlärning
av baskunskaper i kombination
med samtal runt den egna
livssituationen. När deltagarna får
dela sina egna erfarenheter och
tillsammans fundera över varför
saker är som de är, när de söker
kreativa lösningar på hur de kan
förändra saker, då börjar det
hända något: hopplöshet,

https://gansub.com/t/pm/4291374409303/


passivitet och uppgivenhet ersätts
av beslutsamhet, samhörighet,
kreativitet och kampvilja. En ny
förståelse växer fram, samtidigt
som man förvärvar nödvändiga
baskunskaper i läsning, skrivning
och räkning.

ALEF:s första 10 år
ALEF har nu funnits i 10 år. Med glädje kan vi konstatera att föreningen har vuxit
och utvecklats sedan starten. Årsomsättningen vårt första verksamhetsår 2010 var
på blygsamma 52 210 kronor. 2019 var omsättningen 1 902 000 kr, en ökning med
55 % jämfört med 2018. Utfallet 2020 blir ungefär lika stort.

Vi har utvecklat läromedel enligt ALEF:s metod på fem olika språk: mashi i
provinsen Sydkivu i Demokratiska Republiken Kongo, luganda i Uganda, ifè i Togo
och Benin och kikongo i provinsen Kongo Central i Demokratiska Republiken
Kongo. Under 2019 påbörjade vi i samarbete med utbildningsmyndigheten i
Oromoprovinsen materialutveckling på ett femte språk: Afan Oromo, som är
Etiopiens största språk med 40 miljoner talare. I början av februari var kursplan och
lärobok för första årskursen klar.

Sammanlagt har 9353 personer deltagit i kurser med ALEF:s material under de tio
åren. Under 2019 deltog nästan 3000 personer i studiegrupper och i år, trots
pandemin och alla nedstängningarna, har vi drygt 3700 deltagare i grupper i år i
Kongo, Uganda och Togo.

Vi tror och hoppas att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Våra
partnerorganisationer har kapacitet att nå flerdubbelt så många människor, och det
finns många fler modersmål som skulle ha nytta av kursmaterial enligt ALEF:s
metod. Vi har bara börjat.

NYA GRUPPER I TOGO
Vår partnerorganisation ACATBLI i Togo har redan avslutat årets 70
studiegrupper i årskurs 2. I november och december ska de utbilda
gruppledare för nästa år studiegrupper. Det finns totalt 119 grupper som
avslutat årskurs 2 och nu vill alla deltagarna gå den tredje och sista kursen
där de lär sig läsa franska, hur man driver ett kooperativ, och några praktiska
kurser i hållbart jordbruk. 

Ca 2400 unga kvinnor och män kommer att delta i kurserna. Det kostar oss ca
300 kr att ge en person möjlighet att delta i en kurs. Om du vill vara med och
bidra, skriv "Togo" i meddelandet. 
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Vill du också bli månadsgivare?
Vi är så glada att vi kan hälsa 34 nya månadsgivare välkomna, som tillsammans ger
2730 kr i månaden. Målet var att höja månadsgivandet med minst 3000 kr, så vi har
en liten bit kvar. Kan du tänka dig att bli månadsgivare? 

Följ den här länken och fyll i blanketten online med mobilt bankid. 

https://www.alef.org/manadsgivare

Du kan ge valfritt belopp från 30 kr per månad. Och du kan sluta när du vill. 

www.alef.org

info@alef.org

www.facebook.com/adultlearning
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Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

https://www.alef.org/manadsgivare
http://www.alef.org/
mailto:info@alef.org
mailto:info@alef.org
http://www.facebook.com/adultlearning
http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

