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Ordföranden
har ordet
Hej alla Swedom medlemmar!
Hoppas att ni har börjat tina upp efter den långa vintern.
Själv värmde jag upp mig i vintras genom att åka till
Dominica. Karnevalen var som vanligt fantastisk.
Dice blev Calypso Kung för tredje gången i rad.
I år var det extra många utlandsdominikaner som besökte
Dominica under karnevalen.
Nu är det dax för vår årliga medlemsträff på Stora Saxaren.
Det är alltid lika roligt att komma dit. Hoppas det blir stor
anslutning i år.

www.swedom.org
Maj 2006

Extra årsmöte 2006
nya stadgar - nytt verksamhetsår
- nya styrelseledamöter
Det extra årsmötet leddes av SWEDOM:s första
ordförande Rolf Johansson.
De nya stadgarna säger bland annat att:
§ 2 SWEDOM har också till ändamål att anordna
insamlingar och söka bidrag för verksamheter och
projekt för Dominica.
§ 4 Alla medlemmar inbjuds till årsmöte på
lämplig dag under april månad.
§ 7 Ambitionen är att minst tre (i styrelsen) skall
vara från Dominica.
§ 12 SWEDOM:s verksamhetsår löper per
kalenderår.
Nya ledamöter i styrelsen är Jan Ekholm
(ordinarie), som vid det efterföljande
konstituerande styrelsemötet valdes till kassör, och
Liz Kasserskog (suppleant).
En fråga som diskuterades var om SWEDOM
skulle söka bidrag från EU för ett ungdomsutbyte.
En arbetsgrupp med Jan, Doris Johansson och Liz
tillsattes för att bereda frågan vidare.

På det extra årsmötet i april var 10 personer närvarande. På
mötet beslutades att ändra verksamhetsår till kalenderår.
På mötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen: Jan
Ekholm som ordinarie ledamot och Liz Kasserskog som
suppleant.
Efter årsmötet hade vi ett konstituerande styrelsemöte där
valdes Jan Ekholm som kassör. Jag vill passa på att
välkomna de nya ledamöterna.
Jag vill även passa på att tacka alla de medlemmar som
ställde upp på TurMässan i Göteborg. Ni har gjort ett
väldigt bra jobb.
Ha en riktigt skön sommar!
Härliga Varma Hälsningar
Ruthine

Tillsammans med övriga årsmötesdeltagare deltog
Liz och Doris aktivt i debatten.
Berith Granath

MAS DOMNIK –
THE REAL MAS

MISS DOMINICA 2006 (Nakita Bruno) och CALYPSO KING 2006
(Denison "DICE" Joseph). Foto: Bo Hallberg

Karnevalen är den i särklass viktigaste händelsen på
Dominica varje år. Planeringen för nästkommande
karneval påbörjas så fort en karneval är över.
Som besökare är den första frågan man får om man
varit med om karnevalen respektive stannar till
nästkommande. Sedan följer frågor om varifrån man
kommer, om man tycker om Dominica och varför.
Vi har bra svar: Vi har nu varit med om 7 karnevaler i
rad. You must love this country!

Karnevalen 2006
Under 2005 var karnevalen lite av en besvikelse, inte
särskilt stora parader och ganska lugnt även om det var
mycket och hög musik här och var.
I år hade en väl utbildad Karnevalsgeneral (Val Cuffy)
utsetts och fått ansvaret att med stora medel till sitt
förfogande från turistorganisationen och näringslivet
organisera karnevalsaktiviteterna.
Karnevalen består av ett stort antal evenemang under
cirka en månads tid. Det börjar med Öppningsparaden i
Rosseau, sedan följer evenemang som Queens Show,
Calypso Monarch Show, Junior Calypso Competition,
Carnival Princess Show, Bouyoun Fest och International
Artist Concert (tävlingar för olika band), Mothers Queen,
Kiddies Mas för att nämna några. Skolorna har dessutom
sina egna Queens- och calypsotävlingar. Till och med
fängelset anordnar sin egen calypsoshow. Till Queens
show räckte det inte, då endast en kvinna fanns bland de
intagna.

