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Före och efter i Uganda
Nu har årets kurser varit igång någon månad i Uganda. Vår partnerorganisation
CACI har utbildat gruppledare och rekryterat deltagare. Totalt 934 deltagare samlas
ett par gånger i veckan i grupper om 20-25 personer.

I början av varje läsår får de som börjar första årets kurs i Uganda svara på några
frågor. Här några axplock ur årets enkät: 
- Bara 12% kan skriva sitt egen namn. 
- 4 av 10 har ingen egen inkomst. 
- Bara 3 av 10 sover under myggnät. 
- Tre fjärdedelar är inte med i någon förening eller kooperativ. 

Vid läsårets slut ställer man samma frågor igen, för att se om det blivit någon
skillnad. I år är det 442 personer i 18 grupper i första årets kurs. De lär sig läsa och
skriva på luganda och samtalar om sina liv och hur de själva kan förändra saker. Du
har väl inte missat att se filmen från en av grupperna på youtube? 

PILOTPROJEKT I ETIOPIEN
I maj reste ALEF:s ordförande
Hélène Boëthius och vår volontär
Margareta Långbacka Walker till
Etiopien. Vi introducerade ALEF:s
metod till 42 ansvariga inom det
statliga programmet för
vuxenutbildning i Oromiaprovinsen,
samt till personal från tre universitet

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1998747224523/
https://youtu.be/M0zvHMfOFzs


och från tre olika icke statliga
utvecklingsorganisationer. 

Bakgrunden är att chefen för vuxenutbildningen i Oromiaregionen blivit medveten
om att metoden och läromedlen som de använder i dagsläget inte fungerar. Han
mötte i våras en f.d. kollega till Hélène, som berättade om ALEF:s metod och han
nappade direkt. Margareta hade också kontakter på universitetet i Ambo, där hon
arbetat tidigare, och så fick vi en inbjudan att berätta om ALEF:s metod även där.

Efter besöket fick ALEF en förfrågan om att skapa läromedel och kursplan för ett
pilotprojekt på språket Afan Oromo. Planen är att ALEF reser till Oromia i oktober
för ett tre veckors seminarium, och sedan ytterligare 5 veckor i januari 2020. Målet
är att skapa en kursplan och läromedel för årskurs 1. Därefter ska den statliga
utbildningsbyrån genomföra ett 20-tal pilotgrupper. Resultaten jämförs sedan med
resultaten i de grupper som använder statens nuvarande material. Om det visar sig
att ALEF:s metod och material fungerar bättre, kan de komma att användas bland
de 9 miljoner analfabeterna i Oromia.

 

VAR MED I VÅR SOMMARINSAMLING!
Nu startar ALEFs sommarinsamling! För att kunna genomföra seminarierna i
Etiopien behöver vi samla in 50 000 kr. Pengarna går till resor och lönekostnader
för ALEF:s personal. Alla andra kostnader betalas av Oromia Education Bureau.
Det här kan bli ALEF:s viktigaste investering någonsin, som kan leda till att många
tusen får möjlighet att genom ALEF:s metod få ett nytt perspektiv på livet och
redskap att förändra sin situation och skapa en bra framtid för sina barn. 

Du kan bidra med en gåva på swish 123 9002171, plusgiro 90 02 17-1
eller bankgiro 900-2171. Eller ge en gåva på vårfacebookinsamling.
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