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Barnen i förskolan i Crayfish River i karibterritoriet leker på sin
nya sagomatta.

Ordföranden har ordet SWEDOM:s sagomattor
När jag skriver detta har nästan all snö försvunnit.
Förhoppningsvis kommer ny till jul. Jag tänker avbryta min
vistelse i idet och åka till Dominica med min familj i tre
härliga veckor under Jul och Nyår.
I november månad hade Dominica mycket regn vilket
orsakade jordskred. Inte nog med det, det blev också en
jordbävning. Värst drabbades den norra delen. Dominica har
inte haft en jordbävning på över hundra år.
Under min vistelse på Dominica ska jag besöka NDC:s
Director of Tourism Mrs. Pascal, premiärministerns kontor
och den svenska honorärkonsuln Mr.Gerry Aird och försöka
få dem att ge stöd till TurMässan 2005. Det är nästan ett
villkor för att SWEDOM ska kunna delta.
Nästa medlemsmöte blir i Göteborg i samband med
TurMässan. Jag hoppas att så många medlemmar som
möjligt kan delta på både TurMässan och mötet.
Vid senaste årsmötet hade vi givande diskussioner och
avslutade mötet med en trevlig middag.
Jag önskar alla medlemmar en GOD JUL och ett GOTT
NYTT ÅR.
Ruthine

Stockholms FN-förening anordnade en studieresa till
Dominica i november. Åtta personer deltog. I programmet ingick bland annat besök på förskolor i karibterritoriet. Gruppen fick se exempel på vad förskolan i
Crayfish River inköpt för pengarna från Radiohjälpens
insamling för Världens Barn. En summa på 30.000
kronor som SWEDOM ansökt om.
Förskolläraren Connie Williams visade leksaker, böcker
och andra saker hon inköpt till Crayfish River. Barnen
har särskilt uppskattat den nya sagomattan. Även om
det inte är kallt på golvet är det mycket mysigare, som
Connie säger, för barnen att sitta på en mjuk matta när
vi läser sagor och berättar historier för varandra.
Även till andra förskolor i territoriet hade just
sagomattor inköpts. Barnen och förskollärarna i
karibterritoriet tackar SWEDOM och VÄRLDENS
BARN för gåvorna.

Ge en julklapp eller nyårsgåva
till karibförskolorna
På det bilagda inbetalningskortet kan du välja
att ge ett frivilligt bidrag till karibförskolorna.
Böcker, leksaker, muggar, bänkar, frön till
skolträdgården. Ja, det finns mycket mer som
barnen i karibterritoriet behöver.

Lennox Honychurch:

DRÖMMEN OM DOMINICA
Lennox Honychurch är Dominicas främste historiker och en av
de mest kända företrädarna för sitt land. Men han tror inte på
det som han kallar ”Den Stora Drömmen om Dominica”.
Studiegruppen från Stockholms FN-förening var inbjuden till
Honychurch i hans hus i Woodford Hill på öns nordöstkust.
Avfarten till Honychurch’s hus är så smal att man knappt lägger
märke till den från landsvägen. En kort väg med mini-bussen
genom litet regnskogsliknande vegetation. Så är vi framme.
Huset ligger på en klippa. Det är stort med stora öppna
fönsterluckor. Altanen framför, dit vi inbjuds, ligger i skugga
och havsbrisen fläktar. Utsikten över havet och Guadeloupe vid
horisonten är bedövande vacker.
Eftersom landet ett par dagar tidigare drabbats av en jordbävning blev den frågan en naturlig inledning på vårt samtal.
Honychurch förklarade på ett pedagogiskt sätt med hjälp av
kartor hur och var jordbävningar uppstår. Dominica är en vulkanisk ö. Bor man här, sade Honychurch, måste man vara beredd på att små jordbävningar och/eller vulkanutbrott kan ske.
Det är bara den äldsta delen av ön, där karibterritoriet i dag
ligger, som är vulkaniskt död. Men det finns heta källor på
många platser i landet, även i havet som exempelvis Champagne i Scotts Head.

