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Bästa LDA-medlemmar, bidragsgivare och vänner! 
 

En riktig God Jul  och  ett Gott Nytt År önskar vi Er! 
 

År	  2014	  går	  mot	  sitt	  slut.	  Vi	  vill	  avsluta	  året	  med	  att	  tacka	  och	  välkomna	  alla	  nya	  medlemmar	  och	  stort	  
tack	  till	  alla	  medlemmar	  och	  företagspartner,	  som	  bidragit	  med	  stora	  och	  små	  gåvor	  för	  att	  ge	  Liberias	  
barn	  och	  ungdomar	  en	  ljus	  och	  hoppfull	  framtid.	  Ert	  bidrag	  till	  vårt	  arbete	  är	  mycket	  värdefullt.	  Att	  ni	  
kanaliserat	  bidrag	  till	  LDA	  i	  stället	  för	  presenter	  på	  bemärkelsedagar	  ger	  vi	  en	  särskilt	  eloge.	  

Ett	  stort	  tack	  till	  Radiohjälpen,	  som	  i	  mer	  än	  15	  år	  stöttat	  oss	  i	  olika	  projekt,	  inte	  minst	  ”Girls	  Literacy	  
School”.	  Vi	  vill	  också	  tacka	  Forum	  Syd	  för	  det	  senaste	  bidraget	  som	  ska	  användas	  för	  information	  i	  Sve-‐
rige	  om	  fattigdomsbekämpning.	  Nu	  ser	  vi	  fram	  emot	  ett	  spännande	  2015.	  

Lois	  Hemgren	  
Generalsekreterare	  
	  

Allt	  handlar	  nu	  om	  ebolabekämpning	  
Vi	  har	  hämtat	  några	  bilder	  från	  Läkare	  Utan	  Gränsers	  hemsida.	  Enligt	  reportage	  i	  DN	  den	  31	  nov.	  har	  
antalet	  smittade	  per	  vecka	  minskat	  till	  cirka	  70	  personer	  mot	  tidigare	  (september)	  400!	  

	  
 

 
En	  medarbetare	  förbereder	  sig	  för	  att	  gå	  in	  i	  högriskområdet	  på	  
vårt	  ebolacenter	  i	  Monrovia,	  Liberia.	  FOTO:	  Morgana	  Wingard.	  

 
Vårdpersonal	   ser	   till	   en	   ebolapatient	   på	   isoleringsenheten	   i	  
Conakry,	  Guinea.	  FOTO:	  Sylvian	  Cherkaoui	  

 
 

PO	  Sporrong	  Ark	  MSA	  
po.sporrong@telia.com	  

	  

	   Trampolin	  Arkitekter	  AB	  
www.trampolin.se	  	  

	   Storvretens	  
Redovisnings	  AB	  

c/o	  KGM	  
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Årsmöte	  och	  ny	  styrelse	  

	  
Nya	  styrelsen.	  Överst	  fr.v.:	  Anna	  Hallam,	  Evert	  Månsson	  ,	  PO	  Sporrong	  (ordförande).	  	  
Sittande:	  Hans	  Juhlin,	  (avgående),	  Margareta	  Berge,	  Bertil	  Oskarsson	  
	  

Ord	  från	  ordföranden	  
Höstens	  verksamhet	  har	  överskuggats	  av	  Ebolaepidemin,	  som	  drabbar	  Libe-‐
ria	  hårt.	  Bland	  annat	  har	  alla	  skolor	  stängts	  inklusive	  de	  båda	  som	  får	  medel	  
av	  LDA	  Sverige.	  Nya	  ansökningar	  om	  medel	  för	  skolornas	  drift	  har	  lagts	  på	  is.	  

Dock	  tyder	  allt	  på	  att	  man	  nu	  börjar	  få	  viss	  kontroll	  på	  epidemin,	  och	  helt	  
nyligen	  kunde	  vi	  på	  Rapport	  höra	  Hans	  Rosling	  meddela	  att	  Liberias	  regering	  
beslutat	  att	  åter	  öppna	  skolorna.	  Ett	  klokt	  beslut	  enligt	  Rosling,	  då	  man	  me-‐
nar	  att	  riskerna	  för	  smitta	  på	  så	  vis	  minskas	  -‐	  om	  man	  iakttar	  strikta	  hygien-‐
regler.	  Man	  har	  dessutom	  barnen	  under	  uppsikt.	  

