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Nu har alla våra studiegrupper i 
Uganda, Kongo och Benin avslu-
tats, gjort slutprov och fått di-
plom. ALEF har fått slutrapporter. 
Det har varit en spännande läs-
ning.   

I Uganda har vi genomfört de 
första 11 grupperna i årskurs 3. 
Grupperna har bl.a. läst utdrag ur 
FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter och samtalat om vad 
det betyder för dem. Bl.a. har 
man pratat om arvsrätt. Enligt ugandisk lag har änkor rätt att ärva sina män. Men inte enligt trad-
itionen. Det händer ofta att den avlidne mannens familj kommer och hämtar allt. I en årskurs 3 drog 
gruppen igång en process som ledde till att en nybliven änka i deras grupp fick behålla huset hon 
bor i. Om detta skrev de en text som sattes upp på anslagstavlorna på alla elva platserna. Det ledde 
till många kommentarer och frågor.  

Via anslagstavlorna får våra grupper en väg ut i samhället, en röst att med hjälp av det skrivna ordet 
påverka, upplysa och förändra. Det är precis det som är målet med ALEF:s grupper. Att ge männi-
skor en röst och en väg att påverka.  
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I biståndsvärlden måste man planera långt i förväg. Men av olika skäl kom planeringen av sig för 
ALEF under sommaren och hösten. Vi blev tvungna att byta partnerorganisation i Uganda. Vi sökte 
bidrag för projektet i Kongo från två olika finansiärer som tackade nej. Men skam den som ger sig. 
Den 21 december postade vi två nya ansökningar om Sidabidrag via Forum Syd för projekten i 
Uganda och Kongo. Det är s.k. mindre projekt, vilket innebär att vi för Uganda bara kan få 500 000 kr 
av de 654 000 kr vi behöver. Resten får vi samla in själva under året. För Kongo söker vi 460 000 kr 
och ska själva bidra med 25 000 kr. Vi samlar dessutom in 50 000 kr för att i februari skapa en tredje 
årskurs för projektet, som den i Uganda. Tack vare era generösa gåvor har vi redan rott i hamn näst-
an hälften av de 50 000, och vi har hela egeninsatsen på 25 000 säkrad. I Benin vill vi också satsa 
stort i år. Vi har redan finansierat utbildning av 75 gruppledare. För att grupperna ska genomföras 
behöver vi ytterligare 243 000 kr. En ansökan ligger hos en möjlig finansiär, men vi har inte fått svar 
än. Det ser med andra ord rätt hoppfullt ut för nästa år, förutsatt att vi får ja på ansökningarna. 

Skicka din gåva på swish 123 900 2171 eller pg 90 02 17-1 
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ideell förening som grundades 2010.  

ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund 

Sorterargatan 12, 162 50 Vällingby , Tel. 08-38 04 19 

www.alef.org     helene@alef.org  www.facebook.com/adultlearning  

 

 Styrelsen 
 ALEF 
 

Ordförande: Hélène Boëthius,  
Vice ordförande Lena Insulander,  
Ledamöter: Inger Raaby, Patrick El Cheikh, 
Ulla Lindberg, Halina Hylander 
Suppleanter: Inge Pierre, Agneta Lind 
Adjungerade: Lars-Åke Davidsson, Hans 
Lundberg 

Pg 90 02 17- 1 

Swish 123 9002 171 

Ni har väl sett filmen på Youtube om da-
merna i Lwanjaba som lärde sig läsa, skriva 
och räkna och startade ett fiskeriföretag. 
Nu har deras grupp avslutat årskurs 3, och 
de fyra har bildat en ekonomisk förening 
med 17 medlemmar. De gjorde en mark-
nadsundersökning i huvudstaden Kampala 
och insåg att de fick för lite betalt för sin 
torkade fisk, så de bytte uppköpare. Den 
nye uppköparen har föreslagit att de tar ett 
lån och köper en soltorkningsanläggning, 
som gör att fisken torkar fortare och får 
bättre kvalité. Nu är de i full färd med att undersöka om detta är ett bra förslag, och hur de i så fall 
kan finansiera detta. Vi gläder oss med dem, och hoppas att deras framgång ska sporra många 
andra duktiga kvinnor att börja ta plats och våga tänka stort. Man måste inte bli kvar i fattigdomen, 
om man har de grundläggande redskapen för att ta sig ur den: Kunskaper i läsning, skrivning och 
räkning, ett bra självförtroende och förmågan att observera, analysera och reflektera.  

Damerna i Lwanjaba går vidare 

VÄLGÖRENHET ELLER BISTÅND? 
Så här i juletid vaknar lusten inom oss alla att göra gott. Vi känner tacksamhet över att vi har det så 
bra, och vill göra något för dem som har det svårt. DET ÄR FINT! Vi får aldrig förakta eller förringa 
människors goda vilja att vara generösa.  

Ibland läser jag lite spydiga kommentarer på t.ex. facebook om välgörenhet. Jag har funderat över 
skillnaden mellan välgörenhet och bistånd, och vad som är bäst. Så här skulle jag definiera välgö-
renhet: Att med direkta gåvor möta medmänniskors omedelbara behov av t.ex. mat, kläder, bostad 
eller pengar. Det görs ofta direkt, eller genom små projekt med närkontakt mellan givare och 
mottagare. Det är fint, och leder ofta till att mottagaren förutom att få direkt hjälp också får mod 
och hopp att själv ta tag i sin situation.  

ALEF sysslar med bistånd. Det definierar jag som ”att skapa förutsättningar för människor att få 
redskap att själva permanent ta sig ur fattigdomen, förstå vilka mekanismer som ligger bakom 
fattigdomen och hävda sina rättigheter och vägra låta sig förtryckas.” Det är mer långsiktigt och ge-
nomtänkt, och i längden mer kostnadseffektivt. Dessutom har vi inga mottagare, bara deltagare, 

som från början är med och tar eget ansvar för att förändra sina liv.  / Hélène  


