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framtida Dominica. Samarbetet avseende stipendier
visar återigen vilken respekt och tillit regeringen och
premiärministern har för den kinesiska regeringen.
Norris Prevost, representant för Centrala Roseau i
parlamentet, beskyller regeringen för att den i
hemlighet inför skatter för besökare till Dominica. Den
extra skatten utgör i nuläget 32 ECD per besökare.
Han säger vidare att skatten är en motsägelse till
premiärministerns tidigare uttalande om att ingen ny
skatt skulle införas och att den här typen av
beskattning dessutom är negativ för turistnäringen
som redan nu drastiskt har minskat i omfattning.

Ordföranden har Ordet

Avslutningsvis vill jag tacka alla SWEDOM:s
medlemmar som deltog i medlemsmötet på UD där
ambassadör Claes Hammar, ambassadör för 15 länder i
Karibien, informerade om Karibien och gav sin syn på
Dominica och andra länder i regionen. Efter mötet
intog vi en gemensam lunch.

Ruthine

Hej alla SWEDOM:s medlemmar!
Hoppas ni njutit av den varma sommaren. Det blir inte
så mycket höstkyla för mig. I slutet av oktober åker jag
till Dominica. Till värmen, karnevalen och den
fantastiska naturen med allt vad den har att erbjuda.
Jag har försökt att snappa upp lite nyheter och annan
information om Dominica som kan tänkas vara
intressant.
Under de senaste 10 åren har mer än 130 ungdomar i
Dominica fått stipendier från Kina för att studera i
Kina. Värdet av detta beräknas till ca 19 miljoner
ECD. Ministern för kultur, ungdom och idrott
understryker betydelsen av att detta bidrar till att
utveckla de invånare som kommer att ta hand om det
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Reflektioner kring en del av det som händer i Dominica
Inför och under en valkampanj i Dominica och andra
länder i Karibien växlas ofta hårda ord. Beskyllningar
haglar om vem som egentligen bryr sig om folket och
deras problem. De av folket valda ledamöterna blir
ibland så arga på varandra att de lämnar salen de
debatterar i. Man t o m bojkottar officiella
sammanträden i sin folkvalda församling. Man är inte
överens om landets budget. Och man är inte alls överens
om vem som egentligen försöker finna nya möjligheter
för de arbetslösa att finna jobb eller vem som arbetar för
att minska de fattigas lidanden. Eller om åtgärder för att
minska brottsligheten, och än mindre om hur man
överhuvudtaget ska finna lösningar på de problem som
landet står inför.

Svensk vs dominikansk valrörelse
Låter det som en beskrivning av den svenska
valrörelsen? Det finns säkert likheter, men det jag
egentligen försökte beskriva var en del av den tämligen
skarpa debatt som man har kunnat observera i Dominica
det här året och som under sommaren hettade till
ordentligt. Och detta utan att det ens har fastställts ett
datum för val till parlamentet. Dominica är ju en
demokrati modellerat efter det brittiska systemet med
enmansvalkretsar och två partier. Den sittande
premiärministern har rätt att utlysa ett val när han/hon
bedömer det lämpligt, dock måste det ske innan den
innevarande mandatperioden helt löper ut. I Dominica
skall därför val enligt konstitutionen hållas senast i maj
2015. Men många bedömare tror att det kommer att bli
betydligt tidigare och det är nog därför som det syns
många tecken på att valkampanjen egentligen redan har
börjat. De två partierna, oppositionspartiet United
Workers Party, UWP, med sin ledare Lennox Linton,
och premiärminister Roosevelt Skerrit, tillika ledare för
regeringspartiet, Dominica Labour Party, DLP, har hållit
politiska möten av olika slag för att börja värma upp sina
anhängare. När ett valdatum väl blir annonserat lär vi
nog se en tuff valkampanj. Vad det sedan blir för frågor
som blir hetast debatterade och hur utgången blir återstår
förstås helt och hållet att se.

för att nyanställa personal och bolagsskatten föreslogs
bli sänkt från 30 till 25 %. Men oppositionen kontrade
med att för lite hade föreslagits för att hjälpa landets två
viktigaste sektorer, nämligen turismen och jordbruket.

EU, Kina och Marocko investerar
Det kan också vara av intresse att notera att vissa
utländska investeringar fortsätter att komma till
Dominica. Kina, som redan bistått Dominica på flera
olika sätt, bl a ett stort vägbygge, har lovat finansiera ett
nytt sjukhus. Från Marocko kommer en investering i en
ny stor turistanläggning. Även EU, som gett betydande
bistånd till Dominica tidigare, fortsätter att göra detta.
Det förmodligen viktigaste projektet för landets
utveckling, där finansieringen fortfarande inte verkar
vara helt klar, är det stora geotermiska kraftprojektet.
Detta projekt har skapat viss oro och inrikespolitisk
debatt rörande befarad förlust av mark och oro för
skadliga effekter från utsläpp från projektet.
Kompensation har dock utlovats till dem som förlorar
mark och att utsläpp ska kontrolleras noga. Målet är att
projektet ska ge så mycket som 11,4 megawatt
elektricitet, vilket är ett betydande tillskott för Dominica,
och kan leda till lägre energipriser för landet.

