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När CACI, vår samarbetspartner i Uganda, fick beskedet att vi inte får Sidabidrag i år, tog de 
snabbt ett beslut om att fortsätta ändå. De genomför nu 16 grupper i årskurs 2 på frivillig basis.  

Den ursprungliga planen var att genomföra 77 grupper, varav 46 i årskurs 2. Nu får många av förra 
årets deltagare vänta. All personal jobbar utan lön. Men de vägrar att ge sig! De har sett vilken skill-
nad kurserna gör i deltagarnas liv, och de kan inte tänka sig att sluta, trots att pengarna uteblir. 

ALEF:s upprop i nyhetsmailet 
och på facebook om frivilliga gå-
vor gav fantastiska resultat. Över 
20 000 kr extra kom in under ett 
par veckor. Dessutom fick vi ett 
bidrag från Lott och Nils Rosen-
blads stiftelse. Vi kunde därmed 
skicka 12 000 kr till CACI för de 
allra nödvändigaste kostnader-
na, som tryckning av deltagar-
häften och manualer. Vi skulle 
vilja skicka ytterligare 12 000 kr. 
Vill du vara med och bidra? 
Swisha till 123 90 02 17-1 eller 
sätt in på pg 90 02 17-1. Skriv 
”Uganda” i meddelanderaden. 
 

I Kongo kunde vår partner ADECK tack vare de extra gåvorna starta 4 grupper i vår nya årskurs 3, i 
tillägg till de 6 grupper i årskurs 2 som redan startat.  Men när de fick höra om de frivilliga grupper-
na i Uganda ville de inte vara sämre, så de startade ytterligare 3 grupper i årskurs 3 på frivillig basis.  

Tillsammans med de 75 grupperna i Benin pågår alltså totalt 104 grupper i år. Vi har inte siffror än 
på exakta antalet deltagare, men det brukar vara 20-25 deltagare per grupp, så minst 2000 perso-
ner deltar i grupper.  
 

Nu behöver vi samla in ytterligare 59 000 kronor, utöver de regelbundna månadsgåvorna för att 
kunna genomföra alla grupper. Det känns som ett rimligt mål som är möjligt att uppnå.  

I dagarna söker vi ett pris från Unesco. Prisbeloppet är 20 000 US$ (170 000 kr), men äran och pre-
stigen är ovärderliga. Vi vet inte om vi får priset, det är hård konkurrens, men man kan alltid hop-
pas. I höst ska vi också söka bidrag för kommande år från en internationell fond, Global Innovation 
Fund, som ger pengar till innovationer till förmån för människor som lever i extrem fattigdom. Att 
söka bidrag är lite som ett lotteri. Man hoppas på ett ja, men har inga garantier.   
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Sedan starten 2010 har ALEF:s grundare Hélène Boëthius varit huvudansvarig på kontoret i Vällingby. 

Flera volontärer arbetar några timmar i veckan: Halina Hylander sköter givarservicen, och Lars-Åke Da-

nielsson är föreningens kassör och gör utbetalningar m.m. Karin Beme har skött bokföringen på frivillig 

basis, och nu har Behiya Baykal tagit över den uppgiften fram till sommaren.  

Nu har vi beslutat att nyanställa. Från 1 augusti ska Hélène gå ner i tjänst till halvtid, för att skapa ut-

rymme för en tjänst som ekonom/administratör på 40-60%. Här är lite information om tjänsten:  

 Du har utbildning och tidigare erfarenhet av bokföring och därtill hörande administration. 

 Du är noggrann, ordningsam och systematisk i ditt arbete.  

 Du kan jobba självständigt och ta ansvar och på egen hand söka lösningar på problem.  

 Det är en fördel om du har erfarenhet inom internationellt bistånd.  

 Du behärskar svenska och engelska mycket bra i tal och skrift. 

Du kommer att arbeta i nära samarbete med ALEF:s ordförande och kassör. Dina arbetsuppgifter blir 

att löpande sköta bokföring, autogiro, hantera givardatabas samt bistå vid bokslut och ekonomisk 

rapportering. I arbetet ingår också ansvar för dokumentation och arkivering, internetsökningar, 

lägga upp administrativa rutiner. 

Känner du någon som kan vara intresserad av tjänsten? Be personen maila CV och ett personligt brev 

till helene@alef.org  Du kan läsa mer om tjänsten på hemsidan www.alef.org eller ringa 070-6304455. 

ALEF nyanställer i Vällingby 

Introduktionskurs i ALEF:s metod 
Nu erbjuder vi biståndsorganisationer eller personer som utbildar/utbildat sig med inriktning 

på att arbeta internationellt att delta i en introduktionskurs i ALEF:s metod.  

Kursen är på två dagar (9-16.00), och kommer att ges i Stockholm i september.  

Syftet är att deltagare från andra biståndsorganisationer ska få en god inblick i hur metoden 

fungerar för att kunna ta ställning till ett eventuellt samarbete med ALEF i sina projekt. Stu-

denter och andra intresserade kan gå kursen för att få en inblick i hur man arbetar med alfabe-

tisering, eventuellt med tanken att söka en traineetjänst på ALEF, som vi hoppas skapa under 

nästa år.  

Kostnaden för kursen är 1500 kr, 800 kr för medlemmar och månadsgivare. Intresserad? Maila 

helene@alef.org så skickar vi information och du kan göra en intresseanmälan. Antalet delta-

gare är begränsat till 15 personer, men blir det många intresserade ordnar vi två kurser.  