Det	  innebär	  att	  vi	  åter	  kan	  sända	  insamlade	  medel	  till	  våra	  skolor.	  Sedan	  
budgetårsskiftet	  har	  tillströmningen	  av	  medel	  till	  LDA	  Sverige	  varit	  god	  jäm-‐
fört	  med	  fjolåret,	  vilket	  inte	  får	  hindra	  oss	  att	  intensivt	  arbeta	  vidare	  med	  
insamlingsarbetet.	  

Här	  vill	  jag	  också	  uppmana	  alla	  er	  medlemmar	  och	  månadsgivare	  att	  i	  er	  
krets	  skaffa	  nya	  medlemmar	  och	  givare.	  

Till	  sist	  ett	  meddelande	  om	  en	  Ebola	  Fundraising	  Concert	  i	  Immanuelskyr-‐
kan	  i	  Stockholm	  den	  13	  december	  kl	  16.30,	  där	  LDA	  är	  medarrangör.	  
	  

PO	  Sporrong,	  styrelseordf	  

	  

	  

LDA-‐Sweden	  hade	  års-‐
möte den	  7	  september.	  
Vid	  årsmötet	  avtackades	  
den	  gamla	  styrelsen	  och	  
nya	  styrelseledamöter	  
valdes	  in.	  
 

	  	  

 
 
 

Journalist	  Mats	  Wigardt	  
www.matswigardt.se	  

	  

	   	   	   	  

Susanne	  Lindgren	  AB	  
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Här är de fyra nya i styrelsen 

Anna Hallam 
 

 
 
Statstjänsteman	  sedan	  15	  år	  
tillbaka.	  Jag	  har	  sedan	  2011	  ar-‐
betat	  med	  kapacitetsutveckling	  
inom	  delar	  av	  den	  Liberianska	  
regeringen.	  Min	  egen	  erfarenhet	  
säger	  mig	  att	  utbildning	  är	  ett	  av	  
de	  absolut	  viktigaste	  instrumen-‐
ten	  för	  Liberias	  utveckling	  på	  
lång	  sikt.	  	  Genom	  LDAs	  skolor	  får	  
barn	  och	  unga	  vuxna	  en	  möjlig-‐
het	  till	  livslångt	  lärande	  de	  an-‐
nars	  inte	  hade	  fått.	  	  	  

Margareta Berge 

 
En	  nygammal	  (i	  flera	  bemärkel-‐
ser)	  styrelsemedlem	  kan	  jag	  
säga	  att	  jag	  är.	  Jag	  var	  styrelse-‐
medlem	  i	  LDA	  för	  så	  där	  en	  fem-‐
ton	  år	  sedan.	  Mitt	  intresse	  då	  	  

	  
	  
för	  LDA	  berodde	  på	  att	  jag	  bott	  i	  
Liberia	  i	  tolv	  år,	  1961-‐1973.	  Jag	  
ville	  ge	  något	  tillbaka	  efter	  
många	  fina	  år	  i	  Nimba.	  Men	  då	  
jag	  flyttade	  till	  Frankrike	  i	  sam-‐
band	  med	  att	  jag	  blev	  pensio-‐
när,	  lämnade	  jag	  styrelsen.	  Jag	  
har	  nu	  flyttat	  hem	  igen	  och	  är	  
tillbaka	  i	  LDA	  och	  hjälper	  till	  
med	  bokföringen.	  	  

Under	  min	  yrkesverksamma	  tid	  
har	  jag	  arbetat	  med	  lite	  olika	  
saker:	  i	  Liberia	  som	  bl	  a	  kartri-‐
terska	  och	  föreståndare	  för	  ett	  
litet	  pharmacy.	  I	  Sverige	  arbe-‐
tade	  jag	  för	  en	  oberoende	  utri-‐
kespolitisk	  analytiker	  och	  för-‐
fattare,	  sedan	  som	  VD-‐sekre-‐
terare	  för	  Nomura	  Securities,	  en	  
japansk	  investmentbank.	  Under	  
krisen	  på	  nittiotalet	  stängdes	  
kontoret	  och	  jag	  blev	  VD-‐assis-‐
tent	  på	  SBAB.	  I	  många	  år	  tog	  jag	  
kurser	  på	  halvfart	  på	  universitet	  
i	  historia,	  konst-‐	  och	  litteratur-‐
vetenskap.	  Numera	  har	  jag	  ofta	  
ynnesten	  att	  få	  hjälpa	  till	  med	  
barnbarnen.	  Jag	  har	  inga	  fri-‐
tidsproblem. 

