
 

      ALEF 

I den så kallade Demokratiska Re-
publiken Kongo står mänskliga 
rättigheter inte särskilt högt. 
Ända sedan kolonialtiden är det 
vanligt med övergrepp mot civil-
befolkningen från polis och mili-
tär. De flesta människorna ute i 
byarna vet inte ens vad som är en 
kränkning och ett lagbrott. ALEF:s 
grupper börjar få upp ögonen för 
det, och utkräva sina mänskliga 
rättigheter.  

Här ett utdrag ur den senaste rapporten från ADECK, vår partner i Sydkivu i Kongo: Asifiwe är en 
ung flicka på 16 år. Nyligen blev hon arresterad i samband med ett bråk som hon inte alls varit in-
blandad i eller ens i närheten av. De andra deltagarna i hennes ALEF-grupp gick då till polischefen 
och bad att hon skulle bli frisläppt, eftersom hon inte deltagit i bråket. Alla i byn blev oerhört förvå-
nade. Ingen hade någonsin kommit på tanken att man kunde sätta sig upp mot den beväpnade poli-
sen för att kräva sina rättigheter. Det hela slutade med att Asifiwe och ytterligare sex andra som inte 
heller varit på plats vid bråket släpptes utan att behöva betala böter. Folket hade aldrig upplevt nå-
got liknande förut, att en grupp kunde gå samman och kräva sin rätt av polisen. (kvinnorna på bil-
den är inte Asifiwe, men de deltar i samma program). 

 Det går att utkräva sin rätt, även i Kongo 
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Målet för vår  höstkampanj var att höja månadsgivandet till ALEF till minst 30 000 kr i månaden. 
Gensvaret var fantastiskt. Vi fick ifyllda blanketter var och varannan dag. Enligt senaste genomräk-
ningen får vi nu 28 000 kr i månaden. Nu vet vi att pengarna räcker året ut. Förra veckan skickade vi 
65 000 kr till Togo för att utbilda 25 nya mattelärare för projektet i Benin.  

Nu satsar vi på att söka bidrag från stora och små stiftelser och 2nd hand-butiker. Det är något av ett 
lotteri att skicka iväg en ansökan. Kanske blir den antagen, kanske inte. Vi önskar att vi hade ett antal 
fasta finansiärer som vi tryggt kan lita på att vi får bidrag från, år efter år. Ett par sådana samarbeten 
verkar vara på gång, men vi har inga löften än.  

Under tiden är det de många små gåvorna som håller oss uppe. Vi behöver fler månadsgivare, och 
fler engångsgåvor för våra tre projekt i Kongo, Uganda och Benin.  Kan du vara med och ge?  

Skicka din gåva på swish 123 900 2171 eller pg 90 02 17-1 

 

Månadsgivandet ökar—men mer behövs 



 

Högst 25% går till insamling och 
administration. All bokföring revideras. 
ALEF är en politiskt och religiöst obunden 
ideell förening som grundades 2010.  
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Hur många chokladaskar har du tänkt ge bort till jul? 
Varför inte satsa på en gåva som är meningsfull och 
annorlunda? Ge bort ett presentkort på en kurs i läs-
ning och skrivning! Så här står det i kortet:  

     GOD   JUL och GOTT  NYTT  ÅR! 

HÄR KOMMER EN JULKLAPP TILL DIG!  

En grundkurs i läsning och skrivning! 
Kursen ges i en liten by i Demokratiska Republiken Kongo.  

All undervisning sker på det lokala språket.  

Du står själv för resa, boende, mat, visum, vaccinationer, m.m.  

Skulle du händelsevis inte vilja delta i kursen går din plats åt en 
icke läskunnig person som bor i byn.  

Kortet kan t.ex ges till anställda i ett företag eller till 
företagets kunder, som gåbortpresent på fester, el-
ler som julklapp till släkt och vänner. Beställ på 
info@alef.org. Korten kostar 100 kr plus porto. Om 
du beställer fem kort eller fler bjuder vi på portot. 
Tipsa gärna din chef om kortet—kanske ditt företag 
kan använda ALEF:s kort som julklapp i år? Eller 
tipsa oss om företag som kan vilja beställa kortet.  

Dags att köpa ALEF:s julkort 

”Vi har redan prövat det, och det fungerar inte”  

Otroligt nog är detta det stora argumentet för varför de stora bidragsgivarna tvekar att ge pengar 
till studiegrupper för vuxna analfabeter. Tänk om de som uppfann flygande maskiner hade resone-
rat likadant. De första flygmaskinerna lyfte inte. Sedan fick man upp någon i luften, men den ram-
lade snabbt ner och gick i småbitar. ”Jaha, det fungerar alltså inte”, hade man kunnat säga. Men 
det gjorde man inte. Man insåg att man måste förbättra tekniken. Därför kan vi ta flyget idag. 

Det är just detta som ALEF gjort. Vi har utvecklat en unik metod för folkbildning för vuxna analfa-
beter, där samtal och reflektion runt relevanta ämnen paras med läsning på talets grund. Efter fyra 
års arbete i fält kan vi konstatera att DET FUNGERAR. Människor lär sig läsa och skriva, de förbätt-
rar sin ekonomi och hälsa, och de förstår och utkräver sina mänskliga rättigheter. Se filmen om 
ALEF:s metod på youtube: https://youtu.be/HaCveP7WP1U  


