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ALEF:s metod fungerar
”Vi har börjat sova under myggnät.” ”Vi kokar vårt dricksvatten så inte barnen ska få diarré.” ”Vi går
tillsammans i grupp och testar oss för HIV, så vi kan stötta varandra.” ”Vår studiegrupp har bildat ett
sparkooperativ.” ”Vi har köpt några grisar tillsammans, som vi hjälps åt att föda upp.” ”Jag har öppnat
en affär med tre andra kvinnor i min grupp.” ”Nu förstår jag att även flickor behöver gå i skolan, så i år
har jag skrivit in alla mina flickor i skolan.” ”Jag har insett att jag måste ge mina barn tid att läsa sina
läxor när de kommer hem från skolan.” ”Nu kan jag skriva upp namnet på alla som handlar av mig på
kredit, och hur mycket de är skyldiga, så jag inte glömmer bort att be dem betala.”
År 2013 blev året då ALEF:s egen metod för folkbildning av unga och vuxna analfabeter kunde testas i
verkligheten. Två manualer för grundkursen utarbetades, en på luganda i Uganda, och en på mashi i
Demokratiska Republiken Kongo. Ca 800 personer i åldrarna 15-40 år deltog i kurserna, varav runt 80 %
kvinnor.
ALEF:s metod bygger dels på Paulo Freires tänkande om medvetandegörande och vikten av att knyta an
till deltagarnas vardagssituation och de utmaningar de möter. De övar sig i att själva hitta lösningar och
börja agera. Metoden är också influerad av den metodik som man på svenska kallar för Läsning på Talets
Grund, LTG, som på engelska går under namnet Whole Language Approach (på franska Pédagogie des
textes). Den innebär att man alltid utgår från hela meningar och texter i inlärningen. Gruppen skapar sina
egna texter, som de dikterar för gruppledaren, som skriver dem på svarta tavlan i allas åsyn.
Ett viktigt moment i varje lektion är ett samtal i Freires anda. Gruppledaren skriver först en
”temamening” på svarta tavlan, som utan att föreskriva någon lösning beskriver en vanlig situation som
deltagarna kan känna igen. T.ex. ”Herr Kisembo ville köpa en cykel, så han gifte bort sin 13-åriga dotter.”
eller ”När Nyonka blev sjuk använde hon medicinen hon köpt förra året, men hon blev bara sjukare.”
Gruppledaren ställer sedan tre frågor, som man diskuterar tillsammans. Den första frågan handlar om
deltagarnas egna erfarenheter. ”Berätta om något liknande som hänt er.” Den andra frågan handlar om
analys. ”Varför blir det så här? Vad beror det på?” Den tredje frågan ska leda till tillämpning. ”Vad kan vi
göra?” Samtalen blir ofta livliga, och de tenderar att fortsätta hemmavid efter lektionernas slut, och dra
in familjemedlemmar, vänner och grannar.
Vi kunde konstatera under året att metoden fungerar mycket bra. Andelen deltagare som stannade kvar
till kursens slut var ovanligt stort, i vissa grupper upp till 90 %. Majoriteten lärde sig läsa, skriva och
använda siffror till att skriva bl.a. datum och penningbelopp. Men det viktigaste resultatet är alla de
konkreta förändringar som ägt rum i deltagarnas vardagsliv.
Entebbe 2014-01-18

Hélène Boëthius, ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ORGANISATIONENS SYFTE OCH ÄNDAMÅL
ALEF:s vision är att bistå ungdomar och vuxna som saknar formell utbildning i att inhämta färdigheter
och kunskaper och så att de själva kan:





förbättra sina livsvillkor,
hävda sina rättigheter,
få tillträde till beslutsprocesser, samhällstjänster och gemensamma arenor
agera för att förändra de mekanismer som ligger bakom förtryck, diskriminering och fattigdom.

Föreningens ändamål är att på olika sätt stödja utvecklingsinsatser som omfattar grundutbildning
(alfabetisering) för vuxna och ungdomar, främst i Afrika, Asien och Latinamerika. I första hand stöder
föreningen lokala enskilda organisationer (Community Based Organisations, CBOs) att planera och
genomföra projekt med modersmålsbaserade studiecirklar som erbjuder grundutbildning till ungdomar
och vuxna, samt att framställa undervisningsmaterial för dessa.
Verksamheten består av:
a) Expertstöd vid t.ex. förstudier, planering, materialframställning, uppföljning, utvärderingar och
organisationsutveckling samt vidareutbildning av projektpersonal.
b) Finansiering av projekt, undervisningsmaterial och utbildningar m.m.
c) Påverkansarbete mot myndigheter, organisationer, internationella institutioner och NGO:s.
d) Insamlingsverksamhet riktad mot allmänheten, företag samt institutionella finansiärer.

