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FORUM SYD STOPPAR SIDASTÖD TILL ALEF!
Vi brukar alltid ha positiva nyheter att berätta. Det har vi även denna månad, längre
ner. Våra projekt betyder förändrade liv för tusentals familjer. Trots detta väljer Forum Syd att inte låta oss ansöka om fortsatt Sidabidrag för projektet i Uganda.
Bakgrunden är denna: Forum Syd är den s.k. ramorganisation där föreningar som ALEF kan ansöka om Sidabidrag. Vi måste själva bidra med minst 10% av projektkostnaden. För 2015 sökte vi och fick ett så kallat
mindre projektbidrag för vårt projekt i Uganda, 270 000 kr. Vi använde pengarna i projektet och fick en
enorm utväxling i studiegrupperna. Arbetet expanderade, vi fick två nya partnerorganisationer, och planerade för en utvidgning av verksamheten.
I april 2015 sökte ALEF ett större bidrag på 846 000 kr. Ansökan beviljades, och vi kunde utvidga projektet i
januari till många fler grupper. Vi fick också besked att vi i vår kunde söka ett bidrag för tre år. Men när vi
kontaktade Forum Syd i februari för att samtala närmare om detta, ändrade de sig till att vi skulle få söka
bara för ett år. Vi ifrågasatte detta, och bad om ett nytt möte.
För någon vecka sedan kom svaret: Vi får inte söka några pengar alls. Forum Syd anser att projektet måste
innehålla ”en påverkanskomponent av något slag” där ”målgruppen ges förutsättningar att i organiserad
form utkräva sina rättigheter gentemot beslutfattare på lokal, regional och/eller nationell nivå”.
Det låter ju rimligt och klokt. Det är bara det att ALEF:s projekt redan innehåller detta! ALEF har gång på
gång försökt förklara det både i skrift och i möten. Men Forum Syd vägrar att lyssna.
Därmed fattas det en miljon kronor för att vi ska kunna fortsätta projektet i Uganda nästa år som tänkt.
EN MILJON ÄR VÄLDIGT MYCKET PENGAR! Fast, om man börjar räkna, så skulle det kunna lösa sig. Till exempel så här:

1000 personer börjar ge 100 kr i månaden till ALEF. Det blir 1 200 000 kr på ett år.
Så nu vädjar vi till dig som får detta brev, och som hittills inte gett regelbundet till ALEF: Kan du bidra
med 50 eller 100 kr i månaden? Skriv ut och fyll i formuläret nedan. Du kan välja att ge mellan 20 kr och
2000 kr i månaden. Posta till ALEF, Sorterargatan 12, 162 50 Vällingby. Eller fota o smsa till 070-6304455.
Ja, jag vill bli månadsgivare till ALEF!
Jag samtycker till att ________ kr dras med autogiro från mitt bankkonto den 30e varje månad. Jag
kan själv när jag så önskar avsluta överföringarna direkt via min bank, eller genom att meddela
ALEF.
Namn _________________________________________________ Personnr ___________________
Adress ____________________________________________________________________________
Bank _____________________ Clearingnr ________________ Kontonr _______________________
Ort och datum _______________________ Underskrift ____________________________________
E-post _____________________________________________________________________________

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

DU KAN SPRIDA BUDSKAPET!
Det här mailet skickas till ca 1200 personer. Det är roligt. Men vi skulle vilja flerdubbla det antalet under
2016, så att många fler får informationen om ALEF.
Vill du vara med och skicka detta mail vidare? Du kan
maila det till dina kontakter (det är bäst att maila till en
eller några få i taget) och föreslå att de hör av sig till
helene@alef.org om de vill få mailet i fortsättningen.
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Högst 25% går till
insamling och
administration. All bokföring revideras.
ALEF är en politiskt och religiöst
obunden ideell förening som grundades
2010.
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Du kan också stödja ALEF genom att gilla oss på facebook, www.facebook.com/adultlearning, och sedan
dela inläggen där, och rekommendera dina vänner att
gilla ALEF. Du får också gärna tipsa dina vänner om
att bli vän med ordförande Hélène Boëthius på facebook.
Känner du en journalist? Tipsa den personen om att
skriva om ALEF.
Har du kontakt med ett företag som kan vilja sponsra
ett projekt? Tipsa dem om ALEF. Man kan bli fadder
för en studiegrupp för 12 000 kr per år.

”Min förtvivlan har bytts i hopp”
Vår partnerorganisation i Bukavu, Kongo berättar
om en av deltagarna i årskurs 2 i år:
”Jeanette är 35 år och sexbarnsmor, och bor i byn
Ngakwa. När hon blev änka 2009 var hon tvungen
att ta barnen ur skolan. Det fanns knappt pengar
till mat. Hon var nära att ge upp. Men hon fortsatte
delta i Empowerment-gruppen, och lärde sig läsa
och skriva, och lite matte.
När gruppen började spara pengar tillsammans
fick hon låna 5 US$ (43 kr) av gruppen. Hon köpte
en säck träkol som hon började återförsälja i småpåsar. Två månader senare kunde hon skriva in
tre av barnen i skolan igen.
Nu har hon betalat tillbaka lånet, och har 40 US$ i
kapital. Hon har köpt några marsvin som hon ska
föda upp och sälja för köttet. ”Min förtvivlan har
bytts i hopp” säger Jeanette.
Detta är en enda historia av många liknande. Vi har 500 deltagare i kurserna i Kongo i år, en
minskning mot förra året, på grund av minskad finansiering. För de allra flesta av de 500 (som
nästan alla är mammor) betyder kursen nytt hopp och nya möjligheter att klara av vardagens mest
grundläggande problem, som ”vad ska vi äta?”
Visst vill väl du också att ALEF ska kunna fortsätta att ge hopp till människor som lever i förtvivlan
i östra Kongo, en landsända som härjats av våld och kaos i över 20 år. Ditt bidrag kan förändra
livet för fler människor som Jeanette.

