Adult Learning and Empowerment Fund

Nr 70 OKT 2017

ALEF

Unesco-larm : 90% av Afrikas flickor lär sig inte läsa
Idag kom ett mail från svenska Unescorådet. De berättar att en ny studie visar att hela 617 miljoner ungdomar och barn i världen inte får tillräckliga kunskaper i läsning, skrivning och matte. Det
som förskräcker mest i rapporten är att två tredjedelar av dessa barn och ungdomar går i skolan.
Siffrorna för Afrika söder om Sahara är de mest dystra. Man beräknar att 202 miljoner barn och
ungdomar kommer att gå in i vuxenlivet utan tillräckliga kunskaper i matte och läsning. Mest ofattbart är att 90% av alla flickor i grundskoleåldern inte får lära sig läsa.
Hur kan detta vara sant? Man hade ju som millenniemål att alla, 100%, av alla barn skulle gå i skolan år 2015. Och massor av barn har ju
faktiskt börjat skolan, även i Afrika.
Några förklaringar: 1. Skolavgifter ska betalas, i tillägg till kostnader för skoluniform, skrivböcker, skor och skolväska.
Om föräldrarna inte kan betala skickas
barnen hem. I Kongo är det inte ovanligt
att barn är hemma en vecka varje månad
medan föräldrarna förtvivlat försöker få
ihop till skolavgifterna.
2. Lärarna får dåliga löner. För att klara
sig låter de barnen jobba på sina odlingar. I Togo händer det att barnen jobbar
på lärarens odlingar två dagar i veckan.
Då blir det mindre tid att lära sig.
3. Föräldrarna är fattiga, så barnen är undernärda, och sitter hungriga på lektionerna. Blir de sjuka
finns inga pengar till medicin. De är hemma från skolan pga sjukdom och missar undervisning.
4. Staten har dåligt med pengar till att anställa lärare. Därför kan man tränga ihop 100 sexåringar i
ett klassrum med en lärare. Undervisningen blir därefter.
5. All undervisning sker på ett f.d. kolonialspråk som barnen inte förstår. Minst ett läsår går åt till att
lära sig grunderna i detta främmande språk. Ändå fattar man inte särskilt mycket.
6. Det finns inga toaletter. När flickorna får mens hoppar de av skolan, eller så stannar de hemma
de dagar de har mens.
Var kommer då ALEF in? Jo, när mammorna blir läskunniga, gör de allt för att deras barn, även flickorna, ska få en bra skolgång. De börjar tjäna mer pengar. De kollar barnens skolarbete. De ställer
krav på lärare och skolor. De ser till att barnen får läsa sina läxor.

Vill du hjälpa oss att göra skillnad? Swisha en gåva på 123 9002171.

ALEF:s första kurs i Sverige
Under två intensiva dagar i förra veckan fick 15 personer bekanta sig med
ALEF:s metod. Hur ser en typisk lektion
ut? Vad är syftet med de olika delarna?
Hur skapar man en ALEF-kurs på ett
nytt modersmål? En härlig blandning
av biståndsfolk, sfi-lärare och folkbildare deltog med liv och lust. Delar av
ALEF:s metod och tänkesätt kan tillämpas även i Sverige, när vuxna ska lära
sig ett nytt språk, eller lära sig läsa för
första gången.
För ALEF är det ett viktigt mål att fler aktörer blir medvetna om metoden och lär sig tillämpa den.
Hur ska vi annars nå ut till alla dem som ännu inte fått chansen att lära sig grunderna i läsning,
skrivning och matte på sitt modersmål. Vi hoppas kunna ge fler introduktionskurser under våren.

Vetenskapliga bevis
Vi har ju redan märkt det, att en ALEF-kurs kan förändra livet för en kvinna som får börja reflektera runt sin livssituation samtidigt som hon
lär sig grunderna i läsning, skrivning och matte.
Vittnesbörden är många. Men nu ska vi få lite
vetenskapliga bevis. Emelie Efraimsson och
Emilia Karlsson är två läkarstudenter på Göteborgs Universitet. De åker denna vecka till
Uganda för att göra en studie över hur livet förändrats för kvinnor som deltagit i tre år i ALEFkurserna. Studien ska bli till en magisteruppsats
inom ramen för deras läkarutbildning. Det ska
bli spännande att se vad resultaten blir. De ska intervjua 90 kursdeltagare och lika många i en
kontrollgrupp. Håll utkik efter rapporten, som ska vara klar i början av nästa år.

ALEF

ALEF:s styrelse

Pg 90 02 17- 1
Swish 123 9002 171
ALEF är en politiskt och religiöst obunden
ideell förening som grundades 2010. Högst
25% av intäkterna används till insamling
och administration (14% 2016)

Hélène Boëthius, ordförande
Lena Insulander, vice ordförande
Lars-Åke Davidsson, kassör
Halina Hylander, ledamot
Hans Lundberg, ledamot,
Agneta Lind, Inge Pierre, Lotta Damstedt,
suppleanter

ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund
Sorterargatan 12, 162 50 Vällingby , Tel. 08-38 04 19
www.alef.org
helene@alef.org www.facebook.com/adultlearning

