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Nyhetsbrevet 
Nr 3, december 2015 

 

.......................................................................................................... 
 
Bästa LDAs medlemmar, bidragsgivare och vänner! 
En riktigt God Jul & ett Gott Nytt År önskar vi Er! 
 
År 2015 är snart slut. Vi vill avsluta året med ett stort tack till alla medlemmar och företagspartners 
samt tacka och välkomna alla nya medlemmar, företag och bidragsgivare som har bidragit med 
både stora som små gåvor för att ge Liberias barn och ungdomar en ljus framtid. Era bidrag har va-
rit mycket värdefulla i vårt arbete och det är vi stolta över.  

Vi vill särskilt uppmärksamma alla medlemmar som under årets gång gett bidrag spontant och de 
som har kanaliserat bidrag till LDA i samband med olika bemärkelsedagar.  

Ett stort tack till LDAs största privata bidragsgivare, som har bidragit till verksamheten under så 
många år, framförallt till vårt Technical College. Vi vill också tacka Forum Syd för bidrag till fort-
satt information i Sverige om fattigdomsbekämpning. 
Lois Hemgren 
Generalsekreterare 

 

 

Examensdags på TC! 
Här får en av de glada 72glada  eleverna på 
Technical College sitt examensbevis vid en ce-
remoni. Utdelare är Mr. Moore Koisee från 
LDA-Liberia. 
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Årsmötet 
2015 års årsmöte hölls i lokaler sponsrade av Scandic Sjö-
fartshotellet vid Slussen den 29 september. Ordförandeklub-
ban svingades av rutinerade Per Erik Tibblin, och det hela 
gick lugnt och stilla. Ett 30-tal medlemmar hade slutit upp 
och fick lyssna på gästtalaren Anders Björk, professor på Ka-
rolinska Institutet, som talade om ebolaepidemin i Liberia 
och hur den bekämpades och hur den påverka fattigdomsbe-
kämpningen i Liberia. 

Anders Björk 

 

En ny lag gör att vi i 
fortsättningen måste 
anlita auktoriserad re-
visor i stället för god-
känd revisor, som vår 
Lena Gustafsson nu är.  

Lena tvingas alltså att 
sluta som vår revisor – 
onödigt tycker vi. 

 

 

Lena Gustavsson 
Allegretto RevisionAB 

 

	  

 
 
 
 
Avgående ledamöter: 
Evert Månsson och 
Alicia Månsson (sam-
ma efternamn men 
inget par för det).	  

 

Nya i styrelsen

 
Natalia	  Lakso	  Vazquez	  	  
har en dubbel magisterexamen i ekonomi och 
statsvetenskap från Lunds Universitet. Under 
det senaste året har hon haft uppdrag i Paris 
för FN:s organ för utbildning, kultur och ve-
tenskap (UNESCO) med att bland annat 
övervaka utbildningsprojekt och koordinera 
organisationens samarbete med EU. Tidigare 
har Natalia arbetat som fredsobservatör i Gu-
atemala och junior revisor på Siemens, samt 
praktiserat på Liberia Dujar Association och 
Sveriges ambassad i Lissabon. 
	  
	  

 
Rebecca	  Andersson	  
Jag heter Rebecca Andersson och är ny i sty-
relsen. Sedan två år tillbaka arbetar jag som 
projektkoordinator på International Science 
Programme (ISP), Uppsala Universitet. ISP 
stödjer uppbyggandet av naturvetenskaplig 
forskning och högre utbildning i utvecklings-
länder och jag har som roll att följa upp och 
utvärdera insatserna. Innan dess var jag prak-
tikant och anställd på forskningsenheten och 
metodenheten på Sida, trainee på Natur-
skyddsföreningen och praktikant på Liberia 
Dujar Association. Jag tror starkt på det LDA 
gör samt Lois engagemang, och vill därför 
vara en del av LDA’s fortsatta arbete och ut-
veckling. 
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Induction	  Story	  of	  Rev.	  Nathan	  F.	  Ma-‐
hteh,	  Sr.	  as	  President	  of	  Liberia	  Dujar	  
Technical	  College	  

 
Nathan F. Mahteh under examensceremonin på Tech-
nical College 
 
Rev. Mahteh was employed in 2011 January as Vice 
President for Administration.  After one and half years 
of dedicated services to the college, he was appointed 
as acting president following the dismissal of his im-
mediate boss for administrative reasons. Rev. Mahteh 
served in this capacity for three years and two months 
before his ascendency as president of the college. On 
November 6, 2015, he was installed into office by Hon. 
Saah Hardy Joseph, Representative of the 13th District 
in Montserrado County, Liberia. Hon. Joseph is the 
first governmental official to visit the college and make 
promises that he began to fulfill besides the President 
and Vice President of Liberia.  During the induction 
ceremony, Hon. Joseph promised to transform the col-
lege within one year because he felt and saw that the 
college is in need. He promised to support one hun-
dred students at the college from his district, the op-
eration of a clinic at the college to affect the commu-
nity. He also promised to ensure that the allotment of 
$50,000.00 by the Government to the college is deliv-
ered. He promised to travel with Rev. Mahteh to the 
United States of America to link the college with a 
Christian Technical College to raise support. He also 
promised to bring medical team from the States to 
work with the Nursing school.	  

Vår nya ordförande 

	  	  	  Anna Hallam 

Mitt namn är Anna Hallam. Sedan i höstas är jag ny ord-
förande för LDA och jag hoppas att jag tillsammans 
med övriga styrelsens hjälp under det kommande året ska 
kunna bidra till att föra LDAs verksamhet ytterligare ett 
steg framåt. 

I mitt yrkesverksamma liv arbetar jag som projektledare 
och utredare på Kommerskollegium. Där driver jag se-
dan 2011 ett kapacitetsutvecklingsprojekt med stöd till 
Liberias handelsministerium i anslutning till landets 
medlemskap i Världshandelsorganisationen, WTO. Vi 
har sedan 2013 två kollegor utstationerade på ministeriet 
i Monrovia. Det var i anslutning till dessa kollegors ut-
stationering som jag först kom i kontakt med LDA då vi 
i ett tidigt skede i projektet bjöd in Generalsekreterare 
Lois Hemgren till kollegiet för att lära oss mer om Libe-
ria som land. Sedan 2011 har jag besökt Monrovia ca två 
gånger per år men jobbar nära våra liberianska kollegor i 
samband med aktiviteter både i Genève och i Stockholm. 

Utöver WTO-medlemskapet pågår i Liberia många pa-
rallella processer och reformer för att uppnå visionen om 
att bli ett medelinkomstland år 2030. Flera steg på vägen 
har redan tagits men mycket återstår och landet står inför 
enorma utmaningar på flera plan. Utifrån mitt perspektiv 
är stabila statliga institutioner och ökad sysselsätt-
ning förutsättningar för att nå målet 2030. För detta be-
höver Liberia stå på en grund av en utbildad befolkning. 
Där är Liberia idag mycket eftersatt och behovet av ut-
bildning är enormt. Min erfarenhet säger mig därför 
att just utbildning är en av de absolut viktigaste instru-
menten för Liberias utveckling på lång sikt. Fler och 
bättre utbildade barn och ungdomar är en förutsättning 
för ett stabilt samhälle och för att bygga en statsapparat 
som kan tillvarata landets utvecklingsmöjligheter. Ge-
nom LDAs skolor får barn och unga vuxna en möjlighet 
till ett livslångt lärande de annars inte hade fått. Jag hop-
pas därför att du som medlem i LDA känner att ditt bi-
drag verkligen gör nytta på kort och lång sikt - och att du 
därför är med oss och stöder vår verksamhet även 2016. 

Tack för ordet. 

Anna Hallam 
Ordförande 

	  

 
Brussels	  Airlines	  
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11 november 2015: 
Första examen på Liberia Dujar Technical College 

 
Inmarsch i aulan under uppsluppen sång och musik 

 
Examenseleverna. De i svarta kåpor har tagit en ”riktig” examen efter 
tre års studier. De i vita T-tröjor har gått en nio månaders utbildning 
och får ett certifikat för den. 

 
I vimlet utanför aulan: PO Sporrong f.d. ordförande i LDA-Sverige. 

 
Vägen	  till	  TC	  borde	  förbättras…	  

 
TCs bästa elev fick äran att inleda den hög-
tidliga ceremonin. 

 
Yvonne Tillman från Uppsala delar ut pen-
nor med LDA-gravyr till examenseleverna. 
Glädjen var stor över pennorna, som spons-
rats av summa 16 LDA- medlemmar. 

 
Sjuksköterskelinjens bästa elev presenterade 
sina medstuderande. 
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Examenseleverna var så spralliga, att de inte kunde samlas för 
fotografering. Men lärarna tog det lugnare. 

 
Spralliga var även elevernas kamrater och andra elever. 

 
Niomånadersexaminanderna kunde till slut samlas för fotogra-
fering. 

	  
En stolt mor med sin son med kompis och ku-
siner. Äldre brodern i antågande bakom. 
 

	  
Fotografering med närmaste kompisar och 
yngre syskon. 
 

	  
Glada föräldrar och vänner. 

	  

	  

	  

Dujar betyder "vakna" –  
låt oss vakna och ge 

Liberias barn och unga 
 verktygen för att skapa  

en bättre framtid!	  
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Avskedsceremoni på Grassfieldskolan för svenska gästerna 

 

	  
Dagarna före vår hemfärd ordnade skolan stor föreställning i auditoriet. 
Hedersgästerna från Sverige Yvonne Tillman och PO Sporrong förära-
des med var sin dräkt. 
	  

	  
Det kan fresta på att sitta länge och vänta… 

Flaggceremoni på morgonen i Grassfieldskolan 

 
 

 

	  
Varje	  morgon	  är	  det	  uppställning	  på	  
skolgården	  och	  flaggorna	  hissas	  under	  
kraftfull	  sång	  av	  eleverna.	  Under	  na-‐
tionalsången	  hissas	  Liberias	  flagga	  
och	  under	  vår	  egen	  sång	  ”Lift	  the	  
Name	  of	  Dujar”	  hissas	  LDA-‐flaggan.	  

Generalsekreteraren Lois Hemgren lyssnade 
på den vackra sången, varefter hon (under 
jubel) höll ett kort tal till eleverna. 

 

Rikard	  Roström	  
Enskild	  partner	  

	  
www.brygghusetarkitekter.se	  

	   Anita	  Sundin	  
Enskild	  partner	  
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Fadderprogram 
Genom	  LDAs	  fadderverksamhet	  kan	  du	  investera	  i	  ett	  av	  de	  barn,	  ungdomar,	  
unga	  flickor	  och	  kvinnor	  som	  går	  i	  LDAs	  Grassfieldskolan	  eller	  yrkesutbildning-‐
en	  på	  TC.	  De	  flesta	  eleverna	  på	  skolan	  och	  på	  yrkesutbildningen	  är	  fortfarande	  
utan	  fadder.	  Bli	  fadder	  redan	  idag,	  investera	  i	  utbildning	  och	  känn	  dig	  stolt!	  

	  I	  nyhetsbrev	  nr	  2	  berättade	  vi	  om	  en	  sponsor	  som	  stödde	  en	  av	  LDAs	  elever	  i	  
många	  år.	  Denna	  blev	  klar	  med	  universitetet	  och	  fick	  jobb	  som	  direktör	  på	  ett	  
företag.	  Hon	  arbetar	  nu	  i	  södra	  delen	  av	  Liberia	  och	  trivs	  med	  sitt	  arbete	  där.	  	  	  

För	  100	  -‐	  200	  kronor	  i	  månaden	  är	  du	  med	  oss	  och	  formar	  en	  framtid	  för	  en	  
elev	  som	  du	  själv	  kommer	  att	  vara	  stolt	  över.	  Ring	  08-‐15	  8300,	  0704-‐77	  84	  02	  
eller	  skicka	  ett	  mail	  till	  info@liberiadujar.org. Ditt engagemang betyder 
mycket!	  

Medlemmar	  som	  gått	  ur	  tiden	  
Liberia	  Dujar	  Association	  har	  förlorat	  
många	  av	  sina	  medlemmar	  eftersom	  många	  
var	  redan	  gamla	  innan	  LDA	  startade.	  Bara	  
under	  2015	  har	  vi	  förlorat	  5	  medlemmar:	  

Britta	  Schmidt	  
Arie	  Spoormaker	  
Klas	  de	  Vylder	  
Hans	  Ardelius	  
Arne	  Sörstedt	  

Vi	  beklagar	  sorgen	  men	  tackar	  att	  de	  tänkte	  
på	  och	  stöttade	  	  Liberias	  barns	  utbildning.	  

	  

Vi	  vill	  gärna	  berätta	  om	  en	  annan	  
fadder,	  Eva	  Hollström,	  som	  har	  
stöttat	  LDAs	  elev	  Francis	  Bobway	  
(till	  vänster)	  ända	  sedan	  	  han	  gick	  
i	  första	  klass.	  Nu	  har	  han	  exami-‐
nerats	  från	  Liberia	  Dujar	  Techni-‐
cal	  College	  Nursing	  School	  (vård-‐
linjen)	  med	  AA	  Degree	  (Associate	  
Degree)	  .	  LDA	  tackar	  Eva	  som	  har	  
hjälpt	  till	  att	  ge	  Francis	  en	  framtid	  
och	  vi	  säger	  Grattis	  till	  honom. 

 

 

Utbildning  
är vägen till frihet  

och utveckling! 

Francis Bobway 
 

LDA brukar anlita Tranås Resebyrå när resa till Liberia planeras. Vi har fått mycket bra service därifrån, och de har till LDA 
donerat överblivna men fräscha fotbollskläder, som överlämnades till två fotbollslag vid Grassfieldskolan, ett lag med  

småkillar och ett lag med äldre — mycket uppskattat. Gympaläraren till vänster på bilderna. 

  

 

 

 

 

De yngre pojkarna fick split-
ter nya pikétröjor med Stiga-
reklam av Anders Lindén, 
VD för Tranås resebyrå. 

 

 

 

Hela set till de äldre grab-
barna med tröja, byxor och 
strumpor, med svensk reklam 
för ICA donerades av Rick-
ard Carlsson, anställd på 
Tranås Resebyrå. 
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NOTISER 
Insamlingen	  till	  pennor	  till	  examenseleverna	  vid	  TC	  gav	  6500	  kr.	  Vi	  vill	  speciellt	  tacka	  er,	  
som	  genom	  era	  gåvor	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  ge	  en	  minnesgåva	  till	  de	  elever	  som	  avslutade	  
sin	  utbildning	  vid	  TC	  nu	  i	  höst.	  Det	  var	  den	  första	  gruppen	  som	  tagit	  examen	  vid	  TC.	  Glädjen	  
var	  stor	  och	  de	  ingraverade	  pennorna	  väckte	  stor	  förtjusning.	  

	  
	  

	  

Medlemsavgiften är fortfarande  
300 kr för enskild medlem; 500 kr för familj. 

Glöm ej att ange avsändare! 

Plusgiro   90 1847-4 

 
Möte med företagspartner	  
planeras	  till	  i	  januari	  2016. 

Mer	  information	  senare.	  

JULKLAPPSTIPS!	  
Liberia	  Dujar	  Association	  säljer	  böcker,	  som	  donerats	  av	  för	  Olle	  Wikström,	  som	  under	  många	  år	  var	  verkställande	  chef	  för	  
Lamco-‐projektet	  i	  Liberia.	  Böckerna	  ger	  en	  bra	  och	  levande	  bild	  av	  hur	  det	  var	  i	  Liberia	  på	  den	  tiden	  och	  hur	  projektet	  fun-‐
gerade.	  Mycket	  läsvärd	  för	  den	  som	  vill	  veta	  mer	  om	  Liberia	  och	  speciellt	  om	  Lamco.	  
Pris:	  20	  kr	  för	  en	  –	  35	  kr	  för	  båda,	  eller	  om	  du	  vill	  ha	  två	  ex	  av	  samma.	  Porto	  tillkommer	  med	  52	  kr	  för	  en	  bok,	  65	  kr	  för	  två.	  
Sätt	  in	  pengarna	  på	  vårt	  konto	  och	  ange	  namn,	  adress	  och	  vilka	  böcker	  som	  önskas. 
	  

	  
	  

	  

	  	   	  
	  

Liberia	  Dujar	  Association	  har	  fått	  ett	  informationsbidrag	  från	  Forum	  Syd	  för	  att	  informera	  om	  fattigdomsbekämpning	  i	  
	  Liberia.	  Utökning	  av	  fattigdomen	  och	  avstannande	  eller	  t.o.m.	  bakåtgående	  utveckling	  är	  rejäla	  problem	  som	  måste	  han-‐

teras	  utöver	  återuppbyggnaden	  av	  Liberia	  efter	  det	  förödande	  inbördeskriget.	  

Love, Care and Share 

Liberia Dujar Association-
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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Utskick: Thord Johansson 

  

 
 
Informationsverksamheten om 
utveckling får stöd av Forum 

Syd 

     

Yvonne	  Tillman	  
Second	  Hand	  Kläder	  

070-‐541	  47	  94	  

	   	  

Tranås	  Resebyrå	  
www.tranas-‐resebyra.se	  

	  
Macsupport	  

www.macsupport.se	  

	  


