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.......................................................................................................... 
 
Liberia Dujar Association 25 år! 
Tänk att LDA har funnits i 25 år! År 1993 registrerade jag 
föreningen efter att under några år med mina privata 
medel försökt hjälpa mitt land, som då led under ett fruk-
tansvärt inbördeskrig startat 1989 av Charles Taylor, som 
senare ”valdes” till president. 

”På fältet” startades LDAs verksamhet i Danané i Elfen-
benskusten 1994 med en skola och senare dagis och sär-
skilda aktiviteter för unga och äldre kvinnor, ungdoms-
verksamhet med mera. Efter att ha ”landat” i Liberia har 
vi byggt nya respektive renoverat och byggt till 19 skolor, 
varav vi nu driver Grassfieldskolan och Technical Col-
lege. 

Året 2018 har kommit en bit på väg, och jag hoppas att ni 
fått en bra början på året. Liberia Dujar Association vill 
tacka alla medlemmar, företagspartners och enskilda 
partners för året som gått och att Ni har valt att vara med-
lemmar och vänner till organisationen. Särskilt vill vi 
tacka för bidrag från Immanuelskyrkan och IBMare om 
vardera 10 000 kr avsedda för lärarlöner.  

Vi hälsar också alla nya medlemmar mycket välkomna. 

Lois Hemgren 
Generalsekreterare 

Från s lumområde i  C lara Town, 
Monrovia t i l l  presidentpalatset på 
Capitol  Hi l l  

	
Den före detta fotbollsikonen George 
Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah, 
som föddes för 51 år sedan, den 1 oktober 
1966 och växte upp i ett slumområde, 
vann stort i det historiska presidentvalet i 
Liberia. Hans anhängare jublade och tu-
tande signalhorn ljöd i huvudstaden Mon-
rovia efter beskedet.  
Weah	besegrade	vice	president	Joseph	
Boakai	och	flera	andra.	Han	installerades	
den	22	januari	2018	vid	en	storslagen	ce-
remoni	och	fest	på	den	gigantiska	idrotts-
stadion	i	Paynesville	utanför	Monrovia.									 
Forts.	sid.	3.	

 	

Familjen	Roström	
Enskild	partner 

 Anita	Sundin	
Enskild	partner 

 Macsupport	
www.macsupport.se 
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Ord från ordföranden Praktikant under vårterminen 

  Maria Appelblom 

Kära Liberia-vänner, 
Det är nu snart fem månader sedan den nygamla styrelsen valdes 
och jag utsågs till ordförande, ett stort förtroende som jag tackar 
för. Styrelsearbetet börjar finna sina arbetsformer och en översyn 
och uppdatering pågår av viktiga dokument såsom arbetsordning 
och anti-korruptionspolicy. 

Föreningen står inför stora utmaningar, såväl i Sverige som i Li-
beria. Vi behöver finna sätt att finansiera verksamhet som hittills 
sponsrats av en av våra mest generösa och lojala medlemmar. Vi 
behöver också inom kort finna en ny lokal för vårt svenska kansli. 

I Liberia finns utmaningar framför allt när det gäller driften av 
Technical College. En genomlysning av verksamheten pågår och 
en översyn av verksamhetsinriktningen är nödvändig i takt med 
att omvärlden förändras. Kanske vissa utbildningar inte längre har 
samma efterfrågan p.g.a. att andra aktörer tillkommit, kanske 
finns behov av andra typer av utbildningar i dag. Kanske bör man 
koncentrera verksamheten och specialisera sig mer. Vi tar tack-
samt emot hjälp av dig som har erfarenhet av skolledning för att 
fortsätta detta viktiga uppdrag. Varmt välkommen att höra av dig 
till vårt kansli. 

Föreningen fortsätter att sprida information om utvecklingen i Li-
beria i olika sammanhang, men vi behöver fler volontärer som 
kan bidra i stort och smått. Vi behöver också bli fler medlemmar. 
I år fyller föreningen 25 år, och vi vill använda detta tillfälle för 
att nå ut till er lojala medlemmar liksom till fler Liberiavänner 
och potentiella samarbetspartners. Mer information om detta 
kommer längre fram. 

Våren dröjer i Sverige men snart är den här. Jag önskar er alla en 
riktigt fin vår! 

