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blivit misshandlade. Han betonade vikten av
samarbete mellan myndighet och allmänheten och
uppmanade allmänheten att kontakta myndigheten vid
misstanke om barnmisshandel. Anmälan kan behandlas
anonymt.
Nu något trevligare! Jag vill tacka de medlemmar som
deltog vid vårt medlemsmöte i Göteborg den 25-26
augusti. Utflykten till Älvsborgs fästning var trevlig
och intressant och den avslutande middagen var mötets
höjdpunkt. Tack alla för era konstruktiva förslag
under dagen och för att ni bidrog till feststämningen
under kvällen.

Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM:s medlemmar!
Hoppas att ni haft en fin sommar trots att solen lyst
med sin frånvaro. Regnet har trots allt bidragit till att
det är gott om svamp i skogarna.
Azerbaijan har erbjudit stipendier till elever i
Dominica som studerar på universitetsnivå att
studera i Azerbaijan. Bland möjliga studieinriktningar
kan nämnas internationell diplomati, företagsadministration och ekonomi.
På ett seminarium höll socialminister Martin Antony
ett föredrag där han bla bad allmänheten om hjälp att
motarbeta barnmisshandel. Han anser att det är ett
allmänt känt problem och att situationen på vissa håll
är allvarlig. Det finns exempel där tvååringar

Under medlemsmötet diskuterades vårt eventuella
deltagande vid TUR mässan i Göteborg 2013.
De ekonomiska förutsättningarna finns. Styrelsen
fattade beslut i frågan vid ett möte i oktober. Vi
pratade också om att SWEDOM ska vara med i
karnevalståget nästa år. Vi har ännu inte klart för oss
hur utstyrseln ska vara och tar gärna emot
förslag från medlemmar.
Jag önskar alla en fin höst!

Ruthine

SWEDOM MEDVERKAR PÅ

Ett dopp i ungdomens källa i Dominica
Sveriges ambassadör i Dominica, Claes Hammar,
berättar här om sitt andra officiella besök till Dominica.
I maj 2012 avlade jag mitt andra officiella besök till
Dominica. Jag hade varit där hösten 2010 för att lämna
mina kreditivbrev och därmed bli ackrediterad som
Sveriges ambassadör till Dominica. Det var mitt allra
första av ett antal sådana ackrediteringsbesök till andra
länder i Karibien, men eftersom det var det första
kommer jag alltid att ha en särskild förkärlek för just
Dominica. Det är ju också ett mycket vackert land så det
är lätt att bli förtjust i detta land.
Denna gång besökte jag Dominica först för att vara
med på ett möte mellan EU och alla länderna i Caricom,
den karibiska samarbetsorganisationen. EU och de
karibiska länderna står inför en ny utveckling i sina
gemensamma relationer och detta behövde diskuteras.
Artighetsvisit hos presidenten
Jag hade också en del bilaterala möten, bl a fick jag på
nytt avlägga ett artighetsbesök för landets president, Dr
Nicholas Liverpool, som tog emot mig i sitt residens i
Morne Bruce. Han blev glatt överraskad av att jag
överlämnade en samling av Tomas Tranströmers dikter i
engelsk översättning till honom.
Eftersom jag hade en helg emellan EU-Karibienmötet och de bilaterala mötena hoppades jag denna gång
vandra upp till den kokande vulkansjön, Boiling Lake,
men jag blev mycket starkt avrådd från detta av vår
konsul och min kontaktperson på utrikesministeriets
protokoll. Jag frågade också en trevlig tjänsteman från
Dominicas handelsministerium om detta, och när han
bekräftade att det var tre timmars vandring på en mycket
hal stig bara för att komma dit och minst lika lång tid att
gå tillbaka tackade jag istället ja till hans erbjudande att
visa mig några andra sjöar uppe i bergen.
EU finansierar provborrningar
Så en lördag morgon åkte vi upp längs den slingrande
serpentinvägen som kryper upp från huvudstaden
Roseau upp i de förhållandevis svala bergen. På vägen
dit hann vi också se de provborrningar som har gjorts för
att finna geotermisk energi, utförda av ett isländskt
företag, och att döma av all ånga som pyste ut så verkar
man ha hittat tillräckligt. Det gäller bara att ta tillvara på
energin och omvandla den till elektricitet. EU är med
och finansierar det här projektet så förhoppningsvis blir
det något av det hela.
I närheten av berget Morne Macaque med en topp på
över 1000 m kunde vi titta ut över den liten sjö, Fresh
Water Lake kallad, som dock till stor del doldes av
dimbankar som drev ned från bergen, men som också
snabbt lättade. Därifrån började vi sedan en vandring
mot en annan bergsjö, Boeri Lake, och stigen dit var nog

