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Glad	  sommar,	  alla	  Kära	  vänner	  
Liberia	  Dujar	  Association	  vill	  tacka	  alla	  generösa	  vänner	  
av	  Liberia	  som	  möjliggjort	  att	  ungdomar	  och	  unga	  kvin-‐
nor	  fått	  rätt	  till	  utbildning	  denna	  termin.	  	  

Vi	  önskar	  er	  alla	  en	  jättetrevlig	  och	  solig	  sommar.	  Vi	  vill	  
också	  tacka	  alla	  som	  bidragit	  till	  lärarlöner	  och	  annan	  
verksamhet	  i	  våra	  två	  skolor,	  Grassfield	  School	  och	  
Technical	  College.	  Ett	  stort	  tack	  till	  LDAs	  stora	  bidrags-‐
givare	  som	  under	  många	  år	  stått	  för	  en	  mycket	  stor	  del	  
av	  TCs	  kostnader.	  	  

Vi	  vill	  tacka	  Lars	  Erik	  Rosberg	  som	  har	  svarat	  på	  vår	  
annons	  om	  sponsor	  till	  Anita	  Boe	  på	  TC.	  Han	  har	  möjlig-‐
gjort	  att	  flickan	  glömmer	  bort	  sina	  bekymmer	  om	  
skolavgift	  under	  detta	  år.	  	  

Vi	  vill	  också	  tacka	  några	  medlemmar	  som	  alltid	  bidrar	  
generöst	  till	  LDAs	  verksamhet.	  Dessa	  är	  Rikard	  Roström	  
med	  familj,	  Anita	  Sundin,	  Evert	  Månsson,	  Lotten	  Zetter-‐
ström,	  Birgitta	  Starck,	  Sylvia	  Castland,	  Carl	  Magnus	  
Carlsson,	  Charlotte	  Örn	  Melchert,	  Anna-‐Lena	  Herrström,	  
Yvonne	  Tillman,	  Marita	  Skagerö,	  	  Marianne	  Stolk,	  Char-‐
lotte	  Pamelius,	  Joen	  Sachs,	  Ingrid	  Bergman,	  Michael	  
Koch,	  Eva	  Hollström	  och	  Helena	  Andreff.	  Tack	  för	  era	  
generösa	  bidrag	  som	  ni	  ger	  regelbundet	  till	  LDAs	  verk-‐
samhet.	  

En	  person	  som	  vill	  vara	  anonym	  har	  bidragit	  med	  
10	  000	  kronor	  till	  LDAs	  utbildningsprogram.	  Ett	  stort	  
tack.	  

Vi	  vill	  också	  uppmärksamma	  följande	  som	  genom	  auto-‐
giro	  bidrar	  till	  LDAs	  verksamhet	  varje	  månad:	  Anna	  Hal-‐
lam,	  Anna-‐Lena	  Herrström,	  Gunvor	  Öberg,	  Olle	  Wijk-‐
ström,	  Per	  Rylander,	  Tina	  Granqvist	  Påhlen,	  Lotten	  Zet-‐
terström,	  Louise	  Berhane	  Bennet,	  Christian	  Schlumpf,	  
Ove	  Engström	  och	  Lilibet	  Gustafsson.	  
Lois Hemgren 
Generalsekreterare 

 

 
Lektion pågår i Grassfield School 

Hjälp oss hjälpa Liberia!  
Utbildning är en av grundstenarna till 
att ett fattigt land kan resa sig och 
skapa sunda och produktiva, stimu-
lerande liv åt sina medborgare. I Li-
beria är undervisningssektorn i kon-
stant krisläge, där alltför små medel 
satsas på skolor. Det kan vara upp 
till hundra elever som försöker 
tränga sig in i klassrummet.  
Bidrag från er, kära medlemmar, 
bättrar på situationen. Bäst är om ni 
väljer ett lämpligt belopp som ni kan 
lägga månatligen via autogiro. Så-
dant bidragande leder till värdefull 
stabilitet i vår ekonomi. Alla andra 
former av ekonomiska bidrag är gi-
vetvis också välkomna. 