STYRELSE OCH MEDLEMMAR
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Hélène Boëthius, exekutiv ordförande och verksamhetsansvarig
Inger Raaby, kassör och från 12 augusti till 31 december anställd på 60 %.
Lena Insulander, sekreterare
Patrick El Cheikh
Mikael Kindbom
Ulla Lindberg
Malaika Mikaelsson
Börje Norlén, suppleant
Inge Pierre, suppleant
Ulf Thörnevik, suppleant
Följande styrelsemöten har hållits under året:
130116, 130306, 130514, 130618, 130801 (via e-post), 130910, 131029, 131127.
Frivilligarbetare
Karin Beme sköter bokföringen kostnadsfritt.
Kerstin Svederfeldt och Ann-Marie Forsell har hjälpt till med diverse kontorsarbete.
Medlemmar
Vid årets slut hade 42 personer betalat medlemsavgiften på 300 kronor för år 2013.
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VERKSAMHET
Materialframställning och pilotprojekt i Östafrika
I december 2012 fick ALEF ett bidrag från Hultmans stiftelse på 240 000 kr, vilket gjorde det möjligt för
oss att påbörja samarbete med några av våra partnerorganisationser i Uganda och Demokratiska
Republiken Kongo.
Under perioden januari-april 2013 genomfördes fyra seminarier ledda av Hélène Boëthius. I Entebbe
Uganda samarbetar vi med Mindset Development Organisation, ledd av Maureen Mugisha. Ett team på
fem personer deltog i seminarierna. I Sydkivuprovinsen i Kongo valdes tre organisationer ut bland de sju
som kontaktades under 2012: ADECK, CAREC och ALPPROSO. Dessa sände tre personer vardera till
seminarierna.
Under ett första seminarium på två veckor i varje land genomfördes en omvärldsanalys där deltagarna
beskrev livsvillkoren för de tilltänkta studiegruppsdeltagarna. Man studerade också skriftspråk och
ljudsystem på de två modersmålen, luganda och mashi, för att bestämma hur många olika språkljud som
finns i språken och hur dessa stavas. Båda språken är bantuspråk med snarlika ljudsystem. På grundval av
omvärldsanalysen och språkanalysen gjorde projektgrupperna upp en översiktlig plan för innehållet i
lektionerna. Under ett andra seminarium på tre veckor författades sedan lektionsplanerna, och några
inledande kapitel, som sammanställdes till en manual för gruppledare. En kursplan för en två veckors
utbildning av gruppledare skapades också.
I april fick ALEF ett bidrag på 200 000 kr av stiftelsen Dispurse för pilotprojekten. Detta gjorde det möjligt
för partnerorganisationerna att utbilda gruppledare, och starta ett antal studiegrupper. Mindset i
Uganda genomförde 12 grupper på olika platser i Wakisodistriktet, medan de tre
partnerorganisationerna i Sydkivu startade 6 grupper var i Kabaredistriktet. Alla grupper hade 20-25
deltagare. Majoriteten (ca 80 %) var kvinnor. Totalt deltog alltså ca 750 personer i 30 studiegrupper.
I slutet av augusti och början av september besökte Hélène Boëthius de båda projekten, i Uganda
tillsammans med Lena Insulander. Vi kunde konstatera att metoden fungerar. Gruppledarna tillämpade
den på rätt sätt, och det var uppenbart att deltagarna var intresserade och engagerade, att de lärde sig
bokstäver och ord, och att de hade börjat göra konkreta förändringar i sina liv. De inledande citaten i
förordet till rapporten visar på detta.
Alla deltagarna i grupperna genomgick ett slutprov i november. I Uganda var det 188 personer som fick
godkänt i provet, och i Sydkivu klarade ca 203 av de 450 ursprungliga deltagarna provet. Det är goda
resultat för ett pilotprojekt. Framför allt var det anmärkningsvärt många deltagare som blev kvar till
slutet av kursen. I vissa kurser var det bara en eller två som hoppade av i förtid, något som är
anmärkningsvärt för ett vuxenutbildningsprojekt, speciellt på pilotprojektstadiet, då många inte riktigt
vet vad det är de ger sig in i. Vi är mycket uppmuntrade av dessa resultat, och ser nu fram mot att kunna
erbjuda alla som klarat den första kursen en fortsättningskurs i matematik för vardagsbruk.
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Kursverksamhet och trädplantering i Benin
ALEF:s partner ACATBLI fortsatte under 2013 framgångsrikt sitt arbete med studiegrupper i Benin på
modersmålet ife. Man kunde genomföra ett 90-tal grupper i de tre årskurserna med totalt 1553
deltagare. Av dem klarade 1192 slutprovet i sin årskurs, alltså 76 % av deltagarna. Finansieringen för
detta läsår kom från Radiohjälpen, som 2012 beviljade ett bidrag på 250 000 kr, varav 100 000 kr
betalades ut under 2013. Arbetet fortsätter nu tack vare en återbetalning av medel från ACATBLI:s
samarbetsorganisation SIL. Dessa pengar kommer att räcka till slutet av maj 2014, då ALEF åter behöver
gå in med finansiering för innevarande läsår.
Som vanligt ingick även detta år distribution av trädplantor till kursdeltagarna. 12 651 trädplantor, varav
nära 11 000 teakplantor, samt oljepalmer, mangoträd och kokospalmer sändes med lastbil från Togo.
Tyvärr råkade den ut för ett motorhaveri, och blev stående i en vecka innan transporten kunde fullföljas.
Detta medförde att många av plantorna dog. Nästa år hoppas man kunna hitta plantskolor närmare
orterna där kurserna genomförs, alternativt distribuera plantorna i juni, då vägarna är bättre.
Under 2013 används den finansiering som ALEF ansvarar för också till att avlöna en agronom, som
samarbetar med grupperna i Benin i ett odlingskooperativprojekt. Alla medlemmar förbinder sig att odla
ett kvarts hektar utöver vad de behöver för husbehov med antingen majs eller sojabönor. ACATBLI:s
agronom överser arbetet, och samordnar transporter och försäljning, vilket gör att bönderna får ett
bättre pris än de skulle få om de sålde grödorna lokalt. Detta projekt har bidragit till att intresset för
studiegrupperna ökat, och deltagarna har fått nytt hopp om att kunna förändra sina liv och förbättra sin
ekonomi.

