
 

      ALEF 

Förra månadens nyhetsmail var 
ett nödrop. Insamlingsresultatet 
var dåligt, och pengarna räckte 
inte längre. Många gav positivt 
gensvar på vårt rop på hjälp. Nu 
ser det ut som att vi är på rätt 
väg, även om krisen inte är över.  

Alla som får det här nyhetsmailet 
har under de senaste veckorna 
fått ett personligt mail med en 
vädjan om att bli månadsgivare. 
Av 1300 personer har ett 15-tal 
blivit månadsgivare, och ungefär lika många har gett en generös engångsgåva. Ett stort och varmt 
TACK till er! Via facebook har vi också fått många nya månadsgivare. Målet var att höja givandet 
med 15 000 kr i månaden. Vi har nått drygt halvvägs, och har ökat med ca 8 000 kr i månaden.  

Tänk om 70 personer till kunde avstå en hundralapp i månaden och ge fler flickor och kvinnor i Af-
rika chansen att kunna läsa och skriva, sköta sin ekonomi och sitt egenföretagande, se till att barnen 
klarar sin skolgång, skydda familjens hälsa och sköta hygienen bättre, stå upp för sina rättigheter 
och skapa mer jämlika äktenskap. Tycker du det här är viktigt? Kan du vara med och hjälpa till? 

Maila din postadress till helene@alef.org så skickar vi blanketten.  

 ALEF satsar på att vinna! 
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När ALEF besökte Uganda i maj-juni för att göra klart läromedlen för årskurs 3 upptäckte vi att en 
nyanställd inte klarade att sköta bokföringen. Vi försökte hantera situationen tillsammans med pro-
jektledningen, men de ville inte avsluta anställningen. Resultatet blev att bokföringen inte stämde, 
och att Forum Syd därför stoppade utbetalningarna till projektet. I juli tog pengarna slut. Då hade 
ALEF bidragit med en hel del ur egen kassa. Sedan har den fantastiska fältpersonalen jobbat vidare 
oförtrutet med alla 76 studiegrupperna. Gruppledarna har undervisat, och coacherna har följt upp 
grupperna, trots att de inte fått betalt, ens för sina resor. Även ALEF:s ordförande Hélène  har jobbat 
utan lön i juli och augusti. Till slut fick vi en revisionsrapport och en redovisning som var någorlunda 
OK. Det är tydligt att inga pengar har förskingrats, man har bara inte klarat av att bokföra korrekt. I 
onsdags betalade Forum Syd ut resten av Sidabidraget för 2016, och nu kan alla grupper avslutas, 
och alla kan få sin lön, även om den kommer ett par månader för sent. Till nästa år behöver vi hitta 
en ny partnerorganisation i Uganda, om vi ska få några pengar från Forum Syd för ett år till.  

Forum Syd låter oss avsluta i Uganda 



 

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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I byn Ludaha i Sydkivuprovinsen i Demokratiska 
Republiken Kongo har ALEF:s lokala partner haft 
grupper i tre år.  

Genom samtalen i grupperna, har deltagarna blivit 
allt mer medvetna om att de som medborgare har 
rättigheter som inte får kränkas.  

Folket i Ludaha har länge plågats av en vägspärr 
som armén satt upp i närheten av deras by. Väg-
spärrarna i denna del av Kongo är inte i första 
hand en säkerhetsåtgärd för att skydda mot väp-
nade rebeller. De är en födkrok för illa betalda, be-
väpnade soldater. Varje civilperson som går förbi 
måste betala en slant, annars kan man bli miss-
handlad, våldtagen eller  i värsta fall skjuten.  

 

Nu beslutade sig de tre ALEF-grupperna för att det fick 
vara nog. De agerade gemensamt, och lyckades få bort 
vägspärren. Nu kan alla i området röra sig fritt utan att 
trakasseras av beväpnade och druckna eller drogade 
soldater.  

Det här är ett exempel på hur deltagande i en ALEF-
grupp fostrar människor i demokrati och i att förstå och 
hävda sina mänskliga rättigheter. 

 

Folket i Ludaha reser sig mot förtrycket 

När Sverige på 1850-talet fick allmän folkskola och samtidigt upplevde en svallvåg av olika folk-
bildande folkrörelser, kunde vårt land börja bygga den demokrati som gett oss välstånd och fred. 
Det är detta ALEF vill åstadkomma i Afrika. Folkrörelser som växer underifrån, genom människor 
som lärt sig förstå sina rättigheter och som har ordet i sin makt, i skrift och i tal.  

Vill du vara med och göra ALEF till en stark kraft för demokrati och rättvisa i Afrika? Ge en gåva 
på pg 90 02 17-1 eller swish 123 900 2171. Eller ännu bättre: bli månadsgivare, så vet vi hur 
mycket vi kan räkna med. Maila din postadress till helene@alef.org så skickar vi blanketten.  


