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Kära medlemmar och vänner av Liberia Dujar,

Examensdags igen!

Jag hoppas 2017 har startat väl för er medlemmar. Det börjar redan
bli ljusare och snart går det mot vår! Det betyder också vårtermin
både för skolorna i Sverige och i Liberia. Precis som tidigare behöver skolorna i Liberia vår hjälp med löner, böcker och utbildningsmaterial. I år vill vi också speciellt uppmärksamma flickornas situation. Flickor drabbas ofta extra hårt under fattiga förhållanden.
Det är oftast flickor som måste avstå från att gå i skolan för att
hjälpa till hemma. Om en familj inte har råd med skolmat och uniform till alla barn är det oftast flickorna som får stanna hemma.
Även i skolan diskrimineras ofta flickor på olika sätt. Vi kommer
under året att försöka belysa dessa orättvisor och försöka hitta
finansiering för specifika åtgärder mot sådan diskriminering. Din insats är som alltid viktig – vi är glada
och tacksamma över ditt bidrag till vår verksamhet
Bertil Oscarsson
Ordförande!

Efter högtidliga ceremonier både i kyrkan och i
Grassfieldskolan var det
examensdags på Liberia
Dujar Technical College
den 13 december i fjol.
58 elever tog examen
varav 47 gått vårdlinjen
och blivit sjuksköterskor.
Läs mer sid 4.

Finspångskola besökte LDA-skolorna

En mycket speciell
bidragsgivare
•

En grupp från Nya Bergska Skolan i Finspång på besök på LDTC

Två lärare och tre elever från Nya Bergska Skolan i Finspång hade
på uppdrag av Finspångs kommun rest ner till Liberia för att bekanta sig med LDAs verksamhet där och undersöka möjligheterna
till samarbete. Nya Bergska Skolan är också en yrkesskola och arbetar på liknande sätt som vårt TC med stor del praktik ute på företag, närmare 60 procent av tiden.

I många år har en speciell
bidragsgivare stött Liberia
Dujar Association. Han har
strängt taget på egen hand
finansierat Liberia Dujar
Technical College i drygt
fem år i rad nu. Han tror på
LDAs arbete och på det
sätt vi stödjer ungdomar att
ge dem och Liberia en
framtid. Han har nyligen
bidragit med $200 000
(TVÅ HUNDRA TUSEN
DOLLAR). Vi tackar honom som verkligen gör en
stor skillnad.

En av elevernas mammor, Lilibet Gustafsson, hade gjort en liten insamling bland föräldrarna, och cirka 4200kr som satts in på LDAs
konto.
• Love, care & share
Läs mer på sid 3.
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Ny praktikant på stockholmskontoret
Under vårterminen 2017 kommer jag, Mia Pihl, att göra min praktik hos LDA, som en del av
min masterutbildning i mänskliga rättigheter på Teologiska högskolan i Stockholm, där jag
tidigare tagit kandidatexamen i samma ämne. Mina intresseområden inom studierna är barns
och kvinnors rättigheter, samt fredsbyggande och hållbar utveckling.
Varför jag sökte mig till just LDA är att organisationen har fokus på frågor som för mig är
väldigt viktiga, och jobbar med en världsdel jag vill lära mig mer om. Utbildning är vägen till
ett självständigt liv, ger människor möjlighet att skapa sin egen framtid, och samtidigt påverka utvecklingen i samhället som de lever i. Liberia, med sin historia av inbördeskrig och
ebola, är ett land där just utbildning behöver vara i blickfånget, för att kunna bygga upp ett
starkt samhälle i fred och frihet.
Jag ser mycket fram emot att få jobba tillsammans med Lois, som är en inspirerande kvinna
med en rejäl kämparanda! Jag ger mig med glädje in i arbetet i denna organisation, och det
kommer att bli en lärorik tid för mig, och jag hoppas på att kunna ge lika mycket som jag
själv kommer att få ut av denna erfarenhet.

Mia Pihl

Mia Pihl

News from Liberia Dujar High School, Grassfield
The Liberia Dujar high school located in the Grassfield
Community, ended its first semester academic period
with the enrolment 0f 483 students according to statistic
from the registrar’s office. This low enrolment is due to
the Liberian so-called “Free Education System“ which has
attracted many parents and forced them to send their
children to the Governmental Schools. This attraction
results from that many of the parents have not received
salaries for months, therefore cannot pay the very little
school fees charged by the Grassfield School, which is
part of teachers’ monthly salaries.
As a result of this Free Education system imposed by the
government, ALL of the Governmental schools have
more than 100 students in each classroom per teacher.
For a student to have a seat in the classroom she or he
must be in school latest 5.30 – 6.00 am in the morning
and in the afternoon from as early as 10.00 am and hang
around until classes begin.
Students hang on the doors and windows to hear the
teachers conduct classes. They must also fight to find
way to write their note from the chalkboard to study at
home. Many students already regret that they have fallen into this system and are pleading with their parents
to make sacrifices to pay their school fees to go back to
Grassfield School for the academic year 2017/2018.