eftermiddagen till 22 på kvällen. Hela tiden fullt av
Scotts Head bor framför och bakom lastbilen (Jump
up).
Då lastbilen skulle vända strax nedanför vårt hus,
valde vi att gömma läsk-, cocacola- och ölbackarna i
sovrummet. Vi hade föregående års Workers
valmöte i minnet, då vi fick huset fullt av Workers,
som kom upp och ”hälsade på hos oss”.
Carnival Tuesday bjöd vi våra bästa vänner på
”Köttbullsmiddag”, det var också Birgittas
födelsedag. Det gick åt över hundra köttbullar på 6
personer och Birgitta och jag åt inte så många! Så
fort mat och dryck kommit ner i magarna gav sig
våra vänner ner på gatan igen. Vi diskade och gick
sedan ner för att dansa efter lastbilen. När vi kom
fram började hela följet sjunga ”Mr Bo”, ”Mr Bo”,
”Mr Bo” i takt med Calypson ”I eh fraid”, som
”Dice” vunnit Calypso-tävlingen med ett par dagar
tidigare. Denna låt spelades överallt åter och åter,
ofta flera gånger i rad.
Man uppskattar verkligen att vi som enda vita
besökare i byn är med och festar.
Bo Hallberg

Jump up
Birgitta och jag brukar titta på Öppningsparaden och
Paraden på Carnival Monday i Rosseau. Carnival Sunday,
Monday och Tuesday är vi med och firar på gatan i Scotts
Head. En lastbil med Calypso-musik på flaket kör sakta
fram och tillbaka på gatan från klockan 15 på

Birgitta Hallberg och Sheila Jervier karnevalsklädda.
Foto: Bo Hallberg

SWEDOM
PÅ TUR 2006

Dominika och Urban är ett av ”våra” smekmånadspar på väg till
Dominica.

SWEDOM hade fått förtroendet av turistmyndigheten i
Dominica att representera landet i Caribbean Village
under TUR 2006. Dominica var en av sex öar som
marknadsförde sig i den gemensamma karibiska montern.
Intresset för Dominica var stort. När besökaren fått
klart för sig att Dominica inte är Dominikanska
Republiken utan Naturön i Karibien kom frågorna.
SWEDOM:s vice ordförande Rosa James i sin vackra
nationaldräkt jobbade hårt. Rosa har ju så mycket att
berätta. Liz och Anders, Doris och Rolf, Charlie, Ulla,
Norunn, Jan-Erik, Jacitha, Lars Ö, Lars E och jag drog
våra strån till stacken. Den bästa TUR-mässa som
SWEDOM medverkat i, skulle jag säga.
Vi hade en tipstävling med priser i form av hantverk
från Dominica och fyra medlemskap i SWEDOM 2006.
De som vann medlemskapet är Urban Högberg i
Göteborg, Frida Karlström i Helsingborg, Elena
Manaserjan i Göteborg och Helen Murray i Torslanda.
Välkomna i vår svensk-dominikanska gemenskap!
”Vi ska gifta oss”, var en ganska vanlig upplysning.
Sambandet mellan giftermålet och Dominica förstår vem
som helst, eller hur? Smekmånad. Vi ser fram emot att
Dominica får välkomna de nygifta och visa vad landet
kan erbjuda. Jag tror att ”våra” smekmånadspar kommer
att bli mycket nöjda med valet av Naturön i Karibien.