Bertil Oskarsson 

 

	  
	  
Jag	  heter	  Bertil	  Oskarsson	  och	  
har	  jobbat	  inom	  utbildningssek-‐
torn	  sedan	  mitten	  av	  1980-‐talet.	  
De	  senaste	  25	  åren	  har	  jag	  fram-‐
för	  allt	  arbetat	  med	  olika	  typer	  
av	  internationella	  utbildnings-‐
projekt,	  inte	  minst	  yrkesutbild-‐
ning.	  	  

Sedan	  2010	  har	  jag	  haft	  förmå-‐
nen	  att	  regelbundet	  kunna	  be-‐
söka	  Liberia	  och	  har	  också	  haft	  
tillfälle	  att	  besöka	  LDAs	  Techni-‐
cal	  College.	  Jag	  ser	  fram	  emot	  
att	  kunna	  bidra	  till	  att	  utveckla	  
LDA	  och	  hoppas	  inte	  minst	  
kunna	  bidra	  till	  att	  genom	  pro-‐
jektansökningar	  få	  mer	  pengar	  
till	  LDAs	  skolverksamhet.	  

	  
Alicia	  Månsson	  
	  

 
Alicia arbetar på Indevelop och är 
Project Manager/Consultant. 
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Ebolaepidemin	  härjar	  i	  Liberia	  
 

Minskar	  ebolan?	  

Enligt	  Världshälsoorganisation	  WHO,	  tycks	  ebolan	  
minska	  och	  spridningen	  av	  ebola	  avtar	  i	  Liberia.	  Det	  
minskade	  antalet	  begravningar	  och	  att	  antalet	  fall	  
som	  konstaterats	  i	  laboratorier	  har	  planat	  ut	  tyder	  
på	  att	  epidemin	  kan	  vara	  på	  tillbakagång	  i	  landet.	  
Man	  ska	  dock	  inte	  ta	  ut	  någon	  seger	  i	  förskott,	  påpe-‐
kar	  WHO,	  som	  understyrker	  att	  krisen	  är	  långt	  ifrån	  
över.	  En	  viktig	  del	  i	  arbetet	  med	  att	  få	  stopp	  på	  
spridningen	  av	  ebola	  handlar	  om	  att	  informera	  och	  
utbilda	  människor	  om	  ebola	  och	  hur	  man	  undviker	  
att	  sprida	  smittan	  vidare.	  

	  

Se	  ett	  SVT-‐reportage:	  
http://www.svtplay.se/korrespondenterna	  	  
(avsnitt	  7	  av	  10)	  och	  se	  en	  halvtimmes	  film	  om	  hur	  
man	  arbetar	  mot	  ebolan	  i	  Liberia.	  

Liberia	  har	  haft	  14	  års	  inbördeskrig	  som	  bland	  
annat	  innebar	  att	  utbildningssektorn	  stannade	  
av	  och	  fattigdomen	  ökade.	  Knappt	  hade	  landet	  
kravlat	  sig	  upp	  ur	  värsta	  eländet,	  förrän	  nästa	  
prövning	  drabbat	  landet:	  det	  oerhört	  smitt-‐
samma	  ebolaviruset,	  som	  hittills	  krävt	  minst	  
5000	  döda	  i	  Västafrika	  samt	  cirka	  15	  000	  smit-‐
tade.	  

Sjukdomen	  i	  sig	  är	  tillräckligt	  skrämmande,	  
men	  vi	  får	  inte	  glömma	  andra	  effekter	  i	  epide-‐
mins	  spår.	  Transportvägar	  för	  förnödenheter	  
har	  hindrats,	  skolorna	  är	  på	  regeringens	  order	  
stängda	  så	  att	  barnen	  blir	  utan	  utbildning	  och	  
andra	  sekundära	  problem	  har	  uppstått.	  Mat-‐
priserna	  stiger,	  och	  det	  är	  ett	  gyllene	  tillfälle	  
för	  skrupellösa	  makthavare	  att	  sko	  sig	  på	  
människornas	  misär.	  

De	  som	  tillfrisknar	  blir	  utstötta!	  