Maria	

 
Danielle Fröstad	

Mitt	namn	är	Danielle	och	jag	är	under	vårter-
minen	praktikant	hos	Liberia	Dujar	Association.	
Min	praktik	är	en	del	av	min	utbildning	på	
Linnéuniversitetet	i	Växjö,	där	jag	studerar	
Freds-	och	utvecklingsprogrammet	med	inrikt-
ning	Statsvetenskap.	Varför	jag	sökte	mig	till	
just	Liberia	Dujar	är	på	grund	att	mitt	stora	in-
tresse	för	samhällsfrågor,	men	framförallt	ut-
veckling	och	rättigheterna	för	barn.	Där	av	an-
ser	jag	att	utbildning	är	en	stor	och	viktig	del	i	
samhället,	vilket	LDA	arbetar	främst	med.		

Än	så	länge	har	jag	under	praktiken	fått	arbeta	
med	mycket	olika	uppgifter	och	har	bland	an-
nat	påbörjat	att	skriva	på	flertal	biståndsan-
sökningar.	Vilket	har	varit	både	utmanade	och	
intressant,	då	jag	har	intresse	för	att	skriva	och	
läsa	och	man	ser	mig	oftast	med	en	bok	fram-
för	näsan.	Jag	hoppas	att	jag	ska	kunna	bidra	
med	mina	erfarenheter,	lärdomar	och	idéer	
under	denna	termin,	men	också	få	större	erfa-
renheter	själv	av	ideella	organisationer,	utöver	
dem	föreningarna	jag	har	suttit	i	under	min	
studieperiod.	Samt	att	jag	får	en	bättre	förstå-
else	för	samhällsfrågor,	Liberia,	viktiga	
aspekter	att	tänka	på	som	ideell	organisation,	
diverse	ansökningar	etc.		
	
Med	vänlig	hälsning,	
Danielle	Fröstad	

	

Stenvretens	
Redovisnings	AB 

 
Marco	Helles	AB	

 AB	Gunnar	Löfberg	
info@jom.se 
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Liberia har fått en ny president 

	

En	historisk	händelse	

En	demokratiskt	vald	afri-
kansk	president,	dessutom	
kvinna,	lämnar	efter	sina	
presidentperioder	om	
sammanlagt	tolv	år,	över	
till	en	likaså	demokratiskt	
vald	afrikansk	president.	

	

	
Den nyvalde presidenten Ge-
orge Mannah Weah ledsagar 
här avgående presidenten Ellen 
Johnson Sirleaf ned från podiet 
mitt i den stora sportarenan. 

	
Ovan + ovan t.h.: Dagen före installa-
tionen hölls en gudstjänst i Executive 
Mansion i centrala Monrovia tilägnad 
nyvalde presidenten. 
T.h.: Poliser deltar i den pampiga 
inmarschen. 
Nedan: Det var fullständigt proppfullt på 
läktarna och många fotograferade. 
Nedan t.h.: Ännu sitter Ellen Johnson på 
tronen, men ska strax bytas av… På lilla 
tronen avgående vice presidenten Boakai. 

	

	

	

I	sitt	installationstal	lovade	
Weah	att	bekämpa	korruption-
en	och	lyfta	upp	landet	från	fat-
tigdom.	Men	han	kommer	inte	
klara	jobbet	ensam	utan	vill	ha	
alla	liberianska	medborgares	
medverkan.	

I	sitt	första	tal	några	dagar	efter	
hans	installation	lovade	Weah	
att	ge	tillbaka	25%	av	sin	lön	till	
landet	och	hoppades	på	att	
andra	kan	göra	samma.	George	
Weah	är	gift	med	Clara	Weah	
från	Jamaica	och	tillsammans	
har	de	tre	barn.	