så hal och gick genom regnskogen med vackra tropiska
blommor och ödlor och fåglar i mängd, som var
skickliga på att kamouflera sig.
Meditation i regnskogen
Ganska överraskad blev jag också av att mitt på stigen
möta en ganska stor krabba. Jag har alltid associerat
krabbor med havet, men den här sorten trivdes tydligen
bra bland bäckarna i regnskogen. De många hala
stenarna gjorde det svårt att komma fram till sjön, men
vi lyckades till slut och kunde sitta och meditera över
friden där uppe bland bergen och avnjuta en medhavd
mogen mangofrukt som förfriskning. På vägen tillbaka
stannade vi till i det något tveksamt benämnda ”Screw’s
Spa”, men namnet kommer från ägarens smeknamn, och
det är en samling pooler med vatten i olika temperaturer,
mycket avkopplande.
Detta var dock inte ungdomens källa, som jag nämner
i rubriken, utan denna besökte jag tillsammans med en
svensk man från Göteborg, med det spanskklingande
namnet Daniel Nunez, som har en mycket framgångsrik
turistbesöksbyrå i Dominica, Hibiscus Eco Tours, och
som tillsammans med sin mamma och syster har
gästhuset Hibiscus Valley Inn i Marigot på öns nordöstra
del.

Ungdomens källa hittade Daniel någonstans på vägen dit
och vi tog ett mycket uppfriskande bad i denna källa
med dubbla vattenfall. Jag kände mig definitivt minst ett

år yngre efter ett dopp i denna källa så jag kan varmt
rekommendera ett besök där om ni vill föryngras och
kan övertala Daniel att visa er var den finns.
Från deras gästhus kan man också ta en mycket
avkopplande färd nerför en liten flod, snarare en å med
svenska mått mätt, som rinner ned från bergen och flyter
ut på Atlantkusten. Det handlade alltså om ”tubing”, vad
det nu kan heta på svenska, och ibland flöt det på ganska
rejält, andra gånger gick det mer stilla till, men vattnet
var lagom varmt, och solen strålade och värmde. På
andra sidan vattenflödet ser man in i Kalinago-territoriet
så det var verkligen orörda skogsområden vi färdades
igenom.

Apropå mänskliga rättigheter
Dominica har ratificerat flertalat av FN:s konventioner
om mänskliga rättigheter, inklusive konventionerna om
kvinnors respektive barns rättigheter. Ett land som har
ratificerat en FN-konvention ska med några års
mellanrum göra skriftliga rapporter till en oberoende
expertkommitté som läser rapporterna och inbjuder
landet i fråga till en diskussion. Även enskilda
organisationer kan skicka in rapporter. Kommittéernas
experter läser, diskuterar och ställer frågor till
regeringsrepresentanterna. De sammanställer sedan
rekommendationer till regeringen i fråga, vad de anser
att regeringen bör åtgärda innan det är dags för nästa
rapport till FN.
Här sex kommentarer gällande Dominicas rapporter
2009 till kommittén som granskar efterlevnaden av
kvinnokonventionen och 2004 till kommittén som
granskar efterlevnaden av barnkonventionen:
Concluding observations of the Committee on the
Elimination of Discrimination against Women
o The Committee wishes to draw to the attention of the
State party that it should consider seeking technical
cooperation and assistance from United Nations
agencies, including advisory services from the Office of
the United Nations High Commissioner for Human
Rights and other regional entities.

När jag någon dag senare, efter denna underbara
flodfärd, skulle lämna Dominica, hann jag göra ett kort
besök på Kalinago-territoriet och besökte den
traditionella by som byggts upp där, fick se hur de
brukade göra kanoter, och även vara med på en liten
dansuppvisning. Så jag avslutar denna lilla
resebetraktelse med att på ett av de ord som bevarats av
kalinagospråket önska er ”Mabrika”, dvs Välkommen,
till Dominica.
Claes Hammar
Sveriges Stockholmsbaserade
ambassadör till Dominica

Sverige
i FN:s råd för mänskliga rättigheter?
Den 12 november ska FN:s generalförsamling rösta om
vilka nya medlemmar FN:s råd för mänskliga rättigheter
ska ha under de kommande tre åren.
Tillsammans med konkurrenterna i den geografiska
gruppen Europa och Nordamerika: Grekland, Irland,
Tyskland och USA kandiderar Sverige om tre lediga
platser. Tyskland och USA bedöms få två av platserna.
En plats återstår därmed.
Länder som kandiderar försöker övertyga andra länder
varför just de ska väljas. Claes Hammar som är
Stockholmsbaserad ambassadör för 16 karibiska länder
har besökt ”sina” länder för att berätta om Sverige som
stark försvarare av mänskliga rättigheter och FN.

o In the constructive dialogue, the Committee was made
aware of plans to review, adopt and amend existing
legislation, particularly in the area of family laws. It
wishes to draw to the attention of the State party that
there is an obligation to fully integrate the Convention in
its domestic legislation and reiterates that such laws
should be fully in line with the provisions of the
Convention.