Liberia Dujar introduced a program called “The Enrichment Program” which was introduced about two years
ago to help students improve their learning capacity at
all levels. This program is done voluntarily by teachers to
help the students with their lessons from 1.00 pm to
4.00 pm each school day.
Also, there are many extra curriculum activities at LDHS
like Spelling Bee Contest, Debate Contest, Reading Contest and History Contest. All of these are gaining momentum and many students are excited about their participation. LDHS participated in the elementary school division
of the Spelling Bee Contest. A girl represented our
school. She victoriously won the contest and became
winner among the many elementary schools that participated. The high school division of LDHS is expected to
participate in the Debate Contest to be held in February
2017, among many high schools. Preparation for this debate is going on at the school with the hope of winning
the trophy.

Moore K. Koisee
Deputy Project Director
LDA-L

Final Annual Message By President Sirleaf
President Ellen Johnson Sirleaf has finally given her last annual message before leaving office in January
2018. In her message, she outlined some of her success and failure. There was mixed reaction from many
quarters. Many oppositions could not speak about her success, ratter her failure which is not considered
as a balance criticism. There were some supporters who felt that from where President Sirleaf took Liberia
after 14 years of civil destruction, she has and is still doing well for the Country, and needs commendation.
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Finspångskola på besök i LDAs skolor
I början av 2016 besökte Lois Hemgren från Liberia Dujar lärlingsutbildningen på Nya Bergska som
är en gymnasieskola i Finspång i Östergötland. För ett knäpptyst klassrum med intresserade elever föreläste hon om Liberias historia och om situationen i landet idag. Lois berättade också om
TC, Technical College, Liberia Dujars yrkesskola i Barnersville. När vi upptäckte att yrkesskolans
utbildningar i Liberia hade många likheter med våra egna lärlingsutbildningar startade ett roligt och
fruktbart samarbete.
Efter en hel del planering checkade vi, två lärare och tre elever som representerade tre olika yrkesprogram på Nya Bergska, in på Bromma flygplats den 6 december 2016. Lois och Pelle Hemgren tog emot oss i Monrovia och blev vårt värdpar.
Dagsprogrammen var intensiva. Vi besökte alla klasser på Liberia Dujar High School i Grassfield
och deltog i deras kultur- och sportdag. Vi deltog i lektioner hos TC:s yrkesprogram. Vi gjorde
sightseeing i Monrovia, besökte en by ute på landet, gick på studiebesök hos utrikesdepartementet, deltog i svenska ambassadens luciafest och hann även med några havsbad. Under tio fantastiska dagar fick våra studenter mer kunskap, erfarenheter och förståelse än vad som nästan är
möjligt på så kort tid. Eleverna har redovisat resan för Lärlingsrådet i Finspång. Redovisningarna
kommer att fortsätta under våren.
- Det var inte direkt en solsemester. Vi fick ta del av deras kultur på riktigt. Att alla skulle vara så
gästvänliga var inget jag förväntade mig innan resan. Jag kan absolut tänka mig att komma tillbaka
och volontärarbeta på skolan, säger Felicia.
- I verkstadslokalen fanns inga liftar eller värsting verktyg som hemma, men teorilektionen var på
hög nivå. Hela resan var en lärorik upplevelse, säger Viktor.
Anna Hellerstedt
Lärare på Nya Bergska

Läraren Anna Hellerstedt godmorgonhälsar på eleverna på High School
i Grassfield.
Övre bilden t.h.: Lantmäterilektion på Technical College betittas.
Nedre bilden t.h.: Besök i motorverkstaden på Technical College.

Familjen Roström

Anita Sundin

Enskild partner

Enskild partner

3

Liberia Dujar Nyhetsbrev nr 1, 2017

Examen på Liberia Dujar Technical College!

För andra året i rad var det stor examensdag på Liberia Dujar Technical College den 13 december 2016.

The Liberia Dujar Technical College on December
13, graduated 58 students in various disciplines.
The graduates who earned Associate of Applied
Science degrees, had studied over a three year
period. Of them, 43 were females, and 15 males.
According to the academic statistic, 47 of the
graduates obtained Associate degrees in Nursing
Science ( ANSc ), five in Applied Science ( AASc )
degrees in Agriculture, five in Civil, Mechanical
and Electrical Engineering.
The day’s commencement marked the second
since the National Commission on Higher Education accredited the college as a degree granting
institution.

