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VÄRLDEN BLIR BÄTTRE
Några av er har kanske uppmärksammat en annonskampanj från en stor
hjälporganisation som vill få oss att tro att fattigdomen och klyftorna i världen ökar,
och att det beror på att ett fåtal miljardärer roffar åt sig för stor del av kakan.
Det här stämmer faktiskt inte. Just nu läser jag med stor behållning Hans Roslings
bok Factfulness, där han berättar om att mycket i världen blir bättre, inte sämre.
Under de senaste 20 åren har andelen
fattiga i världen halverats. Ca 800
miljoner människor lever i extrem
fattigdom. Det är många, 80 gånger
Sveriges befolkning. Men eftersom
fattigdomen minskar finns det hopp om
att vi kan göra något för att även de
sista 800 miljonerna ska kunna ta sig
ut ur fattigdomen.
I dagsläget finns det ungefär 3
miljarder människor som lever
under drägliga förhållanden. Ytterligare
3 miljarder har det bra eller mycket

bra. Dessutom har faktiskt även de 800
miljonerna som lever i extrem fattigdom
fått det lite bättre. Fler av deras barn
går i skolan. Fler barn vaccineras. Nu
gäller det att satsa så också
föräldrarna får lära sig läsa, skriva och
räkna. De allra flesta av dessa 800
miljoner är nämligen analfabeter.
Människor som ALEF vill utrusta med
färdigheter och insikter som gör att de
kan ta sig ur fattigdomen.

Hur var det då med miljardärerna? Jo, några av dem gör faktiskt vad de kan för att
avhjälpa nöd och fattigdom. Som Bill Gates och Warren Buffet. Det är en myt att
den enes bröd blir den andres död. Tvärtom, om en människa lyckas väl kan denne
välja att använda sin egen framgång till att göra gott för andra. Om man vill.

NYA MOTORCYKLAR TILL BENIN

Igår kom det några suddiga bilder från Benin på Whatsapp. Även om vi inte kan
urskilja ansiktena så ser vi tydligt de tre motorcyklarna. Resultatet av ALEF:s
julinsamling. Målet var att samla in 40 000 kr, för att kunna köpa tre motorcyklar och
en ny laptop till projektet. Vi fick in ca 52 000 kr. Fantastiskt!! Och nu har alltså
motorcyklarna högtidligen lämnats över till de tre samordnarna för projektet i Benin,
Labité, Tsore och Romain (Datorn ska också köpas in inom kort). De 60 grupperna
har redan dragit igång. I år fokuserar de på att lära sig läsa och skriva
grundläggande franska, samtidigt som de också läser längre texter på sitt
modersmål ifè.
STORT OCH VARMT TACK till alla som bidrog så generöst till vår julinsamling. De
extra pengarna kommer att gå till projektet. Vi behöver mer pengar för att kunna
slutföra de 60 studiegrupperna. Alla bidrag är välkomna, stora som små.
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FLER BLIR MÅNADSGIVARE
Sedan några månader finns en facebookgrupp på ALEF:s sida som heter "100 nya
månadsgivare för ALEF". Och kampanjen verkar ha effekt, för bara i januari har vi
fått fem nya månadsgivare. Det är nu 150 personer som tillsammans ger 23 400 kr i
månaden till ALEF:s verksamhet. Målet är att öka det till 200 personer som
tillsammans ger 30 000 kr i månaden. Vill du vara med? Du kan fylla i blanketten
direkt på webben med bankid. Klicka här!
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