Framför allt kommer WaitiKubuli att följa paret
Dominika Johansson och Urban Högberg.
Kanske var det runt 2 000 personer som under
mässans fyra dagar uppfattade att det finns ett land
som heter Dominica. Av dessa kanske 500 blev så
intresserade att de kan tänka sig att besöka detta
land. Under den näst sista timmen på söndagen kom
en stor grupp på 11 personer till montern. Rosa tog
sig an gruppen. Jag vet att flera i den gruppen redan
blivit medlemmar i SWEDOM och att gruppen (både
vuxna och barn) kommer att besöka Dominica under
året. Vi välkomnar även er som nya medlemmar!
På lördagskvällen bjöd Rosa hem oss till sig.
Trevlig samvaro med mycket skvaller om Dominica,
förstås, och fantastisk god mat.
Dominica och Guatemala har knutit nya
vänskapsband. Detta tack vare att Liz har en väninna
som arbetar på Guatemalas ambassad. Frågan var ju
hur vårt material som fanns i Stockholm skulle
komma till Göteborg och mässan. Liz talade med sin
väninna och vårt material fick följa med Guatemalas
lastbil till Göteborg. Ett stort tack för det!
Berith Granath, text och foton

Liz och Anders berättar hur roligt man kan ha i Dominica.

På gång i Dominica

På gång i Sverige

12-MayNew spa
06

Välkomna till medlemsträff på Stora Saxaren!

A new spa, Rainforest Shangri-la Spa, has recently
been opened in Wotton Waven. It has an emphasis on
massages, aromatherapy and other wellness therapies,
as well as the unique attractions such as The Dragon's
Mouth, a 'boiling water steam cave'. Source: DBS Radio
12-MayBigger Banana Quota
06
Dominica's banana farmers now have a larger quota
with WIBDECO. Increased production - of up to 18,000
cartons a week - led to a need to negotiate quotas with
the regional body. Source: DBS Radio
11-MayBanana standards
06
Banana farmers were told by WIBDECO to adhere to
the standards of the industry that have been set by UK
retailers such as TESCO, or risk losing out on the
contracts. Source: DBS Radio
11-MayElec rates to go down
06
DOMLEC announced that electricity rates would go
down slightly. This after they had announced a profit of
over $6 million. They announced a basic rate reduction
of 0.2 cents per KWH. Source: DBS Radio
09-MaySchools Tourism Challenge
06
Schools around the island will be participating in an
islandwide Secondary Schools Tourism Challenge quiz.
It takes place at the St. Gerards Hall tomorrow from
10am, and is part of the DHTA Tourism Month. Source:
DBS Radio
09-MayJob Creation
06
PM Skerrit dismissed claims that the Govt. have done
little to create jobs. He pointed to several projects that
have and are creating jobs islandwide. Source: DBS
Radio
05-MayDSS payment
06
Contributions owed by the Govt. to the DSS has been
reduced from over $20 million down to $10 million. PM
Skerrit was speaking on the 1st anniversary of the
Labour administration. Source: DBS Radio
05-MayBetter economy
06
PM Skerrit said that D/a fiscal situation is much
improved. He was speaking on the 1st anniversary of
the re-election of the Labour Party, and said the
national overdraft has been kept within limits. Source:
DBS Radio
04-MayBig events in 07
06
D/a is planning two major tourism events in
2007geared to the French islands, director of the NDC
Sharon Pascal said today. One is a treasure hunt
involving yachts, and another is realated to the history
of the French islands. Source: DBS Radio

Välkommen till SWEDOM:s medlemsträff på Stora Saxaren,
nu för 6:e året i rad SÖNDAGEN DEN 18 JUNI 2006.
Stora Saxaren är en liten ö i Stockholms skärgård,
utanför Vaxholm.
Det går att komma dit med skärgårdsbåt. ”Vaxö” avgår
från Stockholm kl. 08.45, stannar i Vaxholm (09.35) och är
framme 10.10 vid Stora Saxaren.
Du som har tillgång till egen båt kan givetvis komma
med den. Båt går sedan tillbaka på kvällen kl. 18.50.
Vi bjuder på mat och dryck.
För ytterligare information och anmälan kontakta
Birgitta och Bo Hallberg (snarast men helst senast den
13/6).
Birgitta och Bo Tel.: 08-543 521 85
bo.hallberg@zeta.telenordia.se
VÄLKOMNA!

