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Driv din egen studiecirkel i matte i Benin
I Benin har ALEF:s partner utbildat 50 nya gruppledare i matte.
De är redo att leda varsin grupp
med 25 deltagare i den nya
mattekursen som ALEF:s ordf.
Hélène Boëthius skapat tillsammans med ett lokalt team.
Grupperna håller nu på att organiseras, läroböcker ska tryckas och
anteckningsmaterial köpas in. Sedan är det bara att köra.
Varje grupp kostar ca 5000 kr att genomföra. Nu lanserar ALEF ett sponsringsprogram, där vem som
helst, företag eller privatperson, kan bli fadder för en alldeles egen grupp. Du eller företaget betalar
5000 kr och får en specifik grupp som är ”din”. Du får ett diplom som berättar att Du sponsrar en
grupp. Under kursens lopp får Du en rapport om hur just din grupp har det, och ett foto på gruppen. Du får en slutrapport om hur många som avslutade kursen och klarade slutprovet.
Är sponsorn ett företag lägger vi upp företagets namn, logga och webbadress på vår hemsida, och
kommer också nämna det här i nyhetsbrevet. Därmed är sponsringen avdragsgill, eftersom ni får ett
reklamvärde i gengäld. Som privatperson kan Du välja om Du vill ha ditt namn publicerat eller om
Du vill vara anonym.
För deltagarna i gruppen kan grundläggande kunskaper i matte göra hela skillnaden mellan vinst
och förlust i deras verksamhet. De lär sig att undvika att bli lurade, både när de köper och säljer. De
lär sig också läsa sista förbrukningsdatum på medicinförpackningar, och mycket annat nyttigt.
Förutom matten fortsätter grupperna att arbeta med läsning och skrivning på modersmålet ife.
Varje lektion börjar med en text som presenterar en livssituation och ett matteproblem. T.ex.
”Olle, Pelle och Janne är med i ett odlingskooperativ. När var och en skördat sina yams la de in
dem i förrådet. Olle la in 35, Pelle 43 och Janne 51. När Olle räknade yamsen en vecka senare
fanns det 97 yams”.
Man samtalar om texten. Hur många borde det ha varit? Har något liknande hänt oss? Vad kan ha
hänt? Hur ska man göra i en sådan situation? Och så övar de sig på addition och subtraktion. Sedan
skriver de en gemensam text om det de samtalat om. Det hela avslutas med en kort övning i talad
franska. Hela kursen tar ca 7 månader.
Som privatperson kan du sätta in 5000 kr på pg 90 02 17-1 och skriva ”sponsring Benin” så får du
ett diplom och blir tilldelad en by. Om ditt företag vill sponsra en grupp, maila företagets uppgifter till helene@alef.org så skickar vi en faktura.

Vikten av att kunna läsa ett sms
I Uganda och i många andra länder i Afrika
är mobilen ett oumbärligt redskap i affärer.
Det är via mobilen, ofta sms, som man gör
upp affärer, och överför pengar. ”Banken”
är ett litet skjul där man via telefonen får ut
eller betalar in kontanter.
En kvinna i Uganda levde på att sälja fisk
som fraktades över Viktoriasjön till Tanzania. Hon väntade på en ovanligt stor betalning. En dag kom ett sms. Hon kunde inte läsa, så hon tog mobilen till den lilla kiosken och visade
den. ”Har pengarna kommit?” Flickan i kiosken tittade och sa ”Nej, de skriver att de ska betala
nästa vecka.” Så damen väntade tålmodigt en vecka. Sedan gick hon tillbaka. Nu var det en man i
luckan. ”Nej, pengarna har redan kommit och är uttagna.” ”Men var är flickan som sa att jag skulle
vänta en vecka?” ”Hon har slutat här.” Därmed hade hela företaget gått i konkurs. Inte bara förtjänsten, utan kapitalet för att köpa ny fisk var borta.
Deltagarna i en ALEF-kurs brukar säga när de får sina diplom: ”Nu kan ingen lura mig längre!”

800 000 000
Så många människor beräknas leva i extrem fattigdom, dvs på mindre än 10 kronor om dagen. De
har oftast ingen el, och saknar tillgång till bra toaletter och rinnande vatten. Och de är nästan alltid
analfabeter. Ungefär 750 miljoner människor har aldrig fått chansen att lära sig läsa och skriva.
Fattigdom och analfabetism hänger ihop på samma sätt som hönan och ägget. Det ena leder till
det andra. Den som är fattig har inte råd att låta sina barn gå i skolan. I alla fall inte flickorna. Den
som inte gått i skolan kan inte söka jobb eller driva ett företag och förblir i fattigdom.
Hur ska man då stoppa den onda cirkeln? Många biståndsorganisationer går direkt på fattigdomen,
och arbetar med olika projekt som ska minska den. Problemet är att väldigt många insatser bygger
på förutsättningen att förmånstagarna, de fattiga, kan läsa och skriva. Utan de färdigheterna kan
de inte tillgodogöra sig den hjälp som erbjuds.
ALEF tar den andra vägen. Vi arbetar med att ge människor redskapen: läsning, skrivning och de
fyra räknesätten. De får samtidigt lära sig att analysera och förstå sin livssituation, de börjar samarbeta med en grupp likasinnade. Då kan de ofta själva ta sig ur fattigdomen - och dra nytta av de
andra projekten som erbjuds.
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