Gammal familj
Honychurch’s fars familj kom från södra England till Barbados
1735. En del familjemedlemmar for vidare till Trinidad. Andra
bosatte sig i Dominica. Moderns familj kom till Dominica
mycket senare, 1932. Modern var då 7 år gammal.
Honychurch är född i Portsmouth i norra Dominica där han
även gick i skolan. Senare studerade han i Barbados. Hur var
det? Kände han sig som vit med brittiskt ursprung hemma i
Dominica. Inte helt under de första 15 barn- och ungdomsåren.
Men när han 1966 första gången kom till England kände han sig
ännu mindre hemma där. Han jämför sin historia med en annan
känd dominikansk kulturarbetare, Jean Rhys.
- Jag tvingades ta ett beslut, säger Honychurch. Identifierade
jag mig mest med Karibien eller England? När jag kom till
Barbados för att studera vidare, insåg jag att mina rötter i
Karibien var djupa. Delar av min familj fanns fortfarande här.
Han började sin yrkesbana som radiojournalist. Totalt producerade han 17 10-minuters radioprogram om olika händelser i
Dominicas historia. Det var 30 år sedan. Programmen blev till
en bok, The Dominica Story, Honychurch’s första.

Självständighet på sparlåga
- Dominicas självständighet kom inte på en gång, förklarar
Honychurch. Processen började redan 1967. Men då sköttes
fortfarande öns utrikespolitik och försvarsfrågor från England.
Mellan 1975 och 1979 var Honychurch senator för Freedom
Party. 1977 var han delegat vid den avgörande frihetskonferensen i London. 1979, året efter självständigheten,
genomfördes stora demonstrationer på olika håll i landet. 11
personer skadades och en person sköts till döds. Ön stängdes,
som Honychurch uttrycker det, och senare tillsattes en ny
regering.
När Eugenia Charles valdes till premiärminister 1980, den
första kvinnliga i Karibien, blev Honychurch hennes presssekreterare under ett år. Det blev hans sista politiska uppdrag.

Lennox Honychurch på sin altan. Foto: Berith Granath.

- Jag kände mig aldrig riktigt hemma i politiken, utan
valde att arbeta med landets historia, säger Honychurch.
Problemet för politiker är att dom alltid är skyldiga sina
väljare något, förtydligar han. Det kallas för valfläsk. Som
historiker är jag inte skyldig någon något.

Svarta ledare
Vi kommer in på frågan om massmedias påverkan.
- Här i Karibien fanns det tidigt svarta politiska ledare. I
USA fanns det inga svarta ledare under samma period.
Svarta var helt enkelt förbjudna att arbeta politiskt. Men i
många amerikanska TV-program som i dag sänds här
framstår det som att de svarta afroamerikanerna var föregångare med Martin Luther King som den främste.
- Det är viktigt, menar Honychurch, att dagens unga
människor känner till vår egen historia. TV har en enorm
påverkan inte minst på unga människor.
Han tar också som exempel de brittiska historieskrivarna som skrev landets första historia. De skrev om de
brittiska ”krigshjältarna”, Drake med flera. Ursprungsfolken som fanns i Karibien innan britter och fransmän
kom dit fanns sällan omnämnda i dessa historiebeskrivningar. Men slaveriet fanns utförligt beskrivet, ur ett
europeiskt perspektiv. Det har varit de vita människornas
historia, inte de svartas och indianernas.
Först på 1980-talet började historien omvärderas och
skrivas om. Men det finns fortfarande stora luckor i vår
historieskrivning, anser Honychurch.

Småskalig ekonomi
När vi frågar om Dominicas framtid, funderar Honychurch några sekunder samtidigt som han blickar ut över
havet. Han konstaterar att turismen av många anses vara

Tidigare var den sociala hierarkin i Dominica från
toppen till botten: vita, mulatter, svarta och kariber.
Honychurch anser att den har förändrats till karibernas
fördel, inte minst med tanke på att karibbarnen nu får
bättre utbildning än de fick tidigare. Kariber bosätter sig
nu på andra platser i landet. De utbildar sig till lärare och
läkare. De blir affärsmän. Många reser utomlands.