Till	vicepresident	valdes	Jewel	
Howard	Taylor.	Hon	har	varit	
gift	med	förre	krigsherren	och	
diktatorn	Charles	Taylor,	som	
nu	sitter	i	fängelse	på	50	år	för	
brott	mot	mänskligheten.	
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Examen på Technical College 
43	Students	Obtain	Associate	of	Arts	Degree	from	LDTC	
	

	

Liberia	on	December	20,	2017	witnessed	a	joyous	
mood	with	students	from	the	Liberia	Dujar	Technical	
College	celebrating	when	they	obtained	an	Associate	
of	Arts	Degree	in	the	3rd	Commencement	and	Con-
vocation	Program	of	the	Institution.	43	students	
were	awarded	AA	degree	in	their	respective	disci-
pline	(Professional	Nursing,	General	Agriculture,	
Mechanical,	Electrical,	and	Civil	Engineering).	This	
Graduation	exercise	was	the	3rd	Commencement	
Ceremony	of	the	institution	since	the	establishment	
and	full	Accreditation	(May	2011)	given	by	the	High-
er	Institution	of	Learning	in	the	Republic	of	Liberia.		
This year Commencement and Convocation Speaker was 
an American Economist, Madam Regina Mead. 

Regina Mead spoke from all prospective as it is relating to 
our country Liberia in the educational sector. Other per-
sons are: Project Director Mr. Dennis Toe and Mead´s 
daughter. 

	Madam	Mead	who	is	an	economist	had	the	faculty,	
graduates,	and	the	audience	in	a	quite	mood	when	
she	said	Africa	is	not	poor,	Liberia	is	not,	we	must	
change	the	circumstances	of	Liberia,	change	the	way	
people	see	you,	change	the	order	in	the	country,	be	
bold	and	take	no	for	your	circumstances.	She	was	an	
exceptional	speaker	during	her	speech	with	people	
nodding	their	heads	to	what	she	was	saying	to	the	
graduates	and	the	entire	audience.	I	strongly	believe	
that	having	her	as	Guest	Speaker	will	bring	some	
changes	at	Dujar	College	and	also	to	our	beloved	
country	Liberia.	Madam	Mead	concluded	to	say,	don’t	
listen	to	Negative,	you	all	should	change	the	Para-
digm.		

 
One happy graduate with her family and Mr. Dennis Toe. 
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Pictures	from	the	3rd	Commencement	and	Convocation	Program	December	20,	2017	
	

			 			 			 	
Graduates @ the program. The picture to the right: the podium with President Mr. Nathan Mahteh, Mrs. Mead´s daughter 
and vice president Mr. Slaw. 

	
	
Capping	Ceremony	and	Tea	Party		
In	a	related	development,	the	Lois	B.	Hemgren	school	of	Professional	Nursing	had	Tea	Program	a	day	before	the	
commencement.	This	Nursing	school	is	one	of	the	best	in	the	country	.The	tea	party	program	was	a	great	one	,	
with	the	excitement	of	students	just	before	graduation,	it	was	held	at	the	Liberia	Dujar	High	School	(	LDHS	)	in	
grass	field	.	
	

			 	
	
	
	

PO	Sporrong	Ark	MSA	
po.sporrong@telia.com	

 Brygghuset	Arkitekter	
www.brygghusetarkitekter.se 

 Trampolin	Arkitekter	AB	
www.trampolin.se 
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Grassfieldskolan, Liberia Dujar High School, LDHS 

 

 
 
 
 
 
Skolgården är också 
en basketbollplan. 
Denna vackra buckla 
som ska vara vand-
ringspris samt ut-
rustning till planen, 
korgar, resultattavla, 
målarfärg, betong 
m.m. är donerade av 
Göran Molin med 
familj.  

   
Skolan,	som	kallar	sig	Liberia	Dujar	High	School,	LDHS,	arbetar	med	stort	fokus	på	att	eleverna	ska	få	den	bästa	
undervisning	som	kan	åstadkommas.		Under	läsåret	2017/2018	har	Grassfieldskolan	515	elever	varav	271	flickor	
och	244	pojkar.	Vi	är	stolta	över	att	kunna	meddela	denna	ökning	av	antalet	flickor.	

Gymnasieeleverna	fortsätter	att	göra	bra	ifrån	sig.	Skolan	utsågs	bland	tolv	andra	gymnasier	i	Monrovia	att	införa	
en	speciell	examen,	WASSCE	—	West	Africa	Senior	Students	Certificate	Exams	i	mars.	170	elever	från	LDAs	skola	
är	med	och	skriver	för	denna	examen	nu	i	mars	månad.	Dina	pengar	gör	skillnad!	

