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Kära LDA-vänner! 
Hösten	är	här	men	det	är	fortfarande	varmt.	Låt	inte	denna	värme	lura	
dig,	för	snart	är	det	kanske	riktigt	kallt.	Många	arbetar	hemifrån	idag	på	
grund	av	Corona	och	kan	slippa	kylan	men	kanske	saknar	gemenskapen	
som	brukar	finnas	på	arbetsplatsen.	Vi	tackar	för	alla	bidrag	ni	gett	för	
läsåret	2019/2020.	

På	grund	av	Corona-Virus	är	många	skolor	i	Liberia	stängda	för	flertalet	
elever	men	öppna	för	klasserna	6,	9	och	12,	eftersom	de	ska	göra	nat-
ionella	proven,	som	bestämmer	om	eleverna	ska	komma	upp	till	nästa	
klass	och	om	eleverna	i	12:e	klassen	kan	få	examen.	

I	december	kommer	alla	skolorna	att	öppnas	och	skolåret	2020/2021	
börjar.	Vi	behöver	samla	in	pengar	till	våra	båda	skolor.	

Läs	mer	vad	som	händer	i	Liberia,	om	skolorna	och	vad	som	pågår	i	lan-
det	under	denna	Coronatid.	

  Lois Hemgren, Generalsekreterare  	

Välkommen	till	
ordinarie		
Årsmöte	2020	
20	oktober,	kl.	18.00	
via	Zoom.		

Du	som	vill	delta	på	
årsmötet,	kontakta	
kansliet:	

info@liberiadujar.	
org,	

eller	ring:	

0704-77	84	02,		

så	får	du	en	Internet-
länk	som	behövs	för	
att	komma	in	på	mö-
tet.	
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Ord	från	ordföranden	
 

En av de största utmaningarna i Liberia idag är 
att skapa ett utbildningssystem för alla barn och 
ungdomar i landet. Liberias president och rege-
ring inser det och gör vad de kan, men eftersom 
den knappa statsbudgeten ska räcka till mycket 
och eftersom Liberia har en mycket ung befolk-
ning med stora skolkullar så räcker inte pengarna 
på långt när. Det är därför det är så viktigt med 
de bidrag som LDA kan ge till utbildningssyste-
met. De skolor som LDA stödjer har hjälpt tusen-
tals barn att få en bra utbildning och yrkesfärdig-
heter. När eleverna slutat skolan kan de i sin tur 
bidra till att förbättra Liberias ekonomi.  
Lika viktigt är kampen för en bättre hälsa och för 
att få ned barn- och mödradödlighet i samband 
med födsel. Vi på LDA är stolta över att kunna 
kombinera vårt stöd till utbildningssystemet med 
att främja hälsovården i Liberia genom att satsa 
på utbildning av sjuksköterskor och barnmorskor. 
Och inte nog med det – genom att stödja utbild-
ningar inom hälsosektorn hjälper vi fler flickor 
till utbildning och bidrar därför till ökad jämlik-
het i Liberia. 
LDAs verksamhet är därför viktig och vi är tack-
samma för allt som du som medlem i LDA bidrar 
med. Din insats gör skillnad och vi hoppas du vill 
fortsätta vara med oss och hjälpa fler barn att få 
en utbildning och därmed hjälpa Liberia komma 
ur den fattigdom som inbördeskriget, ebolaepi-
demin och nu senast coronaepidemin skapat. 

 

	Bertil	Oskarsson,	ordförande	

Några	av	personalen	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Sylveter		
Kabort,	
Assistan		
Registrar	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Aloysius	Be-
del,	
Adminstrative	
Assistent	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Daniel	Ben,		
bibliotekarie	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Little	girl	
afraid	of	the	
White	Man	
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Tack till alla som 
har bidragit till 
min födelsedags-
present i septem-
ber som gick till 
ett seminarium 
om våldtäkt i Li-
beria Dujar Asso-
ciation. Stort 
tack till Hanna 
Peterson, Neteh 
Forsberg och Ma-
rie Kagerland för 
era stora gåvor 
till denna in-
samling. 
Lois Hemgren 

