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Dags att gå vidare?

En hälsning från Hélène Boëthius,
ALEF:s ordförande
Idag fyller jag 67 år. Den 2 maj 2010 grundade jag
ALEF. Under dessa drygt 11 år har vi skapat
läromedel på sex språk, och omkring 15 000
personer har deltagit i studiegrupper. 

Sveriges statsminister Stefan Löfvén är tre år
yngre än mig. Han började sitt nuvarande jobb
2014. I förrgår fick vi veta att han bestämt sig för
att det är dags att gå vidare och lämna över till
någon annan. 

Det har jag också bestämt mig för. Sedan något år har jag sagt till ALEF:s styrelse
att mitt mål är att lämna över huvudansvaret för ALEF sista december 2022. 

Exakt hur det överlämnandet ska se ut, och exakt hur ALEF ska fortsätta in i
framtiden vet vi inte riktigt i dagsläget. Vi har en uttalad önskan om att arbeta mer i
samverkan med andra aktörer. Vi ser redan möjligheten till ett sådant samarbete,
men många samtal och funderingar återstår tills det tagit konkret form. Kanske kan
vi samverka med flera andra aktörer. Det viktiga är att säkra att ALEF:s metod
fortsätter att bli till nytta för fler analfaber i fler folkgrupper i fler länder. 

Under våren har vi också annonserat efter någon som kan jobba tillsammans med
mig på ALEF:s kontor som projekthandläggare. Vi fick många ansökningar, men
hittills har vi inte kunnat tillsätta tjänsten. Känner du någon som skulle passa? Läs
gärna mer om tjänsten här och dela länken vidare. https://www.alef.org/lediga-jobb

Ett nödrop på whatsapp

Häromkvällen plingade det till på mobilen. Det var ett meddelande till en
whatsappgrupp, ett internationellt nätverk för människor som jobbar med
folkbildning för vuxna. 

En man i Afghanistan som jag mailat en del med om ALEF:s metod skickade
ett nödrop. "Jag har jobbat för den nu avsatta regeringen med frågor som
talibanerna ogillar. Jag fruktar för mitt och familjens liv, kan ni hjälpa oss
lämna landet?" 

Så svårt att behöva svara att jag inget kan göra. Desperationen från tusentals
människor får ett namn och ett ansikte. En kollega som jag hoppats få
samarbeta med i en nära framtid blir en av dem som plötsligt ser sitt liv hotat,
för att han brann för utbildning för alla. 

https://gansub.com/t/pm/5383962168839/
https://www.alef.org/lediga-jobb


Att starta ett samarbete i
Afghanistan och utarbeta
läromedel där var länge en
dröm för ALEF. Nu stängs den
dörren för en oöverskådlig
framtid.

Sedan ALEF bildades 2010 har
land efter land lagts till listan
över länder där det nu är
mycket svårt att komma in. 

Efter Khaddafis fall i Libyen har det blivit allt svårare för utlänningar att röra sig i
länderna i Sahel-regionen: Niger, Mali, Burkina Faso. Bilden ovan är från ett projekt
i Niger som jag besökte 2010. Dit går det inte att komma nu.

Samtidigt läser jag en rubrik i tidningen som ger mig hopp: "DET GÅR INTE ATT O-
UTBILDA MÄNNISKOR". De kvinnor och flickor som fått chansen att utbilda sig har
sina kunskaper och färdigheter kvar, och det kommer att göra skillnad för dem,
också i en trängd situation. 

Men vi kan inte längre utgå från att vi har all tid i världen för att skapa förändring
bland de mest utsatta och sårbara. För en del har fönstret redan stängts. Det är nu
vi behöver ge utbildning till alla. 

ALEF har en stor vision men otillräckliga resurser. Det finns 750 miljoner unga och
vuxna som aldrig fick gå i skolan; de flesta av dem tillhör jordens allra fattigaste. Vill
du göra skillnad, så vi kan nå fler folkgrupper med utbildning och empowerment
innan det är för sent? 

Swisha din gåva till 123 9002171

eller sätt in på bg 900-2171 eller pg 900217-1. 

GLÖM INTE ÅRSMÖTET!

Du är hjärtligt välkommen till ALEF:s årsmöte lördagen den 4 september
kl. 15.00 på Utsikten, Rehnsgatan 20 i Stockholm. Det går även att delta
på zoom. Maila din anmälan till helene@alef.org senast torsdag 2/9. 

www.alef.org

info@alef.org

www.facebook.com/adultlearning

https://www.linkedin.com/company/alef-sweden
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