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ETT SVÅRT ÅR FÖR LIBERIA SOM KRÄVDE EXTRA STÖD 

För Liberia bröts 2014 ett antal år av positiv utveckling från en låg nivå (BNP ca  
9 kr/dag), till att landet drabbades av ännu en brutal katastrof. Denna gång var 
fienden osynlig och överallt – det största Ebola-utbrottet någonsin drabbade 
Västafrika. Liberia blev allra mest drabbat. Förutom den humanitära katastrofen 
har landets redan svaga ekonomi nu drabbats hårt. Den lilla sjukvården som fanns 
slogs ut, eftersom det knappt går att driva vanlig sjukvård när Ebolan finns. Just nu 
har 7797 smittats och 3290 dött (källa WHO).  Under hösten har katastrofen gått till 
en lägre men farlig nivå, en lägre takt spridd på många platser. Det kan snabbt 
blossa upp igen, men Liberianska organisationen och stora internationella 
stödinsatser är nu på plats. För alla Liberias barn blev hösten förlorad på många 
sätt. Inga skolor har varit öppna i landet sedan efter sommaren.  

SKOLPROJEKTEN 2014 – VAD VI GJORT IHOP ! 

Länkarna i blått går till referenser på hemsidan med mera information och bilder. 
De nås även på www.utbildningsfonden.org och i menyerna. 

Våren – avslut av tre skolprojekt påbörjade i slutet på 2013 

New Life: Byggande av en helt ny skolbyggnad med 6 st klassrum, 

skolmaterial, skolböcker, workshop mm.  

Benla: Färdigställande av en skolbyggnad som en lokal organisation påbörjat 

men inte kunna avsluta, skolmaterial, skolböcker, workshop mm.  

Todcad: Skolböcker och skolmaterial 

Hösten – uppstart av fyra nya skolprojekt, varav tre är klara  

Calvary, ett nytt tak till skolbyggnad och 100 skolbänkar 

Dominic Hena, ett nytt tak till en skolbyggnad och 175 skolplatser 

Step of Faith, färdigställande av skolbyggnad påbörjad av annan organisation 

Till alla skolorna har skolmaterial, böcker mm inhandlas, redo inför 

öppnandet av skolorna.  

Pga av Ebolan har vi inte startat det planerande stipendieprogrammet, som 

nu bygger på att finansiera ca 25% av de fattigaste elevernas skolavgifter. Det 

ger de, som inte annars kan, råd att gå i skolan och säkrar även intäkter till 

skolorna. Behovet har ökat pga Ebolan. Vi samlar nu till 

stipendieprogrammet på bankgirot 876-6834. 

EBOLAN – ETT ANNORLUNDA PROJEKT 

När Ebolan bröt ut fattade vi först beslutet att inte genomföra en Ebola-insats, utan att helt fokusera på skolorna.  Vi 

trodde att de stora organisationerna skulle komma snabbt. När vi såg ledtiden att starta dessa insatser, fattade vi beslutet 

att snabbt genomföra en egen insats, givet att våra skolprojekt inte påverkades negativt. Vi bestämde att ett projekt kunde 

ske från insamling till genomförande på en vecka. Det var starten på det som sedan blev fem snabba insatser under 

hösten. Givare har vetat att insamlade pengar varit ute och verkat mot Ebolan i genomsnitt en vecka efter bidraget skett.  

ETT AKTIVT ÅR 

 Tre skolprojekt som 

påbörjats under slutet av 

2013 avslutades.  

 Fyra nya skolprojekt 

påbörjades varav tre 

avslutats 

 Vi har genomfört fem 

snabba projekt mot Ebolan i 

Grand Bassa, Lofa, Margibi, 

Cape Mount och 

Monteserrado och nått ca 

40 000 personer 

 Alla årets projekt 

genomfördes till en total 

kostnad av under 2 miljoner 

kronor (100% till Liberia) 

 100% till Liberia 
 

 

 

http://www.utbildningsfonden.org/
http://utbildningsfonden.org/new-life-christian-academy/
http://utbildningsfonden.org/benla/
http://utbildningsfonden.org/todcad/
http://utbildningsfonden.org/cavary/
http://utbildningsfonden.org/dominic-hena/
http://utbildningsfonden.org/step-of-faith/


