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FN:s internationella läskunnighetsdag
Varje år den 8 september firas den internationella läskunnighetsdagen. På senare
år har det funnits stor anledning att fira. Andelen unga och vuxna i världen som kan
läsa och skriva blir allt högre. Enligt stiftelsen Gapminder har andelen läskunniga
under de senaste 20 åren ökat från 75% till 84% av jordens totala befolkning.
Men nu har den goda utvecklingen brutits. Orsaken till det är myndigheters kraftfulla
reaktioner på coronaviruset. Skolor har stängts i 160 länder, enligt FN:s
generalsekreterare Antonio Guterres. Miljontals barn har skickats hem från skolan.
Väldigt många av dem kommer aldrig tillbaka när skolorna nu börjar öppna.
En del har blivit gravida. Andra har rekryterats till extremiströrelser. Väldigt många
har med sina föräldrar rasat ner i sådan fattigdom att det inte längre finns pengar till
skolavgifter, skoluniformer och skrivböcker.
Nu mer än någonsin behövs ALEF.

DIN HJÄLP
BEHÖVS
Den 8 september kommer vi
att lägga upp några korta
filmer på våra sociala
medier, bl.a. en med
Babben Larsson och
en med Dogge Doggelito.
Budskapet är: "Idag är det
den internationella
läskunnighetsdagen. 750
miljoner kan inte läsa. Är du
glad att du kan läsa? Dela
filmen vidare!" Vi kommer
också att uppmana alla som
är glada att de kan läsa att
swisha 10 kr till ALEF.
Nu behöver vi din hjälp att
dela klippen.

Vill du gå in på våra sociala medier den 8 september och dela
filmerna? Här är länkarna:
FacebookLinkedinInstagram: alef-sweden
TwitterYoutube - ALEF Sweden
Maila oss gärna på info@alef.org om du vill dela, så skickar vi en påminnelse den 8:e.

Högläsning
Från Uganda har vi fått en
rapport om hur föräldrar i ALEFgrupper samlar sina
hemmavarande skolbarn och
läser högt tillsammans ur ALEFhäftet med texter för studiegruppen. De samtalar om
texterna med barnen, som de
brukar göra i gruppen för vuxna.
Och barnen är kreativa och intresserade. I byn Buggu-Busabala studerade en
mamma texterna i årskurs 1 och 2 med sina barn. Efter en av lektionerna föreslog
barnen att de skulle börja odla grönsaker på sin bakgård i plastkassar och
plastdunkar. Pappan fixade jord och barnen planterade. Äldsta sonen som går i
femte klass började också föda upp kaniner.

Mer om högläsning
Vill du höra ALEF:s ordförande Hélène Boëthius prata mer om högläsningens roll i
ALEF:s projekt? Då kan du anmäla dig till en webbsänd inspirationsdag inför
läslovet som anordnas av läsrörelsen. Hélène är en av många talare. Du anmäler
dig på laslov.se

Glöm inte att anmäla dig till:
ALEF:s årsmöte, lördagen den 26 september klockan 16.00
Du väljer mellan att delta digitalt på zoom eller att vara med på plats där vi
förstås håller coronavstånd och är max 30 personer:
Bärnstenssalen, Tempus studenthem i Åkeshov,
Beckombergavägen 3, Bromma.
Maila info@alef.org senast 18 september så skickar vi handlingarna.
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