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Bästa medlemmar, bidragsgivare
och vänner av LDA!
Liberia Dujar Association önskar Er alla

En riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!
Det är med glädje vi vill avsluta året med ett stort tack till alla
medlemmar, företagspartners, enskilda partners och andra stora
och små bidragsgivare. Vi tackar våra vänner som har gett gåvor
för att ge Liberias barn och ungdomar en ljus framtid. Ett speciellt
tack till vår store bidragsgivare som har bidragit till drivande av
vår yrkesutbildning (Technical College) för femte året i rad. Era bidrag har varit mycket värdefulla i vårt arbete och det är vi mycket
glada över.
Den 7 november hade LDA sitt årsmöte i Immanuelskyrkan. Före
årsmötet informerades det om valet i Liberia som hölls den 10 oktober. Förre fotbollsspelaren George Weah fick flest röster, 39 procent, mot 28 procent för sittande vicepresidenten Joseph Boakai.
Läs mer nedan. Så nu stundar en andra valomgång, där det står
mellan dessa två.
Före årsmötet även det visade Per Hemgren bilder och filmsnuttar
från LDAs verksamhet i Liberia under verksamhetsåret 2016-17.
Ny styrelse valdes och ny arbetsplan antogs. Vi fick nya medlemmar och några ”autogiroar”.
Många medlemmar från Lamco-tiden deltog i mötet. Efter årsmötesförhandlingarna serverades liberiansk palmbutter och ris samt
chicken gravy med ris.
Lois Hemgren
Generalsekreterare

Ge en julklapp till skolbarnen
Ge 100 kr, 200 kr eller mer som
julklapp till Liberias barn.
Barnen vill känna att de duger
och räknas som medmänniskor.
Ditt stöd möjliggör för Liberia Dujar Association att fortsätta arbetet med att utbilda barn och
ungdomar samt kvinnor.
Utbildning i Liberia bidrar till
framtida samhällsförandring där
människorna har makt över sin
egen situation.
Tack för att du gör skillnad genom att investera i Liberia Dujar
Association!

PO Sporrong Ark MSA

Brygghuset Arkitekter

Trampolin Arkitekter AB

po.sporrong@telia.com

www.brygghusetarkitekter.se

www.trampolin.se

1

Liberia Dujar Nyhetsbrev nr 4, 2017

Ny styrelseledamot
Rebecca Bauge Sheard

Hej!
Mitt namn är Rebecca och jag blev precis en del av styrelsen Liberia Dujar. För tillfället är jag inne på mitt andra år av ett treårigt kandidatprogram i ämnet ''utveckling och internationellt
samarbete'' på Södertörns Högskola. Denna termin har jag även
valt att komplettera programmet med en kurs i ''Internationella
relationer'' för att få en ökad förståelse till varför världen ser ut
som den gör och hur man på bästa sätt kan bidra för att göra den
till en säker och bättre plats för alla.
Mitt intresse för utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter
växte sig starkare under mina volontärresor till Sydafrika och Filippinerna, där min tid i arbete med barn fick mig att vilja göra
mer, fick mig att vilja förändra. Därför hoppas jag, som styrelsedeltagare i Liberia Dujar kunna bidra med idéer och tankar för att
hjälpa den mer utsatta delen av världen att få en ljusare framtid
och ett mer välförtjänt liv.
Med vänliga hälsningar
Rebecca Bauge Sheard

Love, Care and Share
LDAs nye beskyddare
Stefan de Vylder

Det är med glädje vi kan presentera vår nye rådgivare och ambassadör. Detta är inte någon mindre än Stefan de Vylder.
Stefan är nationalekonom och författare till en rad artiklar och
böcker som även uppmärksammats internationellt. Han har tidigare bland annat arbetat som docent i utvecklingsekonomi på
Handelshögskolan i Stockholm. Sedan många år arbetar han som
fristående forskare, konsult och författare.
Som rådgivare och ambassadör för Liberia Dujar AssociationSweden kan han ge stöd och råd till styrelse, personal och praktikanter samt sprida information om Liberia Dujar Association i
olika sammanhang. Detta är vi mycket glada över.

Stenvretens
Redovisnings AB

Marco Helles

AB Gunnar Löfberg

Enskild partner

info@jom.se
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Ny styrelseledamot
Maria Appelblom

Jag är en kvinna på 57 år med två söner och jag blev
alldeles nyss farmor till en liten pojke. Jag bor i Farsta
söder om Stockholm. Min utbildningsbakgrund är en
juris kandidatexamen på 80-talet samt en master i
mänskliga rättigheter från Uppsala universitet 2014.