	  

PO	  Sporrong	  Ark	  MSA	  
po.sporrong@telia.com	  

 Brygghuset	  Arkitekter	  
www.brygghusetarkitekter.se 

 Trampolin	  Arkitekter	  AB	  
www.trampolin.se 
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THE EDUCATIONAL SYSTEM IN LIBERIA 

The educational System in Liberia still has chal-
lenges, which the government needs to work on. 
Some of the challenges include but are not limited to 
the following: 

1. Many substandard schools. 
2. Crowdedness of classrooms  
3. Lack of/short of qualified and committed 

teachers in schools 
4. Lack of school materials/supplies 
5. Lack of science laboratory in government 

schools 
6. Lack of text books in schools  
7. Lack of  support for vocational and techni-

cal education 
8. Lack of Government subsidy to many pri-

vate schools 
9. Low budgetary allotment for the educational 

system of Liberia (MOE) 

Even though the Liberian Government is making ef-
forts to reduce these challenges, it is however still at 
a slow pace. It is hoped that Government will in-
crease Ministry of Education (MOE) budget to re-
duce these challenges to minimum. 

In other development, the government of Liberia, 
through the Ministry of Agriculture, is distributing 
rice processing and parboiling machine to local 
famers. It is believed that this will encourage more 
famers to begin to grow more rice. 

News	  about	  Liberia	  
May	  25,	  2017	  

The news about Liberia is dominated by the political 
landscape in the country. With just about one month 
and few days from campaign time, many politicians 
are jumping from one political party to another with 
the hope that their party could be the winning party. 

There are about 22 political parties now registered 
with few expecting to register before campaign time. 
In the latest development, there are some political 
parties that had formed coalitions. It is most likely 
that there will be no out right winner in the first 
round of the election. 

CODE OF CONDUCT 

Should the Code of Conduct be enforce by the Libe-
rian Government, many politicians shall drop from 
the race. The Code of Conduct states that to enable 
one to be qualified to run for office, he/she must re-
sign 3/2 years prior to the election. 

Regarding which Political Party is favored, it is 
early to know because campaign has not yet opened.  

LEEWARD COUNTY NEWS 

The Government of Liberia is in the process of se-
curing USD $200 million dollars to pave the road 
from Ganta to Zuedru, Grand Gedeh County, which 
is welcomed by many of its citizens. When this hap-
pens, it will help to reduce cost of goods and serv-
ices in this area. Increase in goods and services in 
the southeastern part of Liberia is due to bad roads 
in which transporting goods is very costly. Moore K. Koisee 

Deputy Project Director, LDA-Liberia 

LDA-‐LIBERIA	  DELTOG	  I	  TOSTANS	  UTBILDNING	  I	  	  

TOSTAN	  –	  Dignity	  for	  All	  (Kunskap	  om	  människors	  
lika	  värde	  och	  ansvar	  är	  grunden)	  	  

Molly	  Melching	  is	  founder	  and	  CEO	  of	  TOSTAN.	  
TOSTAN	  	  is	  a	  non-‐governmental	  organization	  with	  
headquarters	  in	  Dakar,	  Senegal.	  	  

TOSTAN’s	  vision	  is	  to	  empower	  African	  Communi-‐
ties	  to	  bring	  about	  sustainable	  development	  and	  
positive	  social	  transformation	  based	  on	  respect	  of	  
human	  rights.	  Liberia	  Dujar	  Association	  och	  TOS-‐
TAN	  diskutera	  om	  ett	  framtidas	  samarbete.	  Vi	  åter-‐
kommer	  lite	  senare	  om	  detta.	  Läs	  rapporten	  från	  
deltagarna	  på	  kursen	  I	  Dakar.	  Finns	  på	  kansliet.	  