Några elever i väntan på stora ceremonin i skolans auditorium.

County District # 12 Representative Richmond
Anderson told the graduates to use their education to contribute meaningfully to the overall development of the country. Rep. Anderson challenged each of them to consider themselves as
‘’ambassadors, or technical gladiators.” “Do not
shelve your technical and vocational knowledge,
because the skills are more needed in the rebuilding of Liberia than the conventional skills like accounting, politics, sociology, etc.,” he added. Anderson urged the college’s management to write
the House and Senate Committees on Ways,
Auditoriet var smockfullt med alla lärare, examinander
och deras anhöriga och vänner.

Stenvretens
Redovisnings AB

Marco Helles

AB Gunnar Löfberg

Enskild partner

info@jom.se
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Means and Finance requesting for financial
subsidy. He said a copy of the letter should
be addressed to him so that he will use it to
lobby with his colleagues to include the college in the next fiscal year.
He spoke on the theme, ”The Need for Capacity Building for the Enhancement of National Recovery and Reconstruction in Postwar Liberia”. The College and Dujar High
School were birthed by the Liberia Dujar Association, a Non-Profit organization headed
by Mrs. Lois B. Hemgren, a Liberian who
married a Swedish National.

Left-Right : Foreign Guests, Mrs. Hemgren, Mr. Dennis
Toe, Anderson & Cllr. Karmo

For the second time witnessing our convocation program, we had powerful attendance
from our guests from Sweden (visitors from
Finspång) who were here for a week to attend the commencement convocation.

Efter ceremonin var det glädje och tjo och tjim och fotografering tillsammans med anhöriga och vänner.

Deputy Project Director Mr. Koisee delar ut diplomen.

”Florence Nightingale Tea Party” i Grassfieldskolan dagarna före själva examen.
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LDTC Short-Stay Clinic

Agriculture

The Liberia Dujar Technical College is situated in
Kebbeb Community, Barnersville Township. The
college location is a place where community residences are completely lacking Health Care Services.
The institution runs a Nursing School namely Lois B.
Hemgren School of Nursing, with close to two hundred students and two graduating classes who are
performing excellently. The first group of Nursing
graduates have all passed the Nursing State Board
Test. The construction of a mini clinic on the school
campus was the College President’s project.

A partial Report on the Agriculture
Departments poultry sale.
The total chicks purchased were 500 and an
amount of 18 was added to account for
mortality. This brought the figure to 518
chicks. From the beginning of the production top the end, a total of 46 chickens died
leaving a balance of 472 chicks. 430 chickens were sold at the rate 5.00 USD.

President of LDTC said, 95% of the building work
has been completed. Dedication of the building is set
for March 3, 2017, which marks the official opening.
This project is undertaken and sponsored by LDASweden.

The amount of 42 chickens has been maintained by the department for student practical purpose; but will be sold later.
Full report is expected to be released by the
end of January 2017. Activities leading to
the conclusion of the round of production
is expected to end in February and preparation for the next round of production is
expected to start by early April.

Kliniken på TC-skolan är placerad delvis i befintliga
byggnaden och dels i denna tillbyggnad. Det blir både
undervisning och ”verklig” mottagning av patienter från
regionen runt skolan. Det senare kan till viss del generera
lite inkomster.

Kliniken behöver stöd
Lokaler i all ära. Men det behövs också mediciner
och annan utrustning, plåster, bandage,
rengöringsmateriel och allehanda hygienartiklar.
Arbetar du inom sjukvård och har idéer om stöd
eller känner någon som du tror på, så tveka inte att
kontakta oss!

Chicken Poultry

Personalen på en landsbygdsklinik har
skrivit så här om våra sjukvårdselever när
de praktiserat:
”The students from Liberia Dujar Technical
College are always punctual and willing to
work on weekends even when it is their free
time”.
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En solskenshistoria

Kommer ni ihåg att vi skrev om Hannah Thomas i Nyhetsbrev nr 1 förra
året? Hon hade det tufft med tvillingar som hon inte kunde försörja ensam, när hennes man fått en stroke och dessutom var mentalsjuk. Nu har
hon examinerats och fått jobb. Så här skriver hon:
”During my time of struggle and yet had a big determination to go to school to
become a Registered Nurse, I did not one day forget that my struggle will be
over some day when someone comes to my rescue. Indeed, it happened before
my graduation from the Nursing School of the Liberia Dujar Technical College.
Mother Eva Hollström came my way and lifted me up from my lowliness and
suffering. Liberia Dujar, through Mother Eva, you have impacted my life and
you will never be forgotten throughout my lifetime. It was through your sponsorship I graduated and am now a proud “Registered Nurse”. I am already employed with a Spanish Engineering Company, Parlyn International, as the Head
Nurse even with my own “letter head paper.” This employment was done during my Internship with the company while attending the LDTC in Barnersville.

