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Dagens Nyheter lyfter fram ALEF
Ingen som läser ALEF:s nyhetsmail eller facebookuppdateringar har väl kunnat
missa att den 8 september inte bara var dagen före valet, utan också den
internationella läskunnighetsdagen.

Just den dagen hade DN en stort upplagd artikel om ALEF:s arbete på sin nätupplaga.
Det finfina med det är att den ligger kvar där, och att alla som skriver in sökordet ALEF på
DN kommer att hitta artikeln. Här kan ni läsa artikeln.

Anders Bolling, som skrivit artikeln, har nyligen själv publicerat en bok om Afrika,
Miljardlyftet. Så här skriver han om ALEF i DN-artikeln: 

"På Alefs kurser bygger deltagarna själva upp texterna man arbetar med. Man
använder alltid läs- och skrivexempel med betydelse för kursdeltagarnas liv. ...

Eftersom innehållet känns meningsfullt fungerar metoden bättre än traditionell
språkundervisning, enligt Boëthius.

Efter tre månader har alla knäckt läskoden. Efter sju månader kan alla läsa och skriva på
sitt eget modersmål.

– Det man ständigt hör från deltagarna när de fått det bättre är ”nu har vi råd att skicka
alla barnen till skolan”. De säger inte ”nu har vi råd att köpa bättre mat”, även om de
förhoppningsvis har det också."

Dela gärna artikeln i sociala media, eller tipsa vänner om att söka den på DN:s webbsida. 

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1693037370942/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/en-kvarts-miljard-vuxna-ar-utestangda-fran-demokratin/


Debattartikel i Biståndsdebatten
 "Trots att läskunnighet är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning
för utveckling, går en försumbar del av det samlade biståndet i världen till
folkbildning för vuxna analfabeter. Sverige har en lång och stolt tradition av
folkbildning, inte minst genom våra många rörelsedrivna folkhögskolor som sedan
mitten av 1800-talet gett ungdomar och vuxna en andra chans att skaffa sig bildning
och utbildning. Ändå bidrar inte heller det svenska biståndet särskilt mycket till
denna nyckelverksamhet för fattigdomsbekämpning."

Det är ett citat ur en debattartikel i nätforumet Biståndsdebatten undertecknad av ALEF:s
ordförande Hélène Boëthius, vice ordförande Lena Insulander och vår trainee Gina
Manzizila. Läs artikeln här.

Tusentals flygblad utdelade av många volontärer
Reeta på Brommaplan

https://fuf.se/svenskt-bistand-missar-att-jobba-for-laskunnighet/


Minst ett 20-tal volontärer var med och
delade ut flygblad lördagen den 8
september för att uppmärksamma den
internationella läskunnighetsdagen - och
att ALEF finns. Det blev hundratals
intressanta möten och samtal med
människor - ett tiotal personer delade ut i
olika delar av Stockholm, som Reeta på
bilden från Brommaplan. Flera beställde
flygblad för att dela ut på andra orter:
Västerås, Södertälje, Uppsala,
Kristinehamn och flera andra platser. Nu
vet många fler att det finns 750 miljoner
vuxna analfabeter i världen. Och att ALEF
vill se till att de blir färre! 

Nu reser vi till Uganda



Tidigt på onsdag morgon samlas vi på Arlanda, en liten skara på tio personer.
Målet är Entebbe i Uganda, där vi ska besöka ALEF:s projekt i samarbete med
den lokala organisationen CACI. Vi kommer att besöka tre olika
studiegrupper, en i varje årskurs, och möta deltagare, projektpersonal och
byinnevånare. Det blir några intensiva dagar innan vi drar vidare genom
Uganda mot den "ogenomträngliga skogen i Bwindi", där vi avslutar resan
med en gorillasafari. Följ oss på resan på facebook! 

http://www.facebook.com/adultlearning


Händer det att du handlar på nätet, eller beställer hotell eller flygresor? Kanske du
upptäckt att du kan beställa varor på nätet och hämta dem i butik, t.ex. på olika apotek.
Nästan alla nätbutiker är med i Sponsorhuset. Om du registrerar dig där, och anger ALEF
som förmånstagare, får du som tack en liten rabatt på varje köp. Dessutom får ALEF lika
mycket i gåva. Det kostar alltså ingenting extra. Just nu skänker Sponsorhuset dessutom
en tjuga för varje person som bara registrerar sig med ALEF som förmånstagare. Utan att
du handlar! Klicka här och skriv upp dig! 

www.alef.org     helene@alef.org    info@alef.org

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din
prenumeration, klicka här.

https://www.sponsorhuset.se/alef/bli-medlem/
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