 
VÅLDTÄKTSEPIDEMI	I	LIBERIA	
Antalet	våldtäkter	i	Liberia	har	ökat	dramatiskt	under	pandemin.	Tu-
sentals	personer	demonstrerade	i	landets	huvudstad	Monrovia	förra	
månaden	i	protest	mot	den	höga	frekvensen	av	sexuellt	våld	i	det	väst-
afrikanska	landet.	President	George	Weah	nu	utlyser	nödläge	för	att	få	
bukt	med	vad	han	kallar	”en	epidemi	av	våldtäkter	mitt	i	pandemin,	
som	drabbar	barn	och	ungdomar	runtom	i	landet”.	Weah	sade	att	han	
kommer	att	tillsätta	en	särskild	sexualbrottsåklagare	samt	inrätta	ett	
nationellt	register	över	dömda	sexförbrytare.	

	

INVESTERA	I	FLICKORS	FRAMTID	

Girl	Bobway	vill	gå	i	skola.	Ge	henne	och	andra	flickor	en	möjlighet	att	
utbilda	sig	och	ta	makten	över	sina	egna	liv.	

Under	Liberias	14	år	inbördeskrig	och	Ebola	epidemi	var	många	flickor	
tvungna	och	ha	”Sugar	Daddy”	för	att	hjälpa	sina	föräldrar	att	ha	mat	
på	bordet	och	andra	behov.	Detta	bidrog	till	en	del	flickor	inte	kunde	gå	
tillbaka	till	skola	när	de	blev	med	barn.		De	tappade	självförtroende	och	
kände	sig	att	de	inte	längre	passade	in	att	sitta	på	skolbänken.	

Nu	drabbar	hela	världen	med	CORONA	VIRUS	och	skolorna	i	Liberia	är	
stängda.	Jo,	vad	gör	flickorna	igen	när	de	inte	har	sysselsättning	och	
inga	pengar	att	även	äta?	De	vända	sig	till	”Sugar	Daddy”	igen	för	att	
klara	sig.	Hjälp	Liberia	Dujar	Association	att	sätta	flickorna	på	skolbän-
ken	när	skolorna	är	igång	igen.	Tillsammans	kan	vi	arbeta	för	långsiktiga	
resultat	som	bidra	till	en	tryggare	Liberia	och	världen	där	flickorna	har	
samma	möjligheter	och	rättigheter.	

Bidra	men	100	kr	i	månaden	till	Girl	Bobway	och	andra	flickor	som	går	i	
Liberia	Dujar	Association	skola	att	fortsätta	med	sin	utbildning	efter	Co-
rona	pandemi.		
Lois	Hemgren	
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Skolmöbler och -materiel skickade i container 
	

 

 
Christian Haupt har donerat en 
generator  

Äntligen! Insamlade skolmöbler och annat från Finspångskolor och Fittjaskolan samt sjukhusutrustning 
levererad av Göran och Linda Häss lämnade Stockholm den 21 september. I ”leveransen” ingick även en 
sprillans ny generator som donerats av Christian Haupt, Vallentuna. 

Fittjaskolan	skänkte	skolmöbler	

		 		 	
Genom Åsa Wännström, vice rektor på Fittjaskolan, har skolan bidragit med skolmöbler till 
Grassfieldsskolan i Liberia. Med hjälp av Gustavo, vaktmästare och Mammadou, kulturansva-
rig på Fittjaskolan och några starka elever kunde skåpbilen packas full med möbler. En vän-
skaplig brevväxling har startat mellan Fittjaskolan och Liberia Dujar Grassfieldskolan i Liberia. 
	
	
	
	

PO	Sporrong	Ark	MSA	
po.sporrong@telia.com	

	 IBM-personalens	
U-hjälpsförening	

	 Trampolin	Arkitekter	AB	
www.trampolin.se	
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Nu september skickade LDA-Sverige en container med skolmateriel och även lite utrustning till 
TCs barnmorskeklinik och sjuksköterskeutbildning 
	

	
”Arbetsplatsen” för inlastning i containern var på Älvsjö IPs parkeringsplats, där vi fick låna ut-
rymme. Det var mycket arbete med hopsamling av materielen, men ”Vi hade i alla fall tur med 
vädret”. Tänk om det hade regnat…. 
 