o o o o o o o o o o o o o o o o o
Utbyte Stockholms FN-förening - Kariberna
Stockholms FN-förening har fått beviljat medel från Forum
Syd för att genomföra utbytet mellan sex medlemmar i FNföreningen och sex karibindianer.
Medlemmarna i FN-föreningen reser först, i slutet av
juni. SWEDOM önskar Akram Arya, David Eriksson, Ken
Martin Genlik, Andreas Mattson, Gunnel Tollmar och
Johanna von Wowern lycka till! Eftersom de också är
medlemmar i SWEDOM ser redaktören för WaitiKubuli fram
emot en rapport till nästa nummer av vårt medlemsblad.
De sex från Karibterritoriet kommer i början av
september. Många av dem är våra vänner sedan länge,
bland dessa förskoleläraren Conny, bibliotekarien Rachel
och samhällsbyggaren James.

o o o o o o o o o o o o o o o o o
Lennox Honychurch handledare åt svenskar
Två studenter vid institutionen för Internaionell kris- och
konflikthantering vid Umeå Universitet hoppas kunna göra
en fältstudie i Dominica på temat
”Ursprungsbefolkningens, karibindianernas, situation på
Dominica. För att kunna få ett stipendium var kravet en
handledare boende i Dominica. Dr. Lennox Honychurch har
lovat ställa upp.

o o o o o o o o o o o o o o o o o
SWEDOM:s styrelse 2006
Ruthine Strindholm, ordförande
Tel 08 774 43 32, e-post rstrindholm.yahoo.com
Jan Ekholm, kassör
Tel 08 774 43 32
Lars Berg, medlemsansvarig, Ingalill Berg, sekreterare
Tel 08 560 324 35
E-post lars.berg@spray.se, lill.berg@spray.se
Rosa James och Kerstin Ståhl är också ordinarie ledamöter
Francisca Fagerholm, Berith Granath, Bo Hallberg, Liz
Kasserskog, Ulla Sundberg och Lars Örtemark är
suppleanter

Extra sommarbilaga
WaitiKubuli på

TUR 06 och extra årsmöte 06

Rolf Johansson får hjälp av vår vän från Barbados att dra
dagens vinnare.

Besökarna hälsas välkomna till Caribbean Village på TUR 06.

Intresset för Dominica var stort. Rosa James tar emot en
grupp i den tropiska grönskan.

Ulla Sundberg, nyss hemkommen från Dominica, om senaste nytt.

Trinidad & Tobago bjöd på karibiskt gung. Rosa svarade med
dominikanskt gung i den högre skolan.
Det finns all
anledning för
Rosa och
SWEDOM att
vara nöjda med
vår medverkan i
TUR 06.

Besökare läser i SWEDOM:s broschyr om Dominica. Svaren på
tipstävlingen fanns i den. Broschyren finns nu i en nyutgåva. Du är
välkommen att kontakta Ruthine, Jan, Lasse eller Berith så kan du få
broschyren i det antal exemplar du behöver.

Foton:
Berith Granath

Gunnel Tollmar, SWEDOM:s sekreterare Ingalill Berg och SWEDOM:s
ordförande Ruthine Strindholm diskuterar en dagordningspunkt på det
extra årsmötet 2006.

Lars Eriksson, mötesordföranden Rolf Johansson och den nyvalda
suppleanten Liz Kasserskog låter sig väl smaka av den dominikanska
buffén som Ruthine och Janne bjöd på.

Rolfs tur att ta för sig. Medan Ingalill och Liz fortsätter diskutera.

Trevlig sommar
önskar
WaitiKubuli
SWEDOM:s
medlemmar