INFORMATION OCH INSAMLING
Webb och mail
ALEF har fortsatt att marknadsföra sig på Facebook, via webbplatsen, samt via nyhetsmailet.
Facebook: När ALEF:s facebooksida, www.facebook.com/adultlearning , hade 500 gillamarkeringar,
kunde vi börja betala för annonsering på facebook, vilket har lett till en kraftig ökning av gillamarkeringar
och interaktion. Flera personer har den vägen blivit givare, och bett att få ALEF:s nyhetsbrev. När denna
årsrapport skrivs är antalet gillamarkeringar uppe i 1615. Detta kan jämföras med Svenska
Afghanistankommittén, som har 2360 gillamarkeringar, eller Läkarmissionen med 7280 gillamarkeringar.
För att vara en ny och liten organisation har vi stort genomslag på facebook. Uppdateringar på facebook
sker minst ett par gånger i veckan.
Webb: Webbsidan uppdateras regelbundet. Bl.a. läggs alla nyhetbreven upp i pdf-format. Under året
hade vi 2243 unika besök på webbsidan. Det innebär att i genomsnitt drygt sex nya personer hittade vår
hemsida varje dag under året. Bästa månad blev oktober, den månad då Hélène Boëthius besökte ett
stort antal Rotaryklubbar för att berätta om ALEF:s arbete.
Nyhetsmail: Nyhetsmailet har sänts ut på svenska i stort sett varje månad under året, och något mindre
ofta på engelska. En satsning på att öka antalet prenumeranter har gett resultat. Vid årets slut hade det
svenska brevet 980 prenumeranter, mot 500 i början av året. Under Stockholms kulturfestival kunde
Inger Raaby och Hélène Boëthius tillsammans rekrytera ett hundratal prenumeranter. Minst lika många
rekryterades av styrelsens medlemmar i deras kontaktnät. Många tillkom genom besök i ett antal
rotaryklubbar under perioden oktober-december. Några tog kontakt via webbsidan, eller kontaktades via
facebook. Antalet är fortfarande för lågt, och skulle behöva öka till runt 10 000 för att skapa den bas av
givare som behövs för att ge stabilitet i verksamheten.
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Informationsmöten
Under oktober-december besökte Hélène Boëthius 13 olika Rotaryklubbar inom stockholmsdistriktet,
och höll ett uppskattat föredrag om arbetet med pilotprojektet i Uganda. Hon besökte även Lidingö
Soroptomistklubb, som valde ut detta föredrag som årets bästa. Intresset var överlag mycket stort, och
många prenumererade på ALEF:s nyhetsmail.
Ett heldagsbesök genomfördes också på Hyllie Park folkhögskola, med en grupp SFI-lärare, varav flera
med specialinriktning på alfabetisering. Denna skola har blivit en föregångare i alfabetisering för
invandrare, och det blev ett mycket intressant utbyte. Intresset för ALEF:s metod var stort, och
deltagarna uttryckte att de fått idéer som kan tillämpas i deras arbete.