	
Utlastning från skåpbilen 

	

	
Eldsjälen Anna Hellerstedt, lärare på 
Bergska Gymnasiet i Finspång, hade för 
andra gången samlat ihop ett lass med be-
gagnade skolmöbler. Även några cyklar 
åkte med. Skolans vaktmästare Staffan samt 
eleverna Alva Hörnlund och Judit Wallin 
hjälpte till med utlastningen.  

	

Stenvreten	
Redovisnings	AB	

	 Brygghuset	Arkitekter	
www.brygghusetarkitekter.se	

	 HOS	Arkitekter	AB	
www.hosark.se	
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Två	nya	ambassadörer	till	Liberia	Dujar	Association-Sweden	
Två	kvinnliga	medlemmar	i	Liberia	Dujar	Association-Sweden	har	för	sina	frivilliga	och	värdefulla	
insatser	valts	till	ambassadörer	för	Liberia	Dujar	Association.	Kvinnorna	informerar	i	sina	olika	län	
och	kommuner	om	organisationen.	

Anna	Hellerstedt	bor	i	Finspång	och	arbetar	på	Bergska	Gymnasiet	
där	hon	är	lärare.	Hon	reste	till	Liberia	2016	med	tre	elever	från	
skolan	där	hon	jobbar.	Sedan	dess	har	hon	varit	en	hjälte	för	lan-
det	och	våra	skolor.	

Genom	Annas	insats	har	också	Nyhemsskolan	skänkt	skolbänkar	
och	bord	till	LDA	skolor	i	Liberia.	Vaktmästare	Staffan	på	den	sko-
lan	var	mycket	hjälpsam	att	skruva	isär	borden.	

Två	förskolor	Metallens	förskola	och	Hårstorps	förskola	skänkte	
möbler,	dockor	till	vår	dagis	och	andra	leksaker,	barnsängar,	säng-
kläder,	bord,	böcker	på	engelska	mm.	

Anna	Hellerstedt	satsar	på	att	samla	in	skolmöbler,	utrustning	till	
dagis	mm.	Den	21	september	skickades	två	containern	iväg	med	
olika	utrustningar	och	skolmöbler.	Vi	hoppas	att	de	ska	komma	
fram	innan	skolorna	börjar	i	december.	

Anna	har	blivit	nominerad	till	Raoul	Wallenbergs	diplom	2019	för	
hennes	insats	för	Mänskliga	Rättigheter.	

	
Anna	Hellerstedt	längst	till	höger.	

Yvonne	Tillman	har	under	många	
år	bidragit	till	Liberia	Dujar	Asso-
ciation	genom	hennes	försäljning	
av	Second-Hand	kläder	i	sin	butik	
och	på	Uppsala	torget.	Vidkontak-
terna	med	kunder	berättar	hon	
om	Liberia	Dujar	Associations	ar-
bete	och	delar	ut	Nyhetsbrev,	
broschyrer	och	annat	informat-
ionsmaterial.	

Under	2016	reste	hon	till	Liberia	
tillsammans	med	sin	man,	PO	
Sporrong,	som	sitter	i	Liberia	Du-
jar	Associations	styrelse,	för	att	
följa	upp	verksamheten	på	plats.		

	
Yvonne	Tillman,	mngårig	kämpe	för	
LDA	

 
 

Motto: 
 

Love, care and share 
Utbildning är nyckeln till fred,  

frihet och utveckling 	
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Grassfieldsskolan	– Liberia Dujar High School	

 
In early March of this year, Coronavirus like anywhere 
in the world struck Liberia. The discovery of the pan-
demic in Liberia forced government to call for the clo-
sure of most places of public gathering including 
schools. 
Dujar High School was no exception to this measure, 
hence by the 17th of March, the doors of the school 
were effectively closed to students, teachers and all non 
essential workers of the institution. 
The closure of schools was a serious challenge to the 
learning process of students who needed only three pe-
riods to end the school year. Both students and parents 
were worried about the future especially with the virus 
going unabated. 
But with time, the Ministry of Education announced in 
early June that classes for 12 graders would resume on 
the 22nd of that month. However, it wasn't until the 
29th before such plan was actualized. And this is to 
prepare the students for the National Exam. 
Prior to this pronouncement, the School Administra-
tion and Management Team met and put into place a 
strategy that will help students and teachers in the ac-
celeration of the learning process. It was agreed that 
pamphlets containing all the lessons remaining for the 
year be compiled to be given the students upon return 
for effective learning to take place. This has been done 
and the 12 graders are for the last one month have been 
having a smooth process. 
They are now taking their school final exams before the 
National Exam. The National Exam takes place from 
the 17th of August to the 13th of September.  
Meanwhile, the Ministry of Education has just an-
nounced the new calendar that will lead to the closing 
of the school year. According to schedule released 