     
Så här glada blir de som får gå i en bra skola. Även dagisbarnen blir glada. 

 

 
 
 
Mary Duodeh  
Ny kvinnlig admi-
nistrator på Dujar 
skola i Grassfield. 
Hon är ansvarig för 
uthyrning av sam-
lingshallen när det 
hållas bröllop eller 
andra större fester 
på Dujars skolgård.  

 
 
 
 
 
 
 
Sara Kollehzue 
Chief Account, 
Liberia Dujar Te-
chnical College 
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Hur går det för våra elever efter att de slutat skolan? 
Det är ju mycket intressant att veta hur livet gestaltas för våra elever efter att de slutat skolan. Det är inte 
lätt att ha fortsatt kontakt med eleverna, men ibland stöter vi på dem i olika positioner ute i samhället. 
Här är några ”studentöden”: 

 
Adama Kromah, arbetar som Immigration 
Officer på Liberias flygplats. Vi som reser 
återkommande brukar träffa honom på flyg-
platsen och få en pratstund. 

	

Ayouba Fofana, en gång 
elev på Liberia Dujar High 
School . Han skrev så: 
”I enrolled at the Liberia 
Dujar High School in 
2004 and graduated in 
2006. To further my edu-
cation I enrolled at the 
University of Liberia and 
hold a Bachelor of Arts 
(BA) degree in Political 
Science.  
During my studies at the 
University of Liberia I had 
in the back of my head that 
I promised to give back to 
Dujar because of what I 
learned there. I applied at 
the Grassfield School to 
become a teacher there 
during the academic 

year 2016/2017 as history teacher and was assigned to the Sen-
ior High Division. I enjoy teaching here in the school and I am 
proud that I am giving back a portion of what I learned here.” 
 
 

	

Lisa Johnson, (left) a former student and graduate of the Libe-
ria Dujar High School. She enrolled at the Cuttington Univer-
sity to study Nursing. By December 2017 she completed her 
studies. 

 
En speciell bidragsgivare 

I många år ha vår specielle bidragsgivare stöttat Liberia Dujar 
Association. Personen har näst intill på egen hand finansierat 

Liberia Dujar Technical College drygt fem år i rad nu. Han ser 
vikten av LDAs arbete och på det sättet vi stödjer ungdomar för 

att ge dem en framtid, kanske som Liberias ledare. 

Nu är han mycket gammal.  

Kan några personer kliva in och fortsätta hans arbete? 
Vi tackar honom som verkligen gör en stor skillnad. 
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NOTISER	

LDA behöver hjälp att strama upp 
verksamheten i Liberia 

Du	som	har	erfarenhet	av	skolledning,	
välkommen	att	kontakta	kansliet		

för	vidare	information.	
Kontaktuppgifter	nederst	på	sidan	

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2018 är  

300 kr för enskild medlem  
500 kr för familj 

100 kr för student. 
Kom ihåg att ange avsändare! 

Plusgiro   90 1847-4 
Swish   9018474 

 

Ny dagisavdelning 
på Grassfieldskolan för 45 barn 

 
Barnen gillar leksaker.  

Har du några gamla leksaker hemma,  
så lämna gärna till kansliet. 

 

Informationsmöte om Liberia  
Vi berättar om valet och vad i övrigt 

som händer i landet nu. 
 

Inbjudan kommer 

LDA	behöver	ny	lokal	igen!	
	
Vi	behöver	lämna	vår	lokal	senast	den	

30	juni,	eftersom	den	organisation	vi	

hyr	in	oss	hos	har	sagt	upp	sitt	kontrakt	

på	grund	av	för	hög	hyra.	

Vi	tar	mycket	gärna	emot	tips. 

LDA 
fyller i år 

25 år! 
	

Liberia Dujar Association  
Hammarby Allé 93 
120 63 Stockholm 
Tel:  08-15 83 00 
Plusgiro:  90 1847 – 4 
Swish: 9018474 
info@liberiadujar.org 
www.liberiadujar.org 
www.facebook.com/liberiadujar  
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www.insamlingskontroll.se 

 

   
 

  

Tillman	
Second	Hand	Kläder	

070-541	47	94	

	 	
	

Brussels	Airlines	
	

Anna	Hellerstedt	
Enskild	partner	

	