Miss Hannah Thomas

My two children (twins) Roland and Rolanda are all well and are doing well in
college. Roland is a senior student studying Civil Engineering at the University
of Liberia while Rolanda is studying Social Worker at the United Methodist University in Liberia. Mother Eva, without your support I would not have had this
achievement.
Liberia Dujar Association, you deserve your motto: Love, Care & Share!
Miss Hannah Thomas

Ännu en solskenshistoria

Vi har tidigare också berättat om Mapu Abigail Kissic, till vänster, en av
eleverna på Liberia Dujar Technical
College som också hade det mycket
svårt och inte kunde försörja sig. Det
är Rickard och Kristina Roström med
familj som möjliggjort att Mapu nu
kunde ta sjuksköterskeexamen från
Liberia Dujar Technical College.

Och en som gärna
vill ha stöd
Anita Boe är en av eleverna som gå
på TC. Hon är 27 år gammal och har
också mycket svårt att klara sig ekonomiskt. Vi skrev om henne i fjol och
frågade om någon/några kan sponsra
hennes skolavgift och andra kostnader, så att hon kan uppleva sin dröm.
För hela skolårets avgift och andra
kostnader blir det 5400 SEK, 450 kr
per månad, gärna via autogiro. En
familj, en grupp eller någon enskild
har nu chansen att göra skillnad för
en medmänniska.

Och ännu mer sol
Constance Togba blev våldtagen när hon var bara 14 år gammal och blev med
barn och tonårsmamma. Efter att hon fött barnet, kom hon in på Liberia Dujars
skola efter att ha blivit nekad på andra skolor. Det var inte lätt för hennes
mamma som var ensamstående att betala skolavgift för Constance, när hon
hade andra barn och Constances baby att försörja.
Lyckligtvis blev hon antagen av en av LDAs medlemmar, Carina Cuadra, som
sponsrade hennes skolgång åren 2007-2016, tills hon blev klar med gymnasiet.
Constance tänker sig att bli hjärnkirurg. Idag studerar hon biologi på University
of Liberia. LDA tackar Carina för det stöd Constance fått under alla år.

PO Sporrong Ark MSA

Brygghuset Arkitekter

Trampolin Arkitekter AB

po.sporrong@telia.com

www.brygghusetarkitekter.se

www.trampolin.se
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NOTISER

KALLELSE

Medlemsavgift

Extra medlemsmöte
14 mars kl 18.00
på LDAs kontor, Götgatan 22 A

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

Ärende: Ny styrelseledamot ska väljas in.

Hans Rosling
Den folkkäre professorn, som kunde förklara
komplexa skeenden på jordklotet både med
humor och med den yttersta pedagogiska
förmåga, är död. Vi i Liberia Dujar Association hade för bara två år sedan nyttan och nöjet av att höra honom föreläsa om sin insats i
just Liberia i samband med ebolautbrottet
2014-15. Han tvekade inte att resa till det
drabbade landet för att hjälpa till med bekämpning av den fasansfulla sjukdomen,
som tagit död på så många, och vid nämnda
föreläsning berättade han om hur bekämpHans Rosling och LDAs generalsekreterare Lois Hemgren
ningen gick till - inte minst med statistik.
Nu sörjer vi Hans Rosling, som gick bort alldeles för tidigt i livet, men tror att hans gärning
har inspirerat tusentals människor till att tänka annorlunda, när de närmar sig mänsklighetens allvarligaste problem.
Förre Lamco-chefen Olle Wijkströms senaste bok
heter ”Min historia”. Finns att köpa för 75 kr.
Kontakta kansliet. Överskottet går oavkortat till
LDAs verksamhet.

Andra böcker av Olle Wijkström som finns att
köpa: ”Inte bara en gruva” och
”En äventyrlig historia”.

SÅ HÄR MYCKET KOSTAR BÖCKERNA:
En bok
— 75 kr
Två böcker — 135 kr
Tre böcker — 200 kr

SÅ HÄR HANDLAR DU:
Sätt in pengarna på vårt plusgiro och ange vilka
böcker som önskas samt adress, så skickar vi.

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

Tillman
Second Hand Kläder
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Per Hemgren
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Brussels Airlines

070-541 47 94
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www.insamlingskontroll.se

Macsupport
www.macsupport.se
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