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ALBA

Kubansk alfabetiseringsmetod

Jag kan visst
Den kubanska alfabetiseringmetoden används mer och mer,
inte bara i Latinamerika. Den kommer också att vara i centrum
för den Internationella Alfabetiseringskongress som ska hållas
på Kuba i juni 2009 meddelade Alvaro Marchesi,
generalsekreterare för utbildning, forskning och kultur i de
Iberoamerikanska Staternas Organisation (ISA). Då kommer
erfarenheter från tillämpningen av alfabetiseringsprogrammet
Yo si puedo/Jag kan visst i många länder att diskuteras och
möjligheten att utvidga det till fler. Han framhöll att mer än 34
miljoner människor inte kan läsa och skriva i Latinamerika och
Karibien. Som ett erkännandet av Kubas framgångar kommer
ISA i samarbete med Kuba att bygga ut det kubanska
alfabetiseringsmuséet i Havanna till ett museum för läs- och
skrivkunnighet i Iberoamerika. Marchesi var också på Kuba för
att delta i 2a Internationella Konferensen för en Värld i Jämvikt
som började på måndagen i Havanna.

Mexiko och Brasilien alfabetiserar

När Lazaro Cardenas Batel slutar sin period som guvernör i
mexikanska delstaten Michoacan, den 15 februari har 101 av
delstatens 113 kommuner befriats från analfabetism. Cardenas
började alfabetiseringskampanjen  i september 2003 med ett
samarbetsavtal med Kuba om tillämpning av ”Yo, si puedo”.
Brasiliens utbildnings- och idrottsminister, Fernando Haddad,
vill också använda ”Yo si puedo” för att utrota analfabetismen
i nordöstra Brasilien. Tusentals barn, tonåringar och vuxna i
nordöstra Brasilien kan inte kan läsa och skriva. Brasilien har
redan prövat metoden i Portugeese. Haddad ville också lära
av Kubas förskolesystem och dess imponerande metodik
också för att stödja hela familjen i inlärningsprocessen.

ALBA-projekt för nya jobb

Mer än 2 200 nya jobb kommer att skapas i Ciego de Aila som
resultat av ett samarbetsavtal med Venezuela. Ett Centrum för
lokal utveckling, är ett av mer än 300 projekt under utveckling
på Kuba inom ALBA-initiativet – Bolivarianska Alternativet för
Latinamerika - för regionalt samarbete och integration grundat
av Kuba och Venezuela och dit Bolivia, Nicaragua och
Dominikanska Republiken redan anslutit sig. Venezuela kommer
att bidra med 14 miljoner US dollar och Kuba med 44 miljoner
kubanska peso fram till 2010. Enligt Elio Castillo vid det
kubanska ministeriet för utländska investeringar och
ekonomiskt samarbete (MINVEC) kommer de nya jobben att
skapas inom jordbruk, boskapsuppfödning, fiske och
byggnadsverksamhet med mera. En del av investeringarna
kommer att öronmärkas för reparation och underhåll av vägar
och för bostadsbyggande i området.
Eva Björklund/Arrhed. Källa:ACN 080129.

Kulturavtal Kuba-Ecuador

Kuba och Ecuador undertecknade ett kulturellt samarbetsavtal
för att öka utbytet av konststuderande och lärare och främja
utbildning av kulturarrangörer. Det undertecknades på fredagen
av direktören för Quitos kommunförbund, Juan Hinojosa Larcos
och internationellt ansvarig på Kubas kulturministerium, Ana
Maria Pellon Saez. Avtalet innehåller också informationsutbyte
och gemensamma konstutställningar. Hinojosa Larcos
imponerades av de nya skolor för utbildning av konstlärare på
Kuba som han besökte och hoppades att kunna skapa liknande
institutioner i Ecuador.
Eva Björklund/Arrhed. Källa:ACN 080202.

450.000 i Bolivia

Kubas bidrag till alfabetiseringskampanjen i Bolivia lovordades
av Iberoamerikanska Staterna Organisation, OIA. Mariano
Jabonero, direktör för ISAs avdelning för samordning och
utveckling, effektiviteten hos Kubas metod, som har lärt nära
450 000 bolivianer att läsa och skriva. Enligt officiella siffror i
januari 2008 har 112 av 327 bolivianska samhällen förklarats för
läs- och skrivkunniga.

Även i Spanien

Den kubanska metoden används i Sevilla, sa Manuel Silva,
delstatsregeringens Ungdoms- och Idrottsminister. I denna
andalusiska stad med 700 000 invånare är nästan 20 000
analfabeter, trots att officiella siffror inte medger det. Han
tillade att efter att ha sett framgången med ”Jag kan visst” i
Venezuela, Bolivia och Nicaragua, så sjösattes programmet i
samarbete med utbildningsministerium i några städer och
anpassades den till förhållandena där. ”Kuba bidrog med
metoden och vi lägger nu till våra erfarenheter så att andra
europeiska städer kan göra det samma”, betonade han.
Eva Björklund. Källor: Granma, ACN 080110, -15, -29, -31.

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
2.5 Sverige licens. Kopia av licensen finns på http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/
eller hos Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

ALBA