DAKAR,	  SENEGAL 
 

 
Molly	  Melching	  i	  mitten	  och	  byinvånare	  i	  en	  by	  i	  
Senegal. 

	  

Familjen	  Roström	  
Enskild	  partner 

 Marco	  Helles	  
Enskild	  partner 

 Anita	  Sundin	  
Enskild	  partner 
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Ny styrelseledamot 

 

Mitt namn är Desi-
rée Sterner och jag 
har nyligen tillträtt 
som ledamot i 
LDAs styrelse. Det 
känns väldigt spän-
nande och roligt att 
få det  

förtroendet, och jag ser fram emot att få bidra till den 
här fantastiska organisationen! 

Jag har två kandidatexamina från Lunds Universitet; 
en i Mänskliga rättighetsstudier och en i Freds- och 
konfliktvetenskap, och jag skriver just nu min magis-
teruppsats för att avsluta min magister i Krigsveten-
skap vid Försvarshögskolan i Stockholm, och även om 
jag är mer intresserad av fredsarbete är det en väldigt 
lärorik utbildning. 

Mitt intresse för just Liberia fördjupades under våren 
2015 då jag skrev min ena kandidatuppsats om freds-
processerna i Rwanda och Liberia, och jag har letat ef-
ter olika möjligheter att bygga vidare på detta intresse. 
Jag har känt till LDA sen sommaren 2014 då jag hade 
praktik på PeaceWorks Sweden som sitter i samma lo-
kal, och redan då var jag intresserad av vad LDA höll 
på med. Under våren 2016 fick möjlighet att praktisera 
några månader på kontoret i Stockholm och det känns 
jätteroligt att nu få vara tillbaka i organisationen! 
Desirée Sterner 

	  
	  
Många av våra medlemmar som arbe-
tat för Lamco är nu gamla och med 
stigande ålder går några ur tiden. 

Medlemmar som gått bort i år är: 
+  Lennart Melchert 
+  Bengt Callermo 
+  Bernt Karlsson(Jelle Kalle) 

Vi tackar för den tiden de har varit 
medlemmar och den skillnad de gjor-
de för att förändra ett land, en ung-
dom och vuxna kvinnors och mäns liv 
i Liberia. Må de vila i frid.  

 

Hans	  Rosling	  begravd	  
Professor	  Hans	  Rosling,	  som	  gick	  bort	  i	  februari	  i	  år,	  
begravdes	  den	  17	  mars,	  och	  vi	  var	  många	  som	  tog	  
farväl	  av	  honom	  vid	  ett	  stämningsfullt	  icke	  religiöst	  
avsked	  på	  Uppsala	  Slott.	  Det	  var	  många	  fina	  tal,	  mu-‐
sik	  och	  skratt.	  Inte	  minst	  Hans´	  egna	  barn	  bidrog	  till	  
en	  avslappnad	  stämning.	  Som	  avslutning	  sjöng	  artis-‐
ten	  Loreen.	  
f	  

	  
Lois	  Hemgren	  sjöng	  engelska	  versionen	  av	  psalmen	  ”Blott	  
en	  dag”,	  varvid	  församlingen	  började	  nynna	  med,	  samt	  
tackade	  Hans	  för	  hans	  insatser	  för	  hennes	  land,	  Liberia.	  	  

	  
Ola,	  Anna	  och	  Magnus	  Rosling	  höll	  fina	  tal	  och	  kunde	  också	  
skoja	  lite.	  Pappa	  var	  inte	  mycket	  för	  att	  sörja	  och	  ha	  tråkigt.	  
	  
	  
	  

Liberia Dujars motto: 

Love,	  Care	  and	  Share	  

 
 

 Stenvretens	  
Redovisnings	  AB 

 AB	  Gunnar	  Löfberg	  
info@jom.se 
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NOTISER 

Praktikant	  sökes	  
Mia	  Pihl	  som	  praktiserat	  på	  vårt	  kontor	  	  

kommer	  inom	  kort	  att	  sluta,	  
och	  vi	  söker	  nu	  en	  ersättare	  för	  henne.	  