by the Ministry, 6th-9th graders will resume classes on 
the 10th of August to close by the 2nd of October, 2020. 
Thereafter, 10th-11th graders will resume from the 5th of 
October to the 4th of November. 
In another development, the student leadership of the 
school has donated a set of television to the students of 
the school through the school administration. The set is 
placed in the cafeteria of the school. According to the 
students leadership, this is intended for students to 
watch educative channels that deal with geography and 
science for a better understanding of what is related to 
them in class. 
Also, the student leadership provided nose masks to all 
senior students that are for now classes. Wearing of the 
masks is prerequisite for attending classes. 
The school administration also provided everything as 
required for by the health protocol. Temperatures are 
tested before each student or worker is allowed in class 
every day. 
As of this writing, all students and workers are healthy 
and Coronavirus free. 
James M. T. Gbolumah, rector  

 Student Coounsil 

 
Some students having a break 

 

Anna	Hellerstedt	
Enskild	partner 

 Yvonne	Tillman	
Second	Hand	Clothes	

 Gunnar	Löfberg	AB	
gunnar@gunnarlovberg.se		
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Deltag på föreningens Årsmöte! 

Tid:	tisdag	20	oktober,	kl.	18.00	 Plats:	Vid	datorn—	Zoom	

Som	alla	vet	och	förstår	kan	vi	av	smittskyddsskäl	inte	ha	ett	fysiskt	möte,	utan	vi	
kommer	att	”köra”	via	Internet-länk.	
Du	som	vill	deltaga	på	mötet	ombedes	kontakta	kansliet,	så	skickar	vi	ut	mötes-
handlingarna	samt	den	Internet-länk,	som	du	behöver	för	att	koppla	in	dig	på	
mötet.	Tveka	inte	–	det	är	mycket	enkelt.	
	

	

Bli	LDA-Partner,	som	bidrar	
regelbundet,	månadsvis! 
En	regelbunden	donation	på	50,	
100	kr	eller	mer	gör	det	möjligt	
för	oss	att	planera	långsiktigt	
med	våra	utbildningsprogram.		

Regelbunden	finansiering	leder	
till	hållbar	förändring	för	utbild-
ning	av	barn	och	ungdomar	i	Li-
beria. 

Stöd	Dujar	ekonomiskt	
Det	finns	flera	sätt	att	stödja	vår	
utbildning	ekonomiskt.		

Bli	/	fortsätt	att	vara	medlem	för	
295	kr	för	enskild	medlem	och	
495	kr	för	familj	per	år.	

Minnesgåva.	Skänk	en	gåva	för	
att	fira	någons	bemärkelsedag.	

Bli	månadsgivare.	Stöd	vårt	
arbete	månadsvis	med	val-
fritt	belopp	via	autogiro.	För	
50	kr	i	månaden	kan	en	elev	
erhålla	en	livsavgörande	ut-
bildning.	

Spontangåva	eller	födelse-
dagspresent	-	ge	en	gåva	
genom	att	Swisha	till	
9018474.	

 
MEDLEMSAVGIFTEN 
 295 kr för enskild medlem 

495 kr för familj. 

 
Swisha	
med		

QR-kod.	
 

	

Be an example of the CHANGE you want to see in the world! 
	

Liberia	Dujar	Association		
Åsögatan	113,	116	24		Stockholm	
Tel:		 0704-77	84	02	
Plusgiro:	 90	1847	–	4	
Swish:	 9018474	
info@liberiadujar.org	
www.liberiadujar.org	
www.facebook.com/liberiadujar	
Reg.nr:			 802400-9709 
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Familjen	Roström	
Enskild	partner		

	 Marco	Helles	
Enskild	partner	

	 Anita	Sundin	
Enskild	partner		

	