En	  effekt	  i	  spåret	  av	  epidemin	  är	  stigmatise-‐
ring.	  De	  som	  överlevt	  sjukdomen	  ratas	  av	  
andra	  människor,	  kanske	  till	  och	  med	  av	  deras	  
egen	  familj.	  Man	  litar	  tydligen	  inte	  på	  att	  de	  
som	  varit	  sjuka	  verkligen	  är	  friska,	  utan	  tror	  
att	  de	  fortfarande	  utgör	  en	  fara	  för	  omgivning-‐
en.	  Så	  här	  berättar	  Felicia	  Baju,	  13	  år,	  stude-‐
rande	  i	  Liberia	  Dujar	  Grassfield	  School	  i	  Gard-‐
nersville	  som	  mist	  båda	  föräldrarna:	  

”Jag	  har	  förlorat	  mina	  föräldrar	  sedan	  ebola	  
kom	  till	  Liberia.	  Som	  tur	  är	  har	  jag	  själv	  undgått	  
smittan,	  men	  min	  lillasyster	  Sophia	  smittades	  
och	  tillfrisknade.	  Vi	  bor	  kvar	  i	  våra	  föräldrars	  
rum	  som	  de	  hyrde	  av	  en	  kvinna	  men	  är	  helt	  en-
samma.	  Andra	  hyresgäster	  är	  rädda	  för	  oss	  och	  
vill	  inte	  ha	  något	  med	  oss	  att	  göra.	  Vi	  har	  också	  
en	  moster	  som	  bor	  i	  en	  annan	  kommun	  med	  sin	  
familj	  men	  hon	  bryr	  sig	  inte	  mycket	  om	  oss.”	  

Förutom	  sorgen	  efter	  föräldrarna	  ska	  nu	  bar-‐
nen	  hantera	  situationen	  med	  ekonomin;	  hur	  
skaffa	  pengar	  till	  skolavgifter,	  hyra	  och	  mat,	  
när	  ingen	  vill	  ha	  med	  dem	  att	  göra?	  

	  

Lokalbefolkningen	  viktig	  i	  kriget	  mot	  ebolan	  

Förutom	  läkare,	  sjuksköterskor	  och	  annan	  sjuk-‐
vårdspersonal	  i	  Västafrika,	  ska	  vi	  inte	  glömma	  bort	  
att	  lokala	  människor	  är	  en	  mycket	  viktig	  del	  i	  arbetet	  
mot	  ebolan.	  De	  gör	  vad	  inrest	  personal	  från	  västvärl-‐
den	  inte	  kan	  eller	  hinner	  göra:	  informerar	  stora	  
människogrupper	  om	  hur	  man	  skyddar	  sig	  mot	  sjuk-‐
domen.	  Bara	  så	  kan	  man	  få	  bukt	  med	  epidemin.	  Tro-‐
ligen	  är	  det	  deras	  arbete	  som	  gett	  så	  bra	  resultat.	  	  

LDA	  i	  kampen	  mot	  ebolan	  

Nu	  har	  vi	  en	  insamling	  av	  pengar	  till	  hjälputrustning	  
till	  arbetet	  mot	  ebolan,	  se	  oktobers	  Nyhetsbrev.	  Någ-‐
ra	  av	  er	  medlemmar	  har	  bidragit.	  Hittills,	  1:a	  de-
cember,	  har	  13	  400	  kronor	  inkommit.	  Detta	  visar	  
att	  vi	  har	  mycket	  kvar	  att	  samla	  in.	  Var	  med	  i	  insam-‐
lingen	  för	  att	  befria	  Liberia	  från	  viruset!	  

Tills	  vidare	  vill	  vi	  tacka	  alla	  som	  har	  bidragit	  till	  in-‐
samlingen	  och	  hoppas	  att	  ni	  som	  inte	  har	  öppnat	  era	  
hjärtan	  än	  kan	  vara	  med	  nu	  i	  stället	  —	  det	  är	  aldrig	  
för	  sent	  för	  en	  gåva!	  

”Utbildning	  är	  nyckeln	  till	  fred	  och	  utveckling.”	  
Så	  lyder	  LDAs	  motto,	  och	  med	  utbildning	  av	  hur	  smitta	  sprids	  och	  hur	  man	  skyddar	  sig,	  kan	  ebolan	  besegras!	  

Rikard	  Roström	  
Enskild	  partner	  

	   www.brygghusetarkitekter.se	  
	  

	   Anita	  Sundin	  
Enskild	  partner	  
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Föräldrar till skolelever i Grassfieldsskolan samlade utanför ingången till skolan 

När öppnar skolorna igen? 
I samband med ebolautbrottet stängdes skolorna i Liberia i avsikt att hindra spridning av sjukdo-
men. Oklart är om det var så lyckat. Nu har emellertid ”embargot” hävts, och skolorna ska öppnas 
igen. Vi tror att det är bra, för då kan information spridas under kontrollerade former och missvi-
sande information och rykten får svårare att spridas. 