Texas kontra Dominica

Lennox Honychurch i sitt hem signerande sin bok ”The Dominica
Story” åt en av deltagarna i Stockholms FN-förenings studiegrupp.
Foto: Berith Granath.

den främsta inkomstkällan i framtiden. Han är tveksam.
- Volymen på turismen i Dominica är låg. Det sägs att vi har
720 hotellsängar, men bara 200 av dessa är acceptabla, bedömer
Honychurch. Han tar som exempel filmteamet som nyligen
besökte landet för att undersöka möjligheterna att spela in den
andra delen av ”Pirates of the Caribbean” i Dominica. De
konstaterade att det inte fanns tillräckligt med hotellrum för att
härbärgera ett stort filmteam. De hade övervägt att chartra ett
kryssningsfartyg som kunde lägga till någonstans utefter
Dominicas kust.
- Dominica kommer även i framtiden att vara en småskalig
ekonomi, anser Honychurch. Dominica har alltid varit svårt att
styra och kommer även i fortsättningen att vara det. Hans
beskrivning av globalisering är att världen ska producera allt
mer, snabbare och billigare. Frågan är hur Dominica passar in i
den bilden.

Kalinagos utmaning
Hur ser då framtiden ut för karibindianerna, eller kalinago som
de nu föredrar att kalla sig? En av de svåraste frågorna, anser
Honychurch.
- I karibterritoriet finns en stor medvetenhet. Men det är
endast dom som bor i territoriet som räknas eller har någon
betydelse. Antalet invånare i territoriet har ökat sedan området
blev mer tillgängligt. Det finns en risk att marken inte kommer
att räcka till eftersom området är så bergigt och svårtillgängligt
på många håll. Det vore bra om territoriet kunde expandera,
men frågan är vart?
Honychurch ser en framtida risk att territoriet blir ett område
som kariber utifrån kommer till för att besöka sina mormödrar i.
För att det inte ska ske krävs det att småindustrier och andra
arbetstillfällen utvecklas i karibterritoriet.

- Det är svårare för unga karibmän. De känner sig dubbelt
åsidosatta. Unga kvinnor klarar sig bättre. De fullföljer
oftare sin skolgång och får jobb inom turistnäringen där de
är eftertraktade. Kvinnor som flyttar till Roseau eller
jobbar inom det regionala flyget som flygvärdinnor vill
inte flytta tillbaka till territoriet till en man utan utbildning
och jobb, menar Honychurch.
Trots att Honychurch ser så många dominikaner lämna
territoriet och ön, är han hoppfull. Det är inte säkert att
den man som lämnade Dominica för att utbilda sig i Texas
och som blev kvar och idag driver ett hund- och kattpensionat där rika kvinnor lämnar in sina skyddslingar,
vilket han tjänar stora pengar på, är lyckligare än om han
vore kvar i Dominica.
Honychurch tycker inte om massturism. Han anser att
Dominica bör satsa på medvetna turister, som den studiegrupp han har framför sig på sin altan. Och han tror på sitt
land, så geografiskt litet och ekonomiskt småskaligt som
det är. Men med en magnifik natur och en spännande
historia att erbjuda sina invånare och gäster.
Berith Granath

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lennox Honychurch i The Chronicle

Earthquakes in Dominica
It has happened before!
While there is great concern at the experiences and
damage caused by the earthquake on Sunday morning
(21/11), we should not see this, as so many radio callers
seemed to think, as an isolated incident designed as some
form of divine retribution on Dominica. It is part of the
nature of the place where we live. A similar earthquake,
believed to be of about the same magnitude, also caused
wide scale damage in Dominica one hundred and sixty one
years ago. It was described at the time as “The longest
and strongest quake yet felt in the island.”
We must remember that we live on top of one of the most
volatile “subduction zones” on the edge of an active
tectonic plate, the Caribbean Plate, which makes up the
crust of the earth. Earthquakes and volcanoes have been
occurring here for millions of years and in fact these are
what created our islands. We human beings just happen to
be in the way while Nature is going about her business.

Vad man kan göra på en studieresa i

Dominica

Man kan som Inger och Jan-Erik tillsammans med resten av
studiegruppen från Stockholms FN-förening bli bjudna på lunch hemma
hos familjen Auguiste i karibterritoriet.

Man kan som Leif och Ingrid vara med om en byfest i Concorde Village i
karibterritoriet.

Man kan få sig en svängom med kulturgruppen Karifunas medlemmar
som Oponti och Tikenti Auguiste och ytterligare två barn i byn fick.

Man kan som Åsa
vara barnvakt åt familjen Auguistes första barnbarn, Nia.

Vilket också Agneta var. Familjen Auguistes äldste son Irving ser
till att lillebror Oponti inte tar för mycket av den goda maten.

Slutligen kan man vandra i regnskogen samtidigt som regnet öser
ner över en. En härlig känsla, tycker studiegruppens
programansvarige och guide Irvince Auguiste.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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