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ÅRSMÖTET INSTÄLLT TILLS
VIDARE

Vi hade verkligen sett fram emot en hejdundrande fest för att fira
ALEF:s 10-årsdag. Det gör vi fortfarande. Men den blir inte den 4

april, som vi meddelat tidigare. I dagsläget går det inte att
bestämma ett nytt datum. Vi återkommer. 

Vår årsredovisning är klar och under revision. Så snart
revisionen är klar mailar vi den till alla medlemmar. Om du inte är
medlem men vill läsa den ändå kan du maila oss på info@alef.org
så får du den på mail. Eller bli medlem genom att sätta in 300 kr

på pg 900217-1 eller bg 900-2171. Skriv "medlem" i
meddelandrutan, samt din mailadress.

Jubileumsinsamlingen fortsätter

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/2953535151068/
mailto:infor@alef.org


I förra mailet skrev vi om vår jubileumsinsamling. Vi har redan fått
in totalt 16 406 kr via swish, plusgiro och facebook. Men behoven
är extra stora nu, när våra projekt påverkas av restriktioner på
grund av coronaviruset (se mer nedan). Troligen blir alla
våra studiegrupper fördröjda med någon månad. De som är
anställda i projekten behöver ändå sin lön för att överleva med sina
familjer. Andra extrakostnader kan också komma till. Därför vill vi
vädja till er som ännu inte bidragit att vara med och ge en generös
jubileumsgåva. En del av ALEF:s understödjare får minskade
inkomster på grund av viruset. Men du som är anställd med fast lön
kanske i stället har lägre omkostnader just nu. Om ni kan tänka er
att ge en extra gåva till ALEF nu är det mycket uppskattat.

Swish 123 9002171, pg 90 02 17-1, bg 900-2171

Restriktioner påverkar våra projekt
Över hela världen införs omfattande restriktioner för att förhoppningsvis
stoppa spridningen av coronaviruset. Länderna där våra samarbetspartners
arbetar är inga undantag.

Demokratiska Republiken Kongo
Så här skriver vår
projektledare Marc Kashera
från Bukavu i östra DR Kongo:
"Sedan den 18 mars är alla
samlingar med fler än 10
personer förbjudna. Vi var mitt
uppe i en gruppledarutbildning,
men fick stoppa den, eftersom
de som bryter mot förbudet
kan hamna i fängelse.

Här i Bukavu är det som en psykos. Folk stannar hemma och det pågår inga
ekonomiska aktiviteter. Gränsen mot Rwanda är stängd."

Över gränsen mot Rwanda fraktas dagligen livsmedel till den stora staden
Bukavu. Tusentals lever ur hand i mun av det de tjänar på handeln. På någon
vecka kan situationen bli kritisk för stadens alla invånare. Vi hoppas att vår
partnerorganisation ADECK ska kunna bidra på något sätt till att få saker att
fungera. 

Togo
Vi är glada över att kunna erbjuda 70
grupper i Togo att genomföra den
andra årskursen och lära sig matte i år.
Nu har man konstaterat 16 fall av
coronasmitta i landet, och vidtagit



kraftfulla åtgärder. Alla gränser har
stängts, och flera större städer är
avstängda. Alla kyrkor och andra
samlingsplatser är stängda.

All skolor har också stängts. Max 15 personer får delta i begravningar. Resor till och
från huvudstaden Lomé och tre andra större städer har stoppats. 

I måndags hade 16 personer konstaterats smittade. Åtgärderna får stora
ekonomiska konsekvenser för ett land där hundratusentals människor lever på den
inkomst de tjänar dagligen.

Vår projektledare Akoété har kontaktat alla gruppledare och bett dem göra ett
uppehåll på två veckor i alla studiegrupper. Projektledningen kommer också att
skicka ut information till alla byar där de verkar om smittan och hur man skyddar
sig. En viktig åtgärd när mycket felaktig information sprids och människor får panik. 

Uganda
Från Uganda rapporterar Resty
Mutaawe att man hade hunnit
utbilda alla gruppledare för
årskurs 2 och 3, och hade
avslutat första veckan av
gruppledarutbildningen för
årskurs 1 när restriktionerna
infördes. Presidenten har utlyst
32 dagars karantän helt utan
sammankomster. 

Hittils har man 9 konstaterade fall av COVID 19, och inga döda. Alla smittade kom
inresande från Dubai, viktig handelspartner med Uganda. Även i Uganda kommer
fattiga människor att drabbas svårt av restriktionerna, inte minst minibusschaufförer
och motorcykeltaxichaufförer. En stor del av deltagarna i studiegrupperna och
tidigare deltagare är småföretagare, som nu får se sitt levebröd försvinna under
minst en månad. 

ALEF i Sverige
Även ALEF här hemma påverkas av viruset. Hélène arbetar som vanligt på
kontoret, och Moa jobbar hemifrån. Arbetsuppgifter saknas inte. Marketta som
sköter utskick att tackbrev och registrering av gåvor fick en släng av något som kan
ha varit coronaviruset, men är frisk igen. Hon kan dock inte komma till kontoret
förrän om någon vecka, så ni som bidragit med gåvor får ha tålamod innan ni får ett
välförtjänt tack. En av våra styrelsemedlemmar är också sjuk, och fick syrgas igår.
Vi tänker särskilt på honom. 

Hélène hade planerat att delta i en kongress, World Lieracy Summit, i Oxford om en
vecka, men den blir inte av. Veckan efter var en resa inplanerad till projektet i



centrala DR Kongo, där vi skulle ha skapat den tredje årskursen på kikongo-
språket. Inte heller den resan blir av, utan skjuts upp till hösten.

Kanske blir det äntligen tid att röja på djupet i gamla pappershögar, att ta tag i
projekt och idéer som legat orörda länge. Den 14 april samlas ALEF:s styrelse på
webbmöte för att prata om strategier för framtiden. Vi hoppas på goda idéer och
mycket kreativitet. 

ALEF nominerat till världens största
utbildningspris

För andra året i rad har ALEF nominerats till världens största pris för
utveckling inom utbildning, Yidanpriset, som varje år delas ut i
Hongkong. Denna gång är det en professor emeritus i pedagogik från
Stockholms Universitet som nominerat ALEF. I september får vi veta om
vi blev utvalda. 
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