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Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM:s medlemmar!
Skriver ”Ordföranden har Ordet” i 30 graders värme på
Dominica. Härligt att vara här.
Flyget med Liat är alltid ett äventyr. Jag åkte från
San Juan Puerto Rico med Liat med bara ca 15
minuters försening. Planet till Antigua var framme i
tid. Efter ca 20 minuter när det är dags för
ombordstigning kom ett meddelande att planet till
Dominica var försenat. Efter ytterligare 15 minuter
kom ett nytt meddelande att planet var försenat ca 1
timma. Efter en timme kom ett nytt meddelande om
ytterligare 20 minuters försening. Då började folk att
ifrågasätta trovärdigheten och arga röster gjorde sig
hörda. Efter ca 10 minuter kom ett meddelande att ett
plan hade landat med slutdestination Trinidad. Efter
lite omdirigeringar i flygtrafiken fick vi gå ombord på
detta plan som via Guadeloupe skulle ta oss till

Dominica. Vi landade på Guadeloupe efter ca 25
minuter och fick starta till Dominica efter ca 10
minuter. Under flygningen meddelade flygvärdinnan
att vi på grund av regn var tvungna att vända tillbaka
till Antigua. Väl där hade det börjat regna så vi fick
sitta kvar i planet ett tag. Naturligtvis fick vi gå ur
planet och igenom säkerhetskontrollen igen. Tjugo
minuter senare fick vi gå ombord på ett nytt plan till
Dominica. Klockan var då 21.15 och vi landade 22.00.
Vi skulle enligt tidtabell ha landat 18.30.
Passagerarna fick inga ursäkter och inte ens ett glas
vatten. Som pricken över i:et var allt stängt på
Dominicas flygplats när vi anlände. Det tragiska är
att den här typen av reseskildringar när Liat är
inblandat inte alls är ovanlig.
Just nu kokar Dominica eftersom det är bara två
dagar kvar till valet. Sedan premiärminister Skerrit
den 5 november tillkännagav datumet för valet den 8
december har det varit karnevalsstämning. Valet står i
huvudsak mellan två partier Labour röd och Workers
blå. Det är ingen valrörelse som i Sverige. Ingen debatt
och förhållandevis liten information till den breda
befolkningen. Hela Dominica är delat i röd eller blå.
Varje kväll är det en kaskad av fordon som kör runt
och tutar, spelar musik eller gör sig hörda med
trumpeter, megafoner eller på annat sätt. Det pågår 24
timmar om dygnet så det är inte lätt att sova.
Regeringspartiet Labour tror på seger. Dom har haft
makten i 15 år och vill ha det i 5 år till. Workers vill
naturligtvis ha en förändring, vilket också är deras
viktigaste slogan. Ska bli spännande att se hur det går.
Själv ser jag fram emot ytterligare ca tre månader
med sol, värme och den kommande karnevalen.

Jag önskar alla medlemmar och era familjer