Jag har sedan 1987 varit anställd i svensk polis
och arbetat på en mängd chefspositioner framför
allt i och runt Stockholm. Parallellt med detta har
jag också varit projektledare för ett antal internationella utvecklingsprojekt och bland annat
grundat organisationen Nordic-Baltic Network of
Policewomen. Jag har framför allt arbetat med
kvinnors rättigheter och med att bekämpa våld
mot kvinnor och människohandel.
Jag har också varit engagerad ideellt i olika organisationer. Jag är sedan 10 år styrelsemedlem i
insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna, jag har varit ordförande i Stockholms FN-förening och
Stockholms FN-distrikt och suttit i styrelsen för
Ljusterö Vind ekonomisk förening. År 2016 tilldelades jag International Police Associations World
Police Prize för mitt engagemang, ett oerhört
hedrande pris som endast tilldelats ett fåtal personer i världen tidigare.
2014 blev jag tidsbegränsat kontrakterad under
tre år som chef/director för FNs ständiga poliskapacitet, en tjänst som räknas som den tredje
högsta polischefstjänsten i FN. Jag var under
denna tid baserad och bosatt i Brindisi, Italien.
Jag har i det uppdraget arbetat med alla FNmissioner i världen, bland annat UNMIL i Liberia.
Efter att mitt FN-kontrakt upphörde i augusti i år
är jag tillbaka som polisintendent vid Polismyndigheten.
Mitt intresse för Liberia väcktes i samband med
att jag läste min master i Uppsala och på grund
av mitt starka engagemang i jämställdhetsfrågor.
Jag blev intresserad av kvinnornas roll i fredsprocessen och hur den hade påverkat dagens Liberia
och skrev min uppsats om kvinnors inflytande
efter fredsprocessen efter att ha gjort en fältstudie på plats 2012.

Sedan den tiden och också då jag under senare
år haft möjlighet att besöka Liberia har jag ett
nätverk av vänner och kollegor i Monrovia.
Jag vet att Liberia Dujar gjort och gör ett viktigt
arbete och kan definitivt intyga vikten av utbildning för att skapa utveckling och fred. Som person är jag utvecklingsinriktad och ser fram emot
att bidra till att hitta vägar för att fortsätta och
vidareutveckla organisationens betydelsefulla
arbete.
Vänliga hälsningar
Maria
Stockholm 2017-11-07

Nyvalda styrelsen för LDA-Sverige
PO Sporrong
Margareta Berge
Gunvor Ngarambe
Lars Östman
Maria Appelbom
Rebecca Bauge

Revisor
Som revisor valdes auktoriserande revisor
Anna Wretholm,
Allegretto Revision AB
för tredje året.

3

Liberia Dujar Nyhetsbrev nr 4, 2017

Valet i Liberia
Den 10 oktober i år hölls den första valomgången i Liberia i president- och parlamentsvalet. Vicepresidenten Mr.
Joseph Boakai för Unity Party och kandidaten George
Weah för Congress for Democratic Change gick vidare.
Tyvärr så skickade kandidaten Mr. Brumskine från Liberty Party in en anmälan. Han menade att valet inte
hade gått rätt tills. EU och AU (Afrikanska Unionen) anser inte att några fel begåtts. Nu är det upp till National
Elections Commission och det liberianska rättsväsendet
att besluta om när nästa valomgång ska hållas, alternativt om valet ska göras om helt. Liberias f.d. president
Ellen Johnson Sirleaf är mycket besviken. Hennes förhoppning var att hon kunde lämna över makten till en
annan demokratiskt vald president utan tjafs. Osäkerheten kring valutgången påverkar allting i landet, även
LDA:s verksamhet. På kontoret i Sverige följer vi utvecklingen i Liberia för fullt och har daglig kontakt med
Liberia.

F.d. fotbollsspelaren George Weah, presidentkandidat för Congress for Democratic Change, CDC,
39 procent av rsterna.

Nuvarande vicepresidenten Joseph Boakai, Unity
Party, 28 procent av rästerna.

Bidrag från Forum Syd
Liberia Dujar Association har fått bidrag från Forum Syd för
att informera om valet i Liberia och vad som händer efter valet. Arbetet kommer att ske i samarbete med Forum Syd.