Concluding observations of the Committee on
the Rights of the Child
The Committee notes with appreciation:
o The amendment to the Education Act No. 11 of 1997
in order to provide early childhood education for children
from 0 to 5 years instead of from 3 to 5 years as
previously;
o Act No. 22 of 2001 on Protection against Domestic
Violence which contains specific provisions covering
various forms of violence against children;
Parental responsibilities:
oThe Committee notes with concern the limited degree
to which fathers assume their parental responsibility.
oThe Committee recommends that the State party
undertake measures to strengthen the capacities of
families to take care of their children, and in particular
pay attention to strengthening the role of fathers.

Medlemsmöte i Göteborg
Som Ruthine skriver i Ordföranden har ordet, hade vi ett
mycket trevligt och givande medlemsmöte i Göteborg i
augusti.
På mötet diskuterade vi hur vi ska marknadsföra
Dominica och SWEDOM. Facebook och andra sociala
medier diskuterades. Men någon/några måste kunna
medierna och ha tid att göra inlägg osv.

KARNEVALEN 2013

TUR 2013 21-24 MARS
Medlemsmötet föreslog att SWEDOM:s styrelse skulle
diskutera och under förutsättning att det fanns
ekonomiska förutsättningar fatta beslut om medverkan i
mässan.
Som Ruthine skriver i Ordföranden har Ordet har
styrelsen fattat beslut om medverkan.
Doris och Rolf Johansson fick uppdraget att kontakta
turistmyndigheten i Dominica. Det verkar som vi kan få
visst informationsmaterial.
Men eftersom många medlemmar kommer att besöka
Dominica under hösten och vintern i samband med bl.a.
karnevalen skulle vi också kunna ta med oss hem litet
material, kanske också köpa några t-shirts som vi kan
sälja på mässan.
2013 kommer det inte att finnas en karibisk by på
mässan. Vi har en egen monter.

Flera medlemmar i SWEDOM kommer att vara i
Dominica i samband med karnevalen i februari.
Medlemsmötet föreslog ett svenskt-dominikanskt inslag i
karnevalen, totalt 20-25 deltagare från Sverige och
Dominica. Kanske kan SWEDOM stå för
anmälningsavgiften för att få vara med i karnevalen.
Sedan diskuterades livligt vad deltagarna i det
svenskdominikanska inslaget ska ha för utstyrsel!
Som Ruthine skriver i Ordföranden har ordet, har du
idéer och förslag, hör av dig till henne. Planerar du/ni att
resa till Dominica i samband med karnevalen och vill
vara med i det svensk-dominikanska inslaget, hör av dig
till Ruthine.

SWEDOM:s årsmöte 2013
Styrelsen har beslutat att årsmötet ska gå av stapeln
lördagen den 20 april 2013.
Årsmötet är förlagt till Täby utanför Stockholm. Efter
årsmötet har vi traditionsenligt en gemensam måltid för
dem som önskar. Måltiden betalar var och en själv.
I nr 4 2012 och i nr 1 2013 återkommer vi med mer
information.
Men notera redan nu datum för årsmötet.

SWEDOM:s styrelse 2012
Ruthine Strindholm, ordförande.
Tel 08 774 43 32, e-post rstrindholm@yahoo.com.
Jan Ekholm, kassör. Tel 08 774 43 32, e-post
0708233340@euromail.se.
Lars Berg, medlemsansvarig, Ingalill Berg, sekreterare
Tel 08 560 324 35.
E-post lars.berg@spray.se, lill.berg@spray.se.

SWEDOM:s styrelse utsåg en arbetsgrupp som planerar
föreningens medverkan på TUR. Har du idéer och
förslag kontakta ordföranden, Berith Granath eller
Gunnel Tollmar.

Rosa James och Berith Granath är också ordinarie
ledamöter.
Birgitta Brydolf, Annika Stolk, Gunnel Tollmar, Anders
Wretling, Liz Wretling och Lars Örtemark är suppleanter.