Insamling
Bössinsamling: Bössinsamlingen under året koncentrerades till nationaldagen, midsommar (Hässelby
slott och Riddersviks gård), samt Stockholms kulturfestival i augusti och ett par julmarknader under
december. Sammanlagt samlades 23 069 kronor in, ett par tusen kr mindre än 2012. Alla som bidrar i
bössan får en broschyr om ALEF i handen.
Gåvor på plusgirot: Gåvorna från enskilda via plusgirot fortsatte att öka, till 71 269 kr, jämfört med 58
453 under 2012 och 31 851 under 2011. Bara under december månad kom det in 13 550 kr i gåvor. Flera
gåvor kom från medlemmar i de Rotaryklubbar som besökts under hösten. Totalt var det 132 olika
personer som satte in pengar på kontot. Några gav en enstaka gåva, andra sände regelbundna gåvor av
skiftande storlek. Två gånger under året, i juni och i början av december, sändes ett brev till alla som
skickat in en gåva tidigare, med tack samt vädjan om ytterligare bidrag.
Autogiro: Gåvorna via autogiro har också ökat, trots att en av våra givare, som gav 500 kr i månaden,
avled under året. Från 2 580 kr vid årets slut var beloppet uppe i 4 000 kr vid början av 2014.
Julkort och gratulationskort: Försäljningen av julkort har gått bra, inte minst genom besöken på olika
Rotaryklubbar. Slutresultatet för kortförsäljningen 2014 blev 29 569 kr, ett par hundralappar mer än
föregående år.
Försäljning: I november prövade vi igen att ha en loppis, denna gång genom att hyra ett bord i
Komethallen i Barkarby. Resultatet blev magert, men de skänkta varorna kunde senare säljas på Blocket.
Vi sålde också väskor som vår samarbetspartner Mindset sytt upp, bl.a. på en Rotarykongress i Uppsala.
Totalt såldes varor för 5 517 kr under året.
Därmed uppgick bidrag från allmänheten (inklusive medlemsavgifter) till totalt 179 161 kr, en ökning
med 44 729 kr (33 %) från 2012.
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Institutionella finansiärer
Som tidigare nämnts fick ALEF i slutet av 2012 ett bidrag på 240 000 kr från Hultmans stiftelse för att
kunna genomföra seminarierna i Uganda och Kongo under första kvartalet 2013. Därefter gjordes själva
pilotkurserna möjliga genom ett bidrag på 200 000 kr från stiftelsen Dispurse.
I mitten av året ansökte ALEF om flera större bidrag från Radiohjälpen. Vi fick snabbt besked om att
Radiohjälpen inte har möjlighet att bidra med större belopp, och att man aldrig finansierar mer än 30 %
av en organisations totala kostnader. Man beviljade ett bidrag på 300 000 kr till en fortsättning av
projektverksamheten i Sydkivuprovinsen i DR Kongo. Av detta betalades 30 000 kr ut i december, och
resten kommer att användas under 2014.
I december fick vi åter ett bidrag beviljat från Hultmans stiftelse för verksamheten i Östafrika, pengar
som kommer att utgöra huvuddelen av finansieringen för arbetet i Uganda under 2014. Detta bidrag
bokförs därför som en skuld till räkenskapsåret 2014.
Vi har fortsatt söka bidrag från många olika stiftelser och fonder. Vi fick för andra gången nej på en
ansökan till Postkodstiftelsen, men hoppas på ett personligt möte som kan leda vidare till ett framtida
samarbete. Något halvdussin andra ansökningar har varit resultatlösa. En första kontakt togs i december
med Forum Syd, vilket kan resultera i mindre bidrag 2014 och 2015, samt större bidrag från 2016.
Vi har också undersökt möjligheterna att få bidrag via Rotary. Rotary Stockholm-Vällingby bidrog med
12 000 kr till pilotprojektet i Uganda, och har gett ett löfte om ytterligare 20 000 kr per år under de
närmaste fyra åren (28 000 under 2014). En ansökan till Rotarys Stockholmsdistrikt avslogs. Efter många
timmars arbete med att undersöka möjligheten att få en s.k. Global Grant via Rotary Foundation, visade
det sig att dessa endast utbetalas till lokala klubbar för klubbarnas egna projekt. Däremot fick vi som
nämnts ovan bidrag från ytterligare två lokala Rotaryklubbar: Ekerö Rotaryklubb sände 3000 kr, och
Stockholm-Bromma bidrog med 3500 kr. En ansökan till Rotarys u-fond för projektet i Uganda beviljades
under januari 2014 med 16 500 kr.
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DISPOSITIONER BETRÄFFANDE VINST ELLER FÖRLUST
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Balanserat resultat