EBOLA-PROJEKTET – 500 SAMLADE GODA KRAFTER 

Vi har helt fokuserat på smittförebyggande stöd och enkel mat. Vi har 

genomfört insatserna oftast i avlägsna delar som drabbats hårt. Vi har jobbat 

nära tillsammans med myndigheternas s k Ebola task forces som dirigerat 

vårt team till de byar som drabbats hårdast, familjer i karantän etc. Våra 

insatser har varit i ”sprintar” av korta projekt valda där det just då behövts 

mest. Vi har strävat efter en löpande återkoppling till givare med bilder från 

insatserna på hemsidan och Facebook. Vår metod och alla projekt är 

summerade på hemsidan.  

NYCKELTAL 

 Till Ebola-insatsen gavs 1 397 930 :- från ca 500 st privata hjältar och i företag 

 100% av dessa medel har gått till satsningen i Liberia 

 Vi har uppskattningsvis nått ca 30 000 – 50 000 personer av de mest drabbade  

 Vi har genomfört fem projekt i Grand Bassa (1, 2), Lofa (1,2), Margibi (3)  

Cape Mount (4) och Monteserrado (5) 

 Insatsen uppmärksammades tidigt på senatornivå i Liberia – snabbheten var en 

nyckel, läs hela brevet här. 

 3553 handtvättskinkar (stora med vattenkran) som delas av flera familjer 

 83 168 flaskor klorin, som späds med vatten till en billig effektiv handtvätt 

 343 650 påsar tvål, för vanlig desinficerande handtvätt 

 11 771 liter vegetabilisk olja för förstärkning av kost till de i stort behov 

 527 000 portioner ris, för förstärkning av kost till de i stort behov 
 

 Ca 10% av projektkostnaden har gått till transporter och projektgenomförandet på plats, resten till material. 

 Vi har fått extra stöd i artiklar i Dagens Industri, Expressen, Aftonbladet bl a med hjälp av företaget Masscreation.  

 Vi hade ca 200 personer per dag som följde Ebola-projekten på hemsidan, en aktiv Facebooksida och en separat 

kampanjhemsida mot Ebolan. 

     

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR – MED HOPP OM ETT FORTSATT STÖD 2015 

Precis nu inför julhelgen avslutas vår sista Ebolainsats. I början av 2015 ska vi ta nya ideella tag för att jobba hårt med 

förberedelser för det stipendieprogram som behövs mer än någonsin i sviterna av Ebolan när skolorna ska öppna.  

Vi tackar alla de som stött oss på olika sätt. Vi hoppas att ni är nöjda med det vi gjort tillsammans – vi är stolta över 

effekten i satsningarna under 2014. Vi driver våra projekt på ett entreprenöriellt sätt, där vi söker balans i kontroller och 

projektstorlek. Vi kommer jobba för att försöka göra kopplingen mellan, gåvor och projekt ännu bättre – vi vet att det ger 

engagemang och positiv känsla för alla parter.    

Vi hoppas att ni vill vara med fortsatt framåt och hjälpa Liberias barn till en bättre utbildning – något vi är övertygade är 

grunden till all utveckling och där vi alla som privatpersoner och företag får stor och tydlig effekt av våra gåvor.   

Styrelsen för Svenska Utbildningsfonden för Liberia  ** SE MER BILDER PÅ FÖLJANDE SIDOR **  

Liisa Kiviloog, Peter Henning och Mats Oretorp 

 

Zango Town får stöd mot Ebolan med klorin och mat 

Kontakta oss 

Svenska Utb fonden för Liberia 

Aroseniusvägen 26 

168 50 Bromma      

+46 70 266 00 09 

www.utbildningsfonden.org 

www.facebook.com/utbildningsfonden 

Bankgiro: 876 - 6834 

 

 