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 en fortsatt kontakt med eleverna, men ibland stöter vi på dem i olika positioner i samhället.
Ett gott exempel är Kelvin Decontee Jaurey, som gått i LDAs skola ända
från förskolan till tolfte klass. Efter examen från 12:an skrev han in sig på
Liberia University, där han studerade Business Administration.
Nyligen den 7 november var det slutligen dags för examen från universitetet. Liberia Dujar är mycket stolt över de elever som tar sig vidare i
samhället.
Kelvin Decontee Jaurey tog studenten i Grassfieldskolan och
gick vidare till Liberia University.

Artikeln här nedan handlar om en annan elev som ”kommit upp sig”,
Emmauel Dezoh Dolakeh
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From World Maritime University in Malmö to Associate Director at the
Liberia Maritime Authority
My name is Emmanuel Mezoh Dolakeh, a
former student of Dujar in Danané, Ivory
Coast I enrolled at the World Maritime University, located in Malmo Sweden, in September 2015 and graduated with an M.Sc. in Maritime Affairs in October 2016. I returned to
Liberia on 1st November 2016 to continue my
work with the Liberia Maritime Authority.
After waiting patiently for about 8 months
since my return to work, I was finally transferred and promoted from the Department of
Maritime Security & SAR as Technical Supervisor to the Department of Safety Inspection,
Survey & Audit, where I have been serving as
Associate Director since 1st August 2017.
This promotion, however, did not come by
easily. Though I knew my promotion was
imminent, I didn't fathom it going beyond
three or four months. So, I was very uncomfortable and somehow disturbed that I had
gone six months without any positive news of
promotion, even though I had met and discussed proper placement/promotion possibilities with the CEO/Commissioner of the Liberia Maritime Authority at three different
times. At the end of May, I had completely
given up on any promotion. Instead, I now
began coping with my status. What I had to

Emmanuel Mezoh Dolakeh har gått hela sin skolgång
hos Liberia Dujar och tagit examen på vårt Technical
College. Efter utbildning i Malmö är han nu befordrad
till Technical Supervisor to the Department of Safety Inspection, Survey & Audit i Monrovia,Liberia.

constantly deal with from my family members and friends was answering the question:
"Have you been promoted now?". Thankfully,
that promotion came in mid-July, 2017.
My department is responsible for the inspection and survey of ships calling Liberian
seaports to verify, in compliance with international and national maritime regulations,
the seaworthiness and operational capabilities of the ship, labor conditions on board,
and the preventive mechanism of pollution
from these ships. It also regulates and audits
shipping companies operating and providing
various maritime services in Liberia.
I am grateful for having planted my roots of
study in Liberia Dujar Association.
Emmanuel M. DolakehAssociate Director
Department of (Maritime) Safety Inspection, Survey & Audit
Division of Domestic Vessel Registration & Safety
Liberia Maritime Authority
Sinkor, Tubman Boulevard

World Maritime University, Malmö.
En äldre del och en spektakulär tillbyggnad.
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September 12, 2017

Dear good people of Sweden,
My name is Dew Wilmont. I was born during the Liberia civil
war on October 23, 1991. My father died during the war before I was born. My mother, a single parent raised and cared
for my older sister and me singled handedly.
My mother enrolled me in the Dujar school when I reached
the school age. My older sister was already attending there,
so we could walk home together. I graduated in 2010 of Liberia Dujar High School.
After the graduation of my sister from the Liberia Dujar High
School, my mother worked hard to put her into college, but it
was very difficult financially. However, with the help from a
generous person, my sister graduated from college and is
now working as a teacher in a governmental school.
In most African settings if there is a boy and a girl in a family
Dew Wilmont önskar ekonomiskt
the boy is given the privilege to further his education, while
stöd för att klara studierna vid Libethe girl stays at home to help their mother to find money
ria Dujar Technical College.
through selling or do other things to help with the family’s
economy and for the boy to go to school.
In my case I believe in gender equality, so I told my mother to send my big sister to college before
me and I could wait since she did not have the money to send both of us to college.
After three years of waiting and helping my mother in the market to sell, we were able to raise some
money to register me at the Liberia Dujar Technical College in the course for Civil Engineering. I attended for one semester in 2015. My mother was diagnosed with breast cancer and had been sick
off and on since that time.
Since I do not have the money to continue my studies I have been doing small things by helping
people with different things voluntarily. They pay me very little or nothing.
To continue with my education at the Liberia Dujar Technical College I am seeking support from anyone in Dujar in Sweden to please come to my rescue, so that I will continue my education. If I can
earn a degree, it will enable me to have a job to help my sick mother to get the treatment she needs,
me and my sister to live a better life we deserve. I am really appealing to someone to hear my cry
and help me in my education.
Thank you all for reading about me through Liberia Dujar Association. I am confident that someone
will come to my aid.
God bless you all
Dew Wilmont
Student of Liberia Dujar Technical COllege