Kalinagos historia
Till sist kan noteras att Dominicas Kalinago (de
ursprungliga invånare) har fått en ny hövding, som
valdes i allmänna val bland de röstberättigade i
Kalinago-territoriet. Han heter Charles Williams, och
var tidigare hövding från 2004 till 2009. För dem som är
intresserade av Kalinago-folket och deras historia kan
jag rekommendera en bok som nyligen kom ut med
titeln ”Kalinago Blood” av författaren Alick Lazare från
Dominica. Handlingen börjar 1623 då folken i vad vi nu
kallar Karibien: Taino, Igneri, Kalinago och Cibonai,
fortfarande trodde att världen de kände till enbart
tillhörde dem. Vi tas först till ön Liamuiga, som av
engelsmännen som snart dök upp, fick namnet St Kitts.
Det är en historia om kärlek och svek, våld, svartsjuka
och ambitioner, och vad som hände när europeiska folk
och deras kultur kolliderade med de inhemska.

Skatter – en viktig valfråga
På den ekonomiska fronten presenterade regeringen en
ny budget för det kommande budgetåret i juli. Denna
innehöll inga förslag till nya eller höjda skatter, vilket
välkomnades av många, men premiärministern betonade
att landets tämligen höga skuldbörda måste hanteras med
omsorg. Landets skuldbörda uppgår till ca 75 % av BNP,
vilket visserligen är högt, men ändå lägre än många
andra länder i regionen, och även betydligt under
vissa länder inom EU. I budgeten förslogs t o m några
skattelättnader, t.ex. minskad moms inom turistsektorn
för hotell, och tullsänkningar för datorer. Pensionärer
skulle också få en bonus. Företag skulle få lägre skatter

Ambassadör Claes Hammar
Stockholmsbaserad ambassadör för
15 länder i Karibien, inkl. Dominica

Dominica i våra hjärtan
Maj och Eric Rönnegård besökte Dominica för tredje
gången i våras. Här deras berättelse om återbesöket på
en ö som de vill återkomma till, kanske inte bara en
fjärde gång, varför inte en femte och sjätte gång?
uppleva.

Vår tredje resa till Dominica gick via Paris och S:t
Martin. Fyra härliga veckor! Det var 13 år sedan vi
besökte ön senast och var nyfikna på vad som
förändrats. Latiq mötte och körde oss till Ruthine och
Janne i S:t Joseph. Ett härligt lila hus växer fram i S:t
Joseph. Ruthines och Jannes hus.

sport när man bara ska handla litet bröd eller ta ett dopp
med snorkling i viken. Det är något speciellt med Scotts
Head där haven möts. Frank och Caroline var perfekta
värdar och vi trivdes fint. Eftersom vi gillar att gå, tog vi
en tur på Waitikubulileden men kom bara någon
kilometer, där det varit ett ras. Istället hittade vi en
restaurang på höjden. Den hade inga gäster men vi fick
lunch med god mat och fantastisk utsikt på köpet.
Sedan gick färden till Karibreservatet där vi bodde på
guesthouse hos Charles och Margaret. Charles tog oss
med till fiskmarknaden i Marigot och lotsade oss också
till floden där det går att bada. Vi besökte museet och
fick litet kunskap om karibernas historia och köpte
kasawabröd i det EU-finansierade bageriet. Naturen är
överväldigande i sin magnifika grönska och kuperade
landskap. Vi tog en promenad på leden även här. Uppe i
bergen träffade vi en äldre kvinna som hade sina
odlingar däruppe. Vi satt och samtalade en stund och
köpte kakao av henne.
Efter en knapp vecka längtade vi till Karibiska sidan och
baden igen. På Atlantsidan kan man ju inte bada utan
risk. Vi tog oss till Porthmouth och fann ett hotell
alldeles vid vattnet. Även här kunde vi ta våra
promenader både på leden och runt det gamla fortet.
Överallt finns något nytt att upptäcka och lära.

Ruthine, Janne & Maj framför det lila huset.