 

Fadderverksamhet	  

Genom	  LDAs	  fadderverksamhet	  och	  sponsring	  kan	  du	  investera	  i	  
barn,	  ungdomar,	  unga	  flickor	  och	  kvinnor	  som	  går	  i	  LDAs	  Grass-‐
fieldskola	  eller	  yrkesutbildningen	  på	  Technical	  College,	  så	  att	  de	  
får	  möjlighet	  till	  utbildning.	  	  

För	  100-‐200	  kronor	  i	  månaden	  är	  du	  med	  oss	  och	  formar	  en	  
framtid	  för	  någon	  som	  inte	  fick	  samma	  start	  i	  livet	  som	  du	  själv,	  
en	  ringa	  insats	  som	  du	  kan	  vara	  glad	  och	  stolt	  över	  länge	  fram-‐
över.	  	  

Ring	  08-‐15	  8300	  eller	  mejla	  till	  info@liberiadujar.org.	  

	  

Bli	  fadder	  redan	  idag	  och	  investera	  i	  utbildning	  för	  
Afrikas	  framtid! 

Vi gratulerar: 

 
Klas de Vylder som fyllt 100 år! 
Vi är djupt imponerade, han låter 
som 50 på rösten i telefon. 

Tom Boklund har fyllt 80 och hed-
rades av gratulanter med invester-
ingar i LDAs kamp mot ebola. 
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NOTISER 

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2015 är fortfa-
rande 300 kr för enskild medlem och 
500 kr för familj. 

Glöm ej att ange avsändare!!!!! 

Plusgiro	  	  	  90	  1847-‐4 

Vi vill särskilt tacka följande personer och organisationer:  

Radiohjälpen för stöd till flickors ”Literacy Program”. 
Niels Pedersen var barnläkare på LAMCO i Liberia och har inte glömt bort 
landet. Han har stött vår yrkesutbildning (TC) ännu ett år. 
Klas de Vylder som arbetade på LAMCO i Liberia och inte glömt bort landet. 
Vi tackar för hans generösa bidrag under 2014. 
Rickard Roström som fortfarande minns Liberia som sitt andra hem har bidra-
git med en stor summa till LDAs verksamhet. 
Anita	  Sundin	  som	  bara	  besökte	  Liberia	  en	  gång	  under	  LAMCOs	  tid.	  Hon	  
har	  bidragit	  med	  stora	  summor	  till	  LDA	  under	  hela	  2014.	  
Sylvia	  Catland	  och	  Mariedals	  Byggtjänst	  AB	  för	  ett	  stort	  bidrag	  under	  
2014	  till	  vårt	  TC.	  
Tom	  Boklund	  för	  ditt	  generösa	  belopp	  till	  vår	  kamp	  mot	  ebola	  i	  Liberia.	  
Anders	  Spångberg,	  första	  bidragsgivare	  till	  kampen	  mot	  ebola.	  

	  

Stöd	  oss,	  skänk	  	  
DIN	  AKTIEUTDELNING	  	  

till	  Liberia	  Dujar	  Association	  	  
skattefritt	  och	  hela	  beloppet	  går	  till	  
vårt	  arbete	  för	  utbildning	  och	  flera	  

flickor	  kan	  gå	  i	  skola.	  

	  
	  

 

Insamlingskonsert i Immanuelskyrkan  
I	  samarbete	  med	  Immanuelskyrkan	  kommer	  LDA	  att	  genomföra	  en	  insamlingskon-‐
sert	  till	  förmån	  för	  eboladrabbade	  länder	  i	  Västafrika	  den	  13	  december	  kl.	  16.30.	  	  
Läkare	  Utan	  Gränser	  är	  gästtalare	  och	  berättar	  om	  sitt	  arbete	  mot	  ebola.	  	  

Se	  Facebook	  https://www.facebook.com/liberiadujar	  och	  vår	  hemsida	  	  www.liberiadujar.org.	  

Du	  är	  en	  viktig	  person	  i	  vårt	  arbete.	  Ditt	  stöd	  behövs!	  

Liberia Dujar Association-
Sweden 
Götgatan 22A 
118 46 Stockholm 
Tel: 08-158300 
Plusgiro 90 1847 - 4 
info@liberiadujar.org 
www.liberiadujar.org 
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Yvonne	  Tillman	  

Second	  Hand	  Kläder	  
070-‐541	  47	  94	  

	   	  

KGM	  Datadistribution	  AB	  
www.kgm.se	  

	  
Macsupport	  

www.macsupport.se	  

	  


