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100 månadsgivare
före årets slut!
Antalet månadsgivare
ökar hela tiden. Vi har
nu 53 månadsgivare,
som tillsammans ger
9145 kr i månaden. Målet är att till årets slut
ha minst 100 givare
som tillsammans ger
20 000 kr per månad.
Om du har elegitimation kan du lätt
fylla i formuläret på vår
hemsida, www.alef.org
eller i länken som bifogas brevet. Annars kan
du ladda ner formuläret
som pdf-fil från hemsidan. Du kan även maila
helene@alef.org och
beställa formuläret till
din hemadress. Minsta
månadsgåva är 20 kr,
och högsta är 2000 kr.
Du kan naturligtvis
också alltid ge enstaka
eller regelbundna gåvor
till vårt 90-konto:

Ögonvittne möter ALEF:s vänner
Den 18 september kom vår projektledare i Uganda, Maureen Mugisha på Stockholmsbesök. Under en intensiv
vecka mötte Maureen olika grupper av människor och
berättade om ALEF:s verksamhet i Uganda, och om de
människor som tack vare grupperna kunnat förändra
sina liv.
Tack vare ett utbytesprojekt med en skola i Mullsjö fick Maureen besöka Sverige, och vi fick ha henne en vecka ”på köpet” i
Stockholm.
Vi hann med en hel rad olika evenemang. Det största var ett
seminarium på Folkbildningsrådet i samarbete med Folac, där
olika bistånds– och folkbildningsorganisationer fick information
om ALEF:s metod. Maureen fick också tillfälle att träffa ALEF:s
styrelse för samtal. Dessutom hade vi en uppskattad träff med
svenskugandier, ett offentligt föredrag i Vinsta, och två rotaryluncher.
Det blev lite tid över att turista i Stockholm, och en båtresa till
Åland med smörgårdsbord och havsutsikt. Fast då passade vi
på att göra budget för nästa år, och att jobba med en ansökan
om ett mindre Sidabidrag som förhoppningsvis kan finansiera
delar av nästa års verksamhet.
Nu är Maureen tillbaka i Uganda, där det snart är dags för slutprov i de 24 studiegrupperna. I januari planerar Hélène
Boëthius från ALEF att besöka projektet för att utvärdera hur
läsåret gått, och för att planera nästa läsår.
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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.

Styrelsen
Ordförande: Hélène Boëthius,
Sekreterare: Lena Insulander,
Ledamöter: Inger Raaby, Mikael Kindbom,
Patrick El Cheikh, Ulla Lindberg, Tove Olin
Suppleanter: Inge Pierre, Malaika Mikaelsson, Ulf Thörnevik, Agneta Lind

ALEF söker Sidabidrag
På förra sidan berättade vi att vi i år söker ett mindre
bidrag från Sida för projektet i Uganda. Efter en lång
process har ALEF blivit godtagen som ansökande organisation till Forum Syd, som förmedlar bidrag från
Sida. Första gången kan vi söka ett mindre bidrag på
270 000 kr. Det krävs att vi finansierar minst 10% av
projektet själva med gåvor från allmänheten. Men eftersom budgeten för projektet i Uganda är på 325 000
kr behöver vi samla in 78 000 kr själva. Om vi får
pengarna, och Forum Syd är nöjda med redovisningen, kan vi sedan söka ett större belopp för 2016.
För projektet i DR Kongo kommer vi liksom förra året
att söka pengar från Radiohjälpen. Denna gång hoppas vi på 350 000 kr. Då behöver vi bidra med minst
200 000 kr i egeninsamlade pengar.
Vi letar också efter andra stiftelser och företag som
vill och kan bidra till projekten. Har du ett tips, så
hör gärna av dig.

Nobelpristagaren ger ALEF rätt
Eric Maskin är professor vid Harvard och har ett nobelpris i ekonomi. I en intervju i Svenska Dagbladet berättar han om hur han studerat klyftorna mellan fattiga och rika.
Enligt vad ekonomerna trodde tidigare, så bör skillnaderna mellan fattiga och rika
minska när globaliseringen ökar. Så har det varit i Europa och USA. Men så är det
inte i Afrika. ”När ett land börjar växa från låga nivåer skapas ofta klyftor, det är bara
några människor som gynnas av tillväxten medan andra lämnas efter”, säger han.
SvD fortsätter: Nu har Maskin tagit fram en ny ekonomisk modell över vad som händer. Enligt denna nya modell leder globalisering till att de mest utbildade i utvecklingsländerna integreras i globala värdekedjor, produktiviteten ökar och deras löner stiger.
De outbildade lämnas utanför, samtidigt som efterfrågan på deras arbete minskar och
därmed också deras inkomster.
Lösningen är enligt Eric Maskin att erbjuda utbildning till alla, så att fler kan ta
del av fördelarna i ett globalt system.
Ni som följer ALEF på facebook (www.facebook.com/adultlearning) vet att vi skrivit
om detta flera gånger. Mycket bistånd fokuserar idag på att höja fattiga länders bruttonationalprodukt, att stärka företag, med förhoppningen att de fattiga då automatiskt
ska bli rikare. ALEF har sett med egna ögon att det inte fungerar. De som saknar utbildning blir i stället fattigare. Nu har vår observation bekräftats av en nobelpristagare!
Förhoppningsvis leder det till omprioriteringar i biståndet.