Trots mörkret kunde vi se att vägen fått en rejäl
uppryckning. Vi fick veta att Frankrike och Kina
bidragit till vägförbättringarna på ön. I S:t Joseph tog vi
våra morgonpromenader, träffade vänliga människor och
återupptäckte tidigare besökta platser. Stranden i Mero
med härliga bad och trevliga små matställen fick många
besök. På vägen dit utefter stranden passerade vi det helt
förfallna Castaway som var vår strand vid tidigare
besök. På kvällarna lotsade Ruthine oss till små barer
och matställen i prång som vi aldrig kunnat hitta på egen
hand. På lördagar bara måste man ta sig till Layo för att
äta frukost. Där har en kvinna då en temporär
uteservering med lokala maträtter. Nytt, nyttigt och gott!

Eric på karnevalen med riktiga poliser iklädda nätstrumpor.

Åter till S:t Joseph. Karnevalsdags! Den varade inte bara
ett par dagar som vi trott. Här festades det rejält. S:t
Josephs egen karneval var festligast, glädjefylld och –
ganska högljudd. Man tog en liten paus på småtimmarna
innan det drog igång igen vid 6-tiden på morgonen. Vi
deltog efter bästa förmåga.
Vi tänkte att detta var vår sista resa till Dominica, men
så blir det nog inte. Dragningskraften är för stor och så
måste vi få se Ruthines och Jannes hus i färdigt skick. Vi
ses nog igen, Dominica!
Utsikt över Scotts Head.

Efter en knapp vecka gick färden till Scotts Head och
Ocean view. Backen upp dit är inte nådig men bra för
konditionen. Jo, det går att köra upp men det är ingen

Maj och Eric Rönnegård som också fotograferade

Litet av varje
På allmän begäran – recept Rum Punch
Troligen finns det lika många recept på Rum Punch som
det finns dominiker. Här är redaktörens:

SWEDOM:s styrelse har beslutat att SWEDOM ska
medverka på TUR 2015, 19-21 mars, under förutsättning
att kostnaden ligger inom ramen för den budget som
styrelsen fattat beslut om. I nr 4/2014 ger vi besked om
TUR 2015.
Syftet med vår medverkan är att marknadsföra
Dominica. Vilka argument tycker du att vi ska använda
för att locka fler besökare till Dominica.

DOMINICA – TIO I TOPP
Här några förslag till argument. Hjälp till att rangordna
och lägg till egna argument. Högsta poäng 10, lägsta
poäng 1. Skicka ditt förslag till Berith Granath,
berith,granath@bredband.net
Bra boende
Bra karneval
Bra stränder
Bra bad
Bra snorkling
Bra dykning
Bra valsafari
Bra vandringsleder
Bra fågelskådning

God mat
God öl
God rumpunch

Fint hantverk
Fint kulturarv
Fina utsikter

Eget argument
Eget argument
Eget argument

Lugnt & stilla
Håll i gång
Äventyrligt
Vänliga människor
Kalinago

Kommentera gärna din rangordning!

1 del surt
2 delar sött
3 delar starkt
4 delar svagt

(lime- eller citronsaft)
(ex. råsocker)
(rom)
(ex. Bitter Lemon)

Kryddas med riven muskotnöt, kanel & Angostura

O O O O O O O O O O O O O O O O

Karibisk kyckling
I Dominica äter vi ofta kyckling, eller hur?
SWEDOM:s styrelse ber dig att skicka in ditt bästa
karibiska recept till Berith Granath,
berith.granath@bredband.net så tar vi med det till TUR
& inspirerar besökarna.
4 portioner
Ingredienser

Tillagning

4 kycklingfiléer, skivade
2-4 vitlöksklyftor, pressade
1-2 gula lökar, hackade
Ingefära, riven
2 paket saffran
2 kryddmått chilipeppar
socker
salt
2 burkar kokosmjölk
1 tärning kycklingbuljong
rivet limeskal av 1 lime
saft av 1 lime
kokosflingor (om man vill)

1. Stek kycklingskivorna i
olja
2. Fräs pressad vitlök,
hackad gul lök, riven
lime, riven ingefära,
saffran, salt, socker,
chilipeppar & ev.
kokosflingor i olja
3. Lägg över de stekta
kycklingskivorna i
kryddblandningen
4. Slå över kokosmjölken &
limesaften
5. Smula över
buljongtärningen
6. Låt koka 5-10 minuter

Servering
Servera med
kokt sötpotatis i bitar
stekt eller kokt matbanan
(plantain)
ev. ris

SWEDOM:s styrelse 2014

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Nästa styrelsemöte
Söndag den 15 mars 2015 har SWEDOM:s styrelse ett
möte. Vill du att styrelsen ska ta upp någon fråga,
kontakta ordföranden Ruthine.

Ruthine Strindholm, ordförande.
Tel 08 774 43 32, e-post ruthine.strindholm@gmail.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.
Berith Granath och Lars Örtemark är också ordinarie
ledamöter och Lars är vice ordförande.
Birgitta Brydolf, Per Brydolf, Gunnel Tollmar, Anders
Wretling och Liz Wretling är suppleanter.