Familjen Roström

Anna Hellerstedt

Anita Sundin

Enskild partner

Enskild partner

Enskild partner
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Vår praktikant Klara Bengtsson slutar hos
oss och hälsar:

Jag tycker det har varit mycket roligt att svara analytiskt
och motiverande på de olika frågorna. Här känner jag att
mina kunskaper från mina studier i mänskliga rättigheter och från mitt ideella engagemang i olika organisationer kommer väl till pass.
Ett annat stort plus med praktiken är att jag har fått delta
i olika seminarier, föreläsningar och utbildningsdagar
och möten kring olika utvecklingsfrågor. Bland annat har
jag fått lyssna på Sidas generaldirektör Carin Jämtin, då
hon talade om framtidens bistånd och olika utmaningar
samt varit på en heldag om mänskliga rättigheter och det
minskade utrymmet för civilsamhället på Sidas Utvecklingsforum.
Praktiken har också inneburit en del administrativa uppgifter som att scanna in dokument, svara på mail, skriva
adresser, frankera och posta brev samt hjälpa till med
flytten av kontoret. Detta känns som bra kunskaper för
ett framtida arbetsliv och i vardagen.

Det lackar mot jul. Julen är en tid för gemenskap, att
bry sig om människor både nära och långt borta. Det
fina med Liberia Dujar Association är att vi ser till att
ungdomar får utbildning och framtidshopp. Detta är
extra viktigt i ett av världens fattigaste länder, där politisk stabilitet inte är någon självklarhet.
Min tid som praktikant hos Liberia Dujar AssociationSweden närmar sig sitt slut. Det har varit en mycket
lärorik, intresseväckande, varierande och spännande
höst som praktikant.
Extra roligt har det varit att arbeta med olika projektansökningar, längre såväl som kortare. Det har varit
alltifrån fredsprojekt i Liberia, teater om de globala
målen i Liberia och undervisning om CEDAW och
jämställdhet för lärare i Liberia, som sen ska undervisa
eleverna i detta ämne. Att söka bidrag från Forum Syd
för olika projekt är viktigt, men också lite utmanande.
Man måste svara på 22 frågor om projektet på engelska och tänka på väldigt många olika saker på
samma gång.

Avslutningsvis vill jag säga att jag är tacksam över att ha
fått göra min praktik på Liberia Dujar AssociationSweden. Det är en liten organisation med många utmaningar och men också med många möjligheter. Jag tycker
det har varit roligt att få följa och medverka i det dagliga
arbetet och att vara på en sådan dynamisk arbetsplats.
Klara Bengtsson, praktikant

Google Earth
Afrika är stort. Hittar ni till Liberia?
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NOTISER
Praktikant sökes

Medlemsavgift

Klara Bengtsson som praktiserat på vårt kontor
under hösten kommer inom kort att sluta,
och vi söker nu en ersättare för henne.

Medlemsavgiften för 2018 är
300 kr för enskild medlem
500 kr för familj
100 kr för student.

Vi vill gärna att du är självgående, initiativrik
och har intresse för utvecklingsfrågor.
Kontakta oss, så berättar vi mer!

Kom ihåg att ange avsändare!

Plusgiro 90 1847-4
Swish 9018474

LDA behöver snart nya kontorslokaler igen!

Nästa år
fyller Liberia Dujar Association

25 år.

De lokaler vi nu flyttat till måste vi
lämna senast den 30 juni nästa år, eftersom den organisation vi hyr in oss
hos har sagt upp sitt kontrakt på grund
av för hög hyra.

Det är värt att fira under nästa år.

Köp intressanta böcker!

Förre Lamco-chefen Olle Wijkström
har skrivit resp. redigerat några för liberiavänner intressanta böcker:

Köp en bok 75 kr inkl. porto.
2 böcker 125 kr inkl. porto.

”Inte bara en gruva” om Lamcoprojektet.

Skicka pengar plusgiro eller Swish 901847-4,

”En äventyrlig historia”, där lamcoanställda
berättar sina erfarenheter.

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

Tillman
Second Hand Kläder

Ange vilka böcker som önskas, namn och
adress, så skickar vi inom kort!

Ansvarig utgivare:
Lois Hemgren
Textredigering och layout:
Per Hemgren

www.insamlingskontroll.se

Tryck:
Edsel Smith, Macsupport
Utskick: Klara Bengtsson

Brussels Airlines

070-541 47 94
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Macsupport
www.macsupport.se
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