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Nyhetsbrevet 
Nr 2, september 2015 

 

.......................................................................................................... 
 
Kära LDA- vänner! 
Vi hoppas att alla haft en riktigt trevlig sommar! Vi vill tacka alla som har bidragit till 
verksamheten, framför allt till våra skolor, Grassfieldskolan och Technical College för yr-
kesutbildning. Ni har möjliggjort att skolorna kunde klara sig över läsåret 2014/2015. 
Huvudbidragsgivare till vår Technical College är Niels Pedersen, barnläkare i Buchanan 
Hospital under LAMCO’s tid i Liberia. Utöver honom har våra företagspartner, enskilda 
individer och medlemmar med flera stått för finansieringen av verksamheten med stora 
såväl som mindre belopp.  
För att det svenska folket ska känna till något om utveckling och fattigdomsbekämpning 
som pågår i Liberia, arbetar Liberia Dujar Association med att informera om detta. Hittills 
har vi varit i en del skolor, hos företag och individer samt arrangerat informationsträffar.  
Som ni kanske vet hade skolåret gjort uppehåll pga. ebolautbrottet, då alla skolor i Liberia 
stängdes i sex månader. Hela världen engagerade sig i att få bort viruset från Liberia. En 
av de namnkunniga svenskarna som engagerade sig i detta arbete är Hans Rosling. Den 21 
mars berättade han om sitt arbete att bekämpa ebola i Liberia. Liberia var då fritt från ebo-
la, men tyvärr har några återfall inneburit ytterligare dödsfall. 
Lois Hemgren 
Generalsekreterare 
 
 
I DETTA NUMMER: 
 
Informationsmöte med Hans Rosling 2 
Rapport från Grassfieldskolan 3 
LDA-Sverige besökte skolor 4 
Technical College 5 
Informationsmöte m Stefan de Vylder 6 
Fadderprogram 7 
Notiser 8 
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Informationsmöte med Hans  
Rosling och Gabriel Liljenström 
I mars i år arrangerade LDA ett informationsmöte om ebola-
krisen med professor Hans Rosling som huvudtalare. Mötet 
hölls på Scandic Sjöfartshotellet nära Slussen. 

Hans Rosling gjorde ett mycket uppskattat framträdande 
och berättade om sina erfarenheter av att bekämpa Ebola-
epidemin i Liberia. Han underströk att den internationella 
insatsen inte handlade om att befria Liberia från ebolan i för-
sta hand, utan att tillsammans med Liberia hindra ytterligare 
spridning genom att isolera och utrota sjukdomen.  
I efterhand kan man säga att om åtgärder hade satts in tidi-
gare, i maj 2014, så hade sjukdomen inte fått den spridning 
som en faktiskt fick. Ett problem här är att WHO inte har nå-
gon stor grundbudget, utan tvingas be om pengar vid extra-
ordinära tillfällen. Dels tar det tid, dels måste det då finnas 
tydliga bevis på en epidemi. Båda dessa faktorer leder tyvärr 
till att en epidemi tillåts härja onödigt länge. 
Rosling berättade därefter om vad som gjorde att han beslöt 
sig för att åka till Liberia – att systemet för att samla in och 
föra statistik över sjukdomsfallen bröt ihop – och att hans 
första uppgift blev att försöka avgöra huruvida kulmen på 
sjukdomen nåtts. 
Internationella givare och hjälporganisationer gjorde i flera 
fall en utmärkt insats, även om det rätt ofta förekom problem 
med samordning. För framtiden är det viktigt att tänka på att 
insatserna måste vara mer operationella, dvs att beslut måste 
kunna tas i fält, utan att man behöver vänta på godkännande 
från hemmaorganisationerna. 
Det som nu framför allt behövs enigt Rosling är att få ar-
betsmarknaden att fungera. Nya jobb behövs, och inte minst 
behövs nya företag, ett tillfälle för svenskt kunnande 
och/eller svenska investeringar. 
Gabriel Liljenström, sakkunnig på UD, berättade att den 
svenska strategin för stöd till Liberia blivit försenad men att 
arbetet med den förväntas sätta igång i april. Stödet ska fo-
kusera på post-ebola och samhällsbyggande. Det här behovet 
bekräftades under biståndsminister Löwins besök i Liberia 
under mitten av februari. Även utbildning, inte minst yrkes-
utbildning, kommer att finnas med i strategin. Enligt Gabriel 
använde Sida förra året 28 miljoner kronor för insatser inom 
utbildningssektorn. 

Deltog på mötet gjorde också pastor och föreståndare Ulla-
Marie Gunner, Immanuelskyrkan, och hon ledde oss i en 
bön för offren för ebolakrisen och deras anhöriga. 
Bertil Oscarsson 

 
Åhörarna på mötet som hölls på Scandic Sjöfartshotellet 

 
Den omisskännliga siluetten av Hans Rosling  

med ett av hans pedagogiska diagram 
 
 
 

 
Pastor Ulla-Marie Gunner 

 
 
 

 
Gabriel Liljenström, sakkunnig på UD 

 
 

 
Professor Sven Britton var moderator 
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July	  31,	  2015	  

Dujar	  Closes	  for	  Academic	  2015	  as	  preparation	  for	  2015/2016	  gets	  under	  way	  

The	  Academic	  2015,	  the	  year	  after	  the	  
Ebola	  crisis,	  seem	  to	  be	  the	  shortest	  
in	  the	  history	  of	  Liberia’s	  academic	  
calendar	  year	  in	  recent	  time.	  

In	  line	  of	  Liberia’s	  education	  Minist-‐
ry’s	  policy	  pronouncement,	  Dujar	  be-‐
gan	  the	  academic	  year	  (2015)	  on	  2nd	  
of	  March	  2015;	  it	  was	  planned	  to	  
service	  up	  to	  November/	  December,	  
2015.	  This	  meant	  a	  change	  in	  the	  Sep-‐
tember	  to	  June	  academic	  cycle.	  All	  
went	  well	  up	  to	  May,	  when	  suddenly,	  
the	  same	  MOE	  announced,	  under	  the	  
gaval	  of	  a	  new	  Minister	  of	  education	  
to	  announce	  an	  abrupt	  closure	  of	  the	  

	  
Mr. Moses Madi-yuu, rektor vid Grassfieldskolan, hälsar eleverna god morgon 

school	  year	  by	  June	  30,	  2015	  and	  that	  the	  succeeding	  
school	  year	  2015/2016	  would	  begin	  in	  September	  of	  
2015.	  

No	  graduations	  and	  promotions	  were	  to	  be	  made,	  ac-‐
cording	  to	  the	  new	  policy.	  The	  position	  of	  the	  gov-‐
ernment	  provoked	  angry	  reaction	  from	  the	  public	  in	  
general	  and	  parents	  and	  students	  in	  particular.	  

There	  was	  also	  the	  season	  of	  political	  game	  played	  
between	  the	  Lawmakers	  and	  the	  Executive.	  The	  Law-‐
makers	  asked	  the	  Ministry	  not	  to	  close	  schools	  but	  
the	  executive	  insisted	  that	  it	  was	  to	  go	  ahead	  with	  its	  
plan.	  When	  the	  dust	  got	  settled,	  it	  was	  finally	  agreed	  
that	  schools	  close	  on	  July	  31,	  2015,	  but	  that	  promo-‐
tions	  be	  made	  expedient.	  	  There	  was	  no	  graduation	  
for	  12	  graders	  and	  that	  the	  academic	  year	  2015/2016	  
begin	  on	  7,	  September	  2015.	  12	  graders	  are	  expected	  
to	  attend	  special	  classes	  and	  await	  the	  public	  exams	  
of	  May	  next	  year	  for	  determination	  to	  be	  made	  on	  
their	  promotion.	  

Justification	  for	  the	  policy	  from	  Government	  is	  to	  im-‐
prove	  the	  school	  systems,	  bringing	  it	  from	  mess	  to	  
best.	  With	  no	  option,	  the	  Grassfield	  School,	  like	  the	  
rest	  of	  Liberia’s	  schools	  closed	  on	  July	  31,	  2015.	  

However,	  we	  are	  pleased	  to	  report	  that	  based	  on	  our	  
evaluation	  of	  the	  students,	  90%	  have	  met	  the	  re-‐
quirement	  to	  be	  promoted	  while	  10%	  will	  be	  required	  
to	  repeat	  their	  classes.	  

Meanwhile,	  preparations	  to	  embrace	  the	  next	  aca-‐
demic	  year	  have	  begun	  in	  honest.	  And	  we	  hope	  to	  
keep	  the	  standard	  of	  the	  Grassfield	  High	  School	  on	  a	  
high	  level.	  

In	  other	  developments,	  the	  Liberia	  Dujar	  High	  
School	  has	  been	  selected	  to	  participate	  in	  a	  one	  
day	  meeting	  with	  the	  President	  of	  Liberia	  on	  
August	  21,	  2015	  to	  discuss	  the	  policy	  expected	  to	  
be	  put	  forth	  by	  Government	  in	  transforming	  the	  
educational	  sector	  from	  “mess	  to	  best”.	  We	  look	  
forward	  to	  being	  a	  part	  of	  this	  meeting.	  Report	  will	  
be	  forwarded	  to	  you.	  

With	  pride,	  we	  are	  proud	  to	  inform	  that	  one	  of	  our	  
former	  students,	  Miss	  Peace	  Mahteh,	  who	  im-‐
mensely	  benefitted	  from	  a	  sponsorship	  by	  one	  of	  
LDA’s	  members	  in	  Sweden,	  Jolanta	  Tellström,	  has	  
graduated	  from	  college	  on	  the	  29th	  of	  July	  with	  a	  
BA	  degree	  in	  Journalism.	  

Peace	  Mahteh	  was	  a	  2008/09	  graduate	  of	  the	  Libe-‐
ria	  Dujar	  High	  School.	  She	  is	  now	  employed	  as	  a	  
Communication	  Director	  at	  a	  local	  NGO	  in	  Liberia.	  	  

We	  say	  a	  big	  thank	  you	  to	  Jolanta	  and	  congratula-‐
tions	  to	  Peace!	  

Moses	  B.	  Mady-‐yuu	  
Principal,	  LDSH	  

	  	  Peace Mahteh	  
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LDA besökte skolor 

Kungsklippeskolan i 
Stuvsta, Huddinge	  	  
	  

Knappt	  hade	  vi	  landat	  vid	  hemkoms-‐
ten	  från	  senaste	  resan	  till	  Liberia	  i	  
början	  av	  juni,	  när	  LDA	  bjöds	  in	  att	  
berätta	  om	  sin	  verksamhet	  för	  fjär-‐
deklassarna	  i	  Kungsklippeskolan	  i	  
Stuvsta.	  Anna	  Hallam,	  lärare	  på	  sko-‐
lan,	  tillika	  styrelseledamot	  i	  LDA	  tog	  
emot	  på	  skolan.	  

	  

När	  vi	  installerat	  oss	  i	  klassrummet,	  
strömmade	  de	  glada	  eleverna	  in	  ef-‐
ter	  rasten	  och	  fyllde	  så	  småningom	  
hela	  klassrummet,	  eftersom	  det	  var	  
två	  klasser	  som	  skulle	  vara	  med.	  
Före	  utsatt	  tid	  tystnade	  det	  i	  rum-‐
met,	  och	  förväntan	  var	  hög.	  

Man	  hade	  valt	  Liberia	  som	  objekt	  för	  
lite	  djupare	  studium	  under	  en	  tid	  
och	  samlat	  in	  pengar	  som	  ska	  skick-‐
as	  till	  landets	  skolbarn,	  i	  detta	  fall	  
LDAs	  Grassfieldskola.	  Genom	  att	  
panta	  burkar	  och	  flaskor	  hade	  bar-‐	  	  

nen	  samlat	  in	  2	  608	  kronor,	  som	  
överlämnades	  vid	  slutet	  av	  sam-‐
mankomsten.	  

Per Hemgren 

 
Denna fina ”tavla” lämnades över vid 
mötet.	  

 
Flera av barnen kramade om fö-
redragshållaren efteråt och en 
lämnade en personlig lapp. 

	  
	  
	  
	  

	  
Gymnasieelever med sin lärare Siw-Inger Halling i mittten 

Rosenlundsgymnasiet 
i Uppsala 
Genom Bertil Oscarsson (i styrel-
sen) som bor i Uppsala fick vi 
kontakt med Rosenlundsgymna-
siets lärare Siw-Inger Halling, 
som såg till att vi kunde komma 
och informera om Liberia och 
ebolaproblemet där.  
Klassrummet fylldes med förvän-
tansfulla elever, och Lois berätta-
de och visade bilder från LDAs 
verksamhet och övriga Liberia.  
Frågorna var många från elever-
na, och många tog till sig infor-
mation en med stort intresse. De 
tyckte det var en trevlig och in-
tressant presentation. 

	  

 
Brussels	  Airlines	  
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Report from LDA Technical College 
 

The	  second	  semester	  of	  Academic	  year	  2013/	  2014	  
officially	  started	  on	  the	  1st	  of	  April	  2015	  and	  ended	  
on	  the	  31st	  of	  July	  2015.	  According	  to	  the	  records	  
obtained	  from	  the	  office	  of	  the	  Dean	  of	  Admissions,	  
Records	  and	  Registration,	  a	  total	  of	  two	  hundred	  
and	  fifty-‐five	  students	  (255)	  enrolled	  this	  semester.	  
The	  drop	  in	  the	  enrollment	  this	  semester	  is	  attrib-‐
uted	  to	  the	  Negative	  impact	  of	  the	  presence	  of	  the	  
Ebola	  virus	  in	  Liberia	  which	  it	  has	  on	  the	  entire	  
population	  of	  the	  country,	  especially	  its	  economy.	  	  

It	  is	  regrettable	  to	  note	  that	  the	  enrollment	  of	  past	  
semester	  2014/2015	  which	  was	  eighty-‐five	  percent	  
(85%)	  Nursing	  students	  while	  the	  balance	  of	  the	  dif-‐
ferent	  departments	  composed	  of	  fifteen	  of	  both	  ag-‐
riculture	  and	  engineering	  students	  was	  only	  15%	  
due	  to	  said	  ebola.	  	  

This	  semester	  is	  the	  most	  successful	  one	  the	  Techni-‐
cal	  College	  has	  ever	  had	  since	  it	  was	  opened	  on	  May	  
9,	  2011.	  Its	  success	  unlike	  other	  semesters,	  can	  be	  
attributed	  to	  the	  uninterrupted	  classes	  for	  students	  
or	  instructors	  which	  was	  at	  times	  linked	  to	  salaries	  
delay.	  

Meanwhile,	  the	  College	  is	  preparing	  for	  the	  first	  
graduation	  program	  slated	  for	  November	  11,	  2015.	  
Seventy-‐two	  (72)	  students	  from	  the	  Nursing	  De-‐
partment,	  Agriculture	  Department	  and	  Engineering	  
Department	  will	  be	  getting	  their	  first	  degrees	  in	  
various	  disciplines	  that	  will	  qualify	  them	  for	  the	  job	  
market.	  They	  have	  left	  the	  College	  for	  their	  intern-‐
ships	  at	  various	  organizations	  for	  proper	  evaluation.	  

Finally,	  it	  is	  regrettable	  to	  mention	  that	  in	  spite	  of	  all	  
efforts	  made	  by	  the	  College’s	  Administration	  in	  its	  
resources	  Mobilization	  campaign,	  the	  National	  Legis-‐
lature	  of	  the	  Republic	  of	  Liberia	  has	  turned	  down	  
our	  request	  to	  include	  the	  Liberia	  Dujar	  Technical	  
college	  in	  the	  2015/2016	  Fiscal	  Budget.	  	  

But	  LDA	  will	  not	  give	  up	  on	  the	  follow-‐up	  of	  the	  de-‐
cision	  until	  a	  positive	  answer	  is	  given.	  

August	  6,	  2015	  	  

Rev. Nathan Mahteh 

Capping ceremony	  

On	  Saturday,	  May	  30,	  2015,	  the	  Professional	  School	  
Nursing	  held	  its	  second	  capping	  program	  at	  which	  
time,	  fifty-‐six	  (56)	  students	  of	  the	  junior	  class	  were	  
officially	  accepted	  into	  the	  Nursing	  Career	  in	  line	  
with	  the	  norms	  and	  practices	  of	  the	  Liberia	  Board	  of	  
Nursing	  and	  Mid-‐Wifery.	  The	  program	  was	  wit-‐
nessed	  by	  parents,	  friends	  and	  people	  from	  other	  
Nursing	  Institutions.	  
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Stefan de Vylder talade om fattigdom och rikedom 

 
Stefan de Vylder 

 
 

Den 2 februari fick LDA låna fina lokaler hos 
Immanuelskyrkan i Stockholm för att ha ett in-
formationsmöte med rubriken ”Fattigdom, ri-
kedom och utveckling”, där Stefan de Vylder 
var huvudtalare. de Vylder är nationalekonom, 
tidigare Sidaanställd och författare till en rad 
artiklar och böcker om utvecklingsproblematik, 
vilka även uppskattats internationellt. 
Mötet inleddes med musik och sång av Patrick 
Hällzon, gitarr och Rolf Pitotti, piano. Därefter 
talade Stefan de Vylder och inledde med att 
påpeka att det absolut viktigaste för ett lands 
hållbara utveckling är det som LDA håller på 
med, nämligen utbildning. Hur ska ett folk 
kunna sköta ett lands ekonomi, sjukvård, indu-
stri och andra näringar och förvaltning med 
mera utan utbildning? 
Därefter övergick de Vylder till att tala om ri-
kedom respektive fattigdom. Ett folk kan vara 
fattigt men landet rikt, t.ex. Liberia, som är rikt 
på naturresurer och arbetskraft. Ett annat ex-
empel som nämndes var Japan, som är fattigt 
på naturresurser men har en rik befolkning, 
därför att den är utbildad och förmår förvalta 
och sköta landet på ett framgångsrikt sätt. 
Mötet avslutades med servering av liberiansk 
mat, som var mycket uppskattat av deltagarna 
på mötet. 
Per Hemgren 
 
 

 
Till bords sitter vår ordförande PO Sporrong t.h. med sin fru 
Yvonne. Längst t.v. Thord Johansson, tidigare styrelseledamot. 

Första	  examen	  på	  TC!	  
72	  elever	  från	  vård-‐,	  elektroteknik-‐	  och	  mekaniklin-‐
jerna	  kommer	  att	  examineras	  den	  11	  november.	  De	  
kommer	  att	  belönas	  med	  var	  sin	  LDA-‐penna	  med	  de-‐
ras	  namn	  på.	  Var	  med	  och	  sponsra	  detta	  lilla	  projekt	  
med	  20	  kr/penna.	  Hur	  många	  pennor	  ger	  du?	  Hur	  
många	  elever	  vill	  du	  stödja?	  

Sätt	  in	  valfritt	  belopp	  på	  vårt	  konto	  och	  ange	  ”Exa-‐
menspennor”	  på	  talongen.	  

 

Rikard	  Roström	  
Enskild	  partner	  

	   www.brygghusetarkitekter.se	  
	  

	   Anita	  Sundin	  
Enskild	  partner	  
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Dujar betyder "vakna" – Låt oss vakna och ge Liberias barn och unga  
verktygen för att skapa en bättre framtid! 

	  
Elever vid Liberia Dujar High School i Grassfield. De här barnen ska sena-
re i livet sköta Liberias utveckling och välfärd — om de får en tillräckligt 
bra utbildning. 
 

	  
Skolor innebär också arbetstillfällen för många vuxna, främst lärare och 
skolledning förstås (bilden), men också städpersonal, vakter och admistra-
tiv personal, i förekommande fall kokerskor m.fl. 

Fadderprogram 
 
Båda LDAs skolor, Grass-
field och Technical College, 
yrkesutbildningsskolan, 
behöver stärka sin finansi-
ering. En för föreningen 
stödjande sorts finansie-
ring är regelbundna insätt-
ningar på vårt konto. Det 
skulle alltså vara ett stort 
bidrag om du väljer att sät-
ta in ett belopp varje må-
nad via autogiro. De peng-
ar som kommer in till oss 
på detta sätt, kommer att 
skickas oavkortade till 
LDA i Liberia. 
Välj 50 kr/månad eller 75, 
100, 200… vad som är rele-
vant för dig. 
Vill du ha mer konkret 
kontakt med skolan, kan 
du välja ett fadderbarn, 
som du brevväxlar med (e-
brev) och följer upp ele-
vens uppväxt och hur det 
går med studierna. 
Att bli fadder innebär att 
man får en närmare per-
sonlig kontakt med en elev 
och mer personlig inblick i 
skolarbetet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ditt engagemang betyder 
mycket!  
För mer information ring  
08-15 83 00 eller  
skicka e-post till 
info@liberiadujar.org. 
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NOTISER 

ÅRSMÖTE 2015  
Plats:	  Scandic	  Sjöfartshotellet,	  Katarinavägen	  26,	  Stockholm	  
(nära	  Slussen)	  

Tid:	  tisdag	  29	  september	  kl.	  18.00	  

Vid	  mötet	  kommer	  professor	  Anders	  Björkman,	  Karolinska	  Institutet,	  att	  
tala	  under	  rubriken	  ”Ebola	  i	  Liberia	  –	  vad	  hände	  och	  varför?”	  

Därefter	  hålls	  LDAs	  årsmöte.	  	  

Kaffe	  och	  smörgås.	  
 

	  

	  

 

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2015 är fortfarande  

300 kr för enskild medlem  
och 500 kr för familj. 

Glöm ej att ange avsändare!!!!! 

Plusgiro   90 1847-4 

 
Vi	  behöver	  datorer	  	  

I	  Grassfieldsskolan	  finns	  en	  datorsal	  med	  cirka	  50	  dato-‐
rer	  sedan	  2006.	  Nu	  är	  alla	  datorer	  för	  gamla	  och	  behö-‐
ver	  ersättas	  med	  nya.	  En	  dator	  kostar	  cirka	  7000	  kro-‐
nor.	  Men	  givetvis	  tar	  vi	  emot	  begagnade	  datorer	  också,	  
bara	  de	  är	  i	  gott	  skick	  och	  något	  så	  när	  moderna.	  
	  

	  

50	  000	  USD	  från	  en	  bank	  i	  	  Liberia	  !	  

Liberia	  Dujar	  Association	  anlitar	  sedan	  15	  år	  LBDI	  
(Liberia	  Bank	  for	  Development	  and	  Investment)	  som	  
bank	  för	  sitt	  utvecklingsprojekt.	  Banken	  har	  nyligen	  
bidragit	  med	  $50,000.00	  USD	  till	  lärarlöner	  motsva-‐
rande	  450	  000	  kr.	  Ett	  stort	  tack	  till	  banken	  och	  vi	  ser	  
fram	  emot	  ett	  fortsatt	  samarbete.	  

	  

Pennor	  till	  examenseleverna	  på	  TC	  

Elever	  från	  vård-‐,	  elektroteknik-‐	  och	  mekaniklinjerna	  
kommer	  att	  examineras	  den	  11	  november.	  De	  kommer	  
att	  belönas	  med	  var	  sin	  penna	  med	  deras	  namn	  på.	  	  

Du	  kan	  vara	  med	  och	  bidra	  till	  pennorna,	  som	  kostar	  20	  
kr/st.	  Hur	  många	  bidrar	  du	  med?	  

	  
	  

Liberia Dujar Associa-tion-
Sweden 
Götgatan 22A 
118 46 Stockholm 
Tel: 08-15 83 00 
Plusgiro 90 1847 - 4 
info@liberiadujar.org 
www.liberiadujar.org 
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Tryck: Edsel Smith, Macsupport 
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Informationsverksamheten 
om utveckling får stöd av 

Forum Syd 
 

     

Yvonne	  Tillman	  
Second	  Hand	  Kläder	  

070-‐541	  47	  94	  

	   	  

KGM	  Datadistribution	  AB	  
www.kgm.se	  

	  
Macsupport	  

www.macsupport.se	  

	  


