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”Mr Ssesongo behövde en ny cykel, så han gifte bort sin 13-
åriga dotter.” 

Så lyder temameningen för en lektion i grundkursen på Luganda. När 
Joyce och Annet i byn Garuga hade diskuterat detta ämne i sin studie-

grupp, upptäckte de att samma sak höll på att hända hos dem.  

Den lokale affärsinnehavaren hade börjat fundera över hur han skulle ha 
råd att fylla på sina lager inför julen. Så han bestämde sig för att gifta bort 
sin 14-åriga dotter. Bröllopet skulle gå av stapeln den 9e augusti, och brud-
gummen hade lovat att ge två kor i brudpris.  

Då gick Joyce och Annet till byrådets ordförande och anmälde butiksäga-
ren. Det är inte lagligt i Uganda att gifta bort underåriga barn, även om det 
ofta händer. Den här gången gick det bra. 14-åringen slapp bli inkastad i ett 
äktenskap hon inte är mogen för, och kan gå kvar i skolan och få en chans 
att en dag själv välja den man hon vill dela livet med.  

Unga flickor är oerhört utsatta i Afrika. Någon har sagt att så mycket som en 
tredjedel av alla sexdebuter är ”ofrivilliga”. Det vill säga, flickor blir våldtagna 
i tidig ålder. Även om allt fler flickor får börja skolan, är det ofta svårt för 
dem att fullfölja sina studier. Vad ska man göra när man får mens, och det 
inte finns skydd att tillgå, 
och inga skoltoaletter? När 
småsyskonen blir allt fler, 
och mamma får mer och 
mer att göra behövs de 
äldre flickorna i hemmet för 
att passa barnen medan 
mamma sköter familjens 
odlingar. Så fortsätter den 
onda cirkeln, där flickorna 
får en oregelbunden och 
ofullständig skolgång. Vi 
hoppas att ALEF-grupperna 
ska ge en ny chans till tu-
sentals unga flickor och 
kvinnor, och ge mammor 
motivation och styrka att se 
till att deras döttrar får en 
komplett skolgång.  

 

 

(Flickan på bilden är från Togo, 
och har inte med historien att 
göra) 

Modiga kvinnor stoppar barnbrud 
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Gåvorna ökar! 

Det är roligt att läsa 
kontoutdragen från 

Nordea som kommer i 
brevlådan varje dag. 

Gåvorna från privatper-
soner har nämligen 

ökat. Totalt har vi hit-
tills i år fått 155 000 kr 
från privatpersoner, 
som enstaka gåvor, i 

insamlingsbössor, ge-
nom köp av gratula-

tionskort och som må-
nadsgåvor. Det är 

bara10 000 mindre än 
vad vi fick in HELA 

förra året, och då har vi 
fyra månader kvar i år.  

Däremot har vi fått 
mycket mindre i bidrag 
från olika stiftelser och 
fonder än vad vi hop-
pats på. Det gör att vi 
behöver få in ungefär 

100 000 kr till under de 
närmaste månaderna 
för att kunna ro pro-

jekten i land. Vi hoppas 
på många små och 
större gåvor från 

många av er som får 
det här mailet. Se nästa 
sida för vår kampanj för 
60 nya månadsgivare.  

Vi fortsätter också att 
kontakta olika företag 
och stiftelser för att 
söka större bidrag, 

framför allt för nästa år.  
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   60 nya månadsgivare till 60-åring! 

Söndagen den 24 augusti fyller ALEF:s grundare och 

verksamhetsansvariga Hélène Boëthius 60 år. För att 

fira det startade vi en kampanj på facebook, 60 nya 

månadsgivare till ALEF före 24 augusti. Det har gått 

lite si och så. Flera har visat intresse och lovat att bli 

månadsgivare, och några har fyllt i och skickat in 

blanketten. Men det är ännu rätt långt kvar tills vi är 

uppe i 60 nya givare.  

Skulle du vilja vara med? Månadsgivandet skapar en 

trygghet för ALEF. Vi vet att vi kan räkna med att ett 

visst belopp kommer in varje månad. Naturligtvis 

kan man avsluta när man vill, eller göra uppehåll. 

Idag får vi 4300 kr per månad från fasta månadsgi-

vare. Tänk om vi kunde fördubbla det under hösten! 

Beloppet är valfritt, från 20 kr och uppåt. Fyll gärna i 

blanketten, som finns på www.alef.org eller bifogad i 

det här mailet. Blanketten postas till: 

ALEF, Sorterargatan 12, 162 50 Vällingby 
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Högst 25% går till insamling och 
administration. All bokföring revideras. ALEF är 

en politiskt och religiöst obunden ideell 
förening. grundades 2010.  

PRECIS INNAN VÄRMEBÖLJAN kopplade sitt 

grepp om Sverige i juli satte ALEF upp en fotout-

ställning i Södra Rådas Missionhus, strax utanför 

Gullspång.  

På 24 kartongark visar vi foton och berättar om 

ALEF:s verksamhet. Vi delade utrymmet med en 

annan fotoutställning av Mats Holmstrand, som vi-

sade bilder från gudstjänstlivet i Södra Rådas me-

deltidskyrka, som brändes ner för några år sedan.  

De första tre dagarna kom runt 150 besökare, och 

intresset för ALEF:s bilder var stort.  

 

 

Så nu finns det en utställning om ALEF, som vi 

kan sätta upp varhelst det skulle passa. Hör av dig 

om du vill att vi ska visa den i en lokal i din närhet. 

Bibliotek går förstås bra, men även t.ex. en rymlig 

foajé till ett kontorshotell, ett hotell, en biograf, en 

kyrka eller i ett köpcentrum. Vi har inga egna skär-

mar, men kan eventuellt skaffa fram såna. Vi hop-

pas att utställningen ska kunna visas på olika plat-

ser större delen av hösten, för att sprida informat-

ionen om ALEF.  

Utställning om ALEF gjorde succé  
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