 

peter.henning@youni.se 

http://utbildningsfonden.org/syfte-med-ebolakampanjen/
http://utbildningsfonden.org/syfte-med-ebolakampanjen/
http://utbildningsfonden.org/alla-hjaltar/
http://utbildningsfonden.org/ebola-vs-400-hinkar-och-3840-flaskor-klorin/
http://utbildningsfonden.org/ebola-insats-fas-2-budget-481-254-kr/
http://utbildningsfonden.org/ebola-vs-400-hinkar-och-3840-flaskor-klorin/
http://utbildningsfonden.org/ebola-insats-fas-2-budget-481-254-kr/
http://utbildningsfonden.org/ebola-insats-fas-3-margibi-onskad-budget-350-000/
http://utbildningsfonden.org/ebola-insats-fas-4-cape-mount/
http://utbildningsfonden.org/tag/monteserrado/
http://utbildningsfonden.org/2014/10/10/du-som-ar-med-i-snabba-kampen-mot-ebolan-har-idag-fatt-ett-brev/
http://www.expressen.se/nyheter/flaska-vin-mot-klorin-i-kampen-mot-ebola/
http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article19859258.ab
http://masscreation.se/
https://www.facebook.com/utbildningsfonden
http://klorinmotebola.se/
http://www.utbildningsfonden.org/
http://www.facebook.com/utbildningsfonden


Svenska Utbildningsfonden för Liberia 

BILDER FRÅN ÅRET 2015 – EBOLA-projekten - på hemsidan finns ett stort antal bilder från alla projekten. 

 
Kvinnor i otillgängliga delar av Grand Bassa får Ebola-
stöd efter att ha gått till fots flera timmar, teamet möter 
med material via kanot.  
 

 
Kiatahun ett samhälle i Lofa i karantän på 2500 invånare 
som förlorat fem personer får smittförebyggande stöd 

 
En 19-årig änka i Telbomai i Lofa som får mat och 
smittförebyggande. Hennes man var en ambulansförare 
som dog av Ebolan i tjänsten.  
 

 
Förberedelser inför projektet i Kakata i Margibi. Material 
som ska distribueras ut till drabbade delar. 

 
Lastbilen med material har fastnat i Lofa. Under 
regnperioderna är vägarna ett stort problem.  
 

 
Fredagar samlades med temat att på fredagsmyset byta vin 
mot klorin, något uppmärkasammades i Expressen. 
 

  
  

http://utbildningsfonden.org/


 
 

 

Svenska Utbildningsfonden för Liberia 

BILDER FRÅN ÅRET 2015 – EBOLA-projekten - på hemsidan finns ett stort antal bilder från alla projekten. 

 
Projekten i en region inleds med en ceremoni med 
lokala myndighetsrepresentanter och lokal press. Här i 
Kakata syns Momolu Vannie som drivit projektet med 
media. Texten från en lokal journalist.  
 

 
En släkt på 30 personer i Jojoima i Cape Mount där tre dött 
får stöd under karantänperioden på 21 dagar.  

 
Föräldralösa får hjälp med mat och smittförebyggande 
vid Luthern Hospital community i Zorzor  
 

 
Varje stopp dokumenteras och sammanställs, här ett litet 
urval av de som fått stöd i Margibi.  

 
Maj och Lars-Erik Rosberg gjorde en framgångsrik 
insamling i Stockholm med stöd från flera 
organisationer som t ex Jourhavande medmänniska.  

 
Rebecca Hills med familj i Mboo Statutory District får stöd 
under karantänperioden. Det är inte många som kommer 
förbi under den perioden.  

http://utbildningsfonden.org/


  
 

Svenska Utbildningsfonden för Liberia 

BILDER FRÅN ÅRET 2015 – Skolprojekten - på hemsidan finns ett stort antal bilder från alla projekten. 

 
Barn leker framför den nya skolbyggnaden vid New 
Life.  
 

 
Så här såg det ut innan vid New Life’s skola 

 
Färdigställande pågår av en ny skolbyggnad i Benla 
 

 
Skolan hade påbörjats av en lokal organisation som inte haft 
råd att bygga klart, så här det ut innan.   

 
Taket på skolan Dominic Hena har bytts, efter att ha 
läckt på många ställen.  
 

 
Det rostiga taket, som sedan byttes ut.  

 

  

http://utbildningsfonden.org/


Svenska Utbildningsfonden för Liberia 

BILDER FRÅN ÅRET 2015 – EBOLA-projekten - på hemsidan finns ett stort antal bilder från alla projekten. 

Ett tidigt tack till alla som stöttat. Brevet är från Liberias folkvalda till alla som stöttat i ett par av de drabbade distrikt som 

vi hade projekt i först. Texten slår alla tack som kan skrivas. 

 

 

http://utbildningsfonden.org/