Vi	  vill	  gärna	  att	  du	  är	  självgående,	  initiativrik	  	  
och	  har	  intresse	  för	  utvecklingsfrågor.	  

Kontakta	  oss,	  så	  berättar	  vi	  mer!	  

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2017 är  

300 kr för enskild medlem  
och 500 kr för familj. 

Kom ihåg att ange avsändare! 

Plusgiro   90 1847-4 
Swish   9018474 

LDA behöver nya kontorsloka-
ler 
Vår hyresvärd Einar Mattsson har sagt upp 
oss till avflyttning den 1 september på grund 
av att huset ska renoveras. 
Just nu har vi två små kontorsrum och ett 
sammanträdesrum. Så stort kanske vi inte be-
höver, men två skilda rum är önskvärt. 
Någon som har kontakter och kan hjälp oss 
hitta ny ”bostad”? Gärna centralt, förstås. 
— OCH BILLIGT! — ELLER GRATIS? 
Utan kontorshyra kan mer pengar nå barnen i 
Liberia. 

Vår praktikant tackar för sig 
Hej! 
Nu börjar min praktikperiod hos Liberia Dujar Associa-
tion närma sig sitt slut. Tiden har gått fort. Alldeles för 
fort.  Mina förväntningar var att få en blick in i hela verk-
samheten hos en liten organisation, och få vara en del i 
alla olika moment. Mina förväntningar blev uppfyllda. Jag 
har fått praktiska kunskaper som kompletterar min utbild-
ning, fått uppleva vilka utmaningar som små organisatio-
ner möts av. Jag har också haft glädjen att se hur mycket 
man kan åstadkomma med hjälp av människors generosi-
tet. Det har varit fantastiskt att få jobba tillsammans med 
Lois, som har gett mig möjlighet att fördjupa mig i arbetet 
utifrån mina egna intressen. Jag hoppas att mina och Libe-
ria Dujars vägar möts i framtiden! 

Mia Pihl 

Förre	  Lamco-‐
chefen	  	  

Olle	  Wijkströms	  

senaste	  bok	  he-‐
ter…..	  

”Min	  	  

historia”.	  

Finns	  att	  
köpa	  för	  75	  
kr.	  	  

Kontakta	  
kansliet.	  

0.	  

SÅ	  HÄR	  
HANDLAR	  
DU:	  

1.	  
Sätt	  in	  på	  
vårt	  konto	  

90	  1847-‐4	  

2.	  
Ange	  vilka	  
böcker	  
som	  öns-‐
kas	  

3.	  
Glöm	  inte	  att	  
lämna	  din	  adress,	  
så	  skickar	  vi.	  

Andra	  böcker	  av	  
Olle	  Wijkström	  
som	  finns	  att	  köpa:	  

”Inte	  	  

bara	  	  

en	  gruva”	  	  

”En	  	  

äventyrlig	  

	  historia”.	  

En	  	  

bok	  	  

75	  kr	  

Två	  

böcker	  

135	  kr	  

Tre	  	  

böcker	  

200	  kr	  

Överskottet	  går	  
oavkortat	  till	  
LDAs	  verksamhet.	  

	  

Liberia Dujar Association  
Götgatan 22A 
118 46 Stockholm 
Tel: 08-15 83 00 
Plusgiro 90 1847 – 4 
info@liberiadujar.org 
www.liberiadujar.org 
www.facebook.com/liberiadujar  
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Lois Hemgren 
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www.insamlingskontroll.se 

 

     

Tillman	  
Second	  Hand	  Kläder	  

070-‐541	  47	  94	  

	   	  
	  

Brussels	  Airlines	  
	  

Macsupport	  
www.macsupport.se	  

	  