273 414

Årets resultat

- 235 231

Totalt

38 183

Disponeras
Balanseras i ny räkning

38 183

SUMMA

38 183

Vad beträffar organisationens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och
balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING

Intäkter
Penninginsamlingar
Medlemsavgifter
Försäljning
Insamling med gåvobevis
Bidrag

Not
1
2
3
4

Summa intäkter

Kostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Summa kostnader
Årets resultat

5
6
7

2013-12-31

2012-12-31

129 824
14 250
5 517
29 569
364 028

88 251
13 200
3 590
29 391
627 738

543 188

762 170

652 015
28 843
97 561

445 965
16 384
47 078

778 419

509 427

-235 231

252 743
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BALANSRÄKNING

Tillgångar

2013-12-31

2012-12-31

258 183
30 000

273 414
0

Summa omsättningstillgångar

288 183

273 414

SUMMA TILLGÅNGAR

288 183

273 414

273 414
-235 231

20 671
252 743

Summa eget kapital

38 183

273 414

Kortfristiga skulder
Förutbetald intäkt

0
250 000

0
0

Summa kortfristiga skulder

250 000

0

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

288 183

273 414

Omsättningstillgångar
Bank
Förutbetalda kostnader

Not

8

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

9
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NOTER
2013

2012

71 269
35 485
23 069

58 453
4 540
25 258

5 517

3 590

29 569

29 391

Radiohjälpen f. ACATBLI Benin
Stiftelsen Dispurse, pilotprojekt Uganda, DRC
Radiohjälpen f. DR Kongo
Rotaryklubbar
Bidrag från företag
Övrigt

100 000
200 000
30 000
18 500
5 431
10 097

150 000
258
-

5.

Påverkansarbete
ACATBLI, Benin (ej Radiohjälpen)
ACATBLI, Togo och Benin, Radiohjälpen
Östafrika (DR Kongo & Uganda
Dispurse förstudie Latinamerika
DR Kongo, Radiohjälpen
Bankavgifter överföringar projekt
Lönekostnader (H. Boëthius, Östafrika)
Skattefritt traktamente (HB Östafrika)
Lagstadgade sociala avgifter (HB, ÖA )
Lönekostnader (H. Boëthius, Acatbli RHJ)
Lagstadgade sociala avgifter (HB, Acatbli)

544
230
86 011
438 193
166
23 665
810
72 000
2 013
22 623
5 000
1 571

12 242
43 207
98 112
26 786
206 478
45 000
14 140

6.

Trycksaker, reklam
Avgift 90-konto
Övriga insamlingskostnader

12 182
5 000
11 661

9 426
5 000
1 958

7.

Hyra
Kontorsmaterial
Telefon, internet
Övriga administrationskostnader
Bankavgifter ej projekt
Lönekostnader (Inger Raaby)
Lagstadgade sociala avgifter (IR)
Revisionskostnader

29 378
7 202
2 726
753
3 060
29 830
7 926
16 687

29 543
7 347
2 421
3199
4 568
-

8.

Reseförskott Uganda för Jan 2014 (kst 6)

30 000

9.

Ett bidrag från Hultmans stiftelse utbetalt i
december 2013 men ska användas för
utbildningar i Uganda och DR Kongo under
2014.

1.

Gåvor plusgiro
Gåvor autogiro
Bössinsamling

2.

Skänkta second hand-föremål, hantverk

3.

Julkort samt gratulationskort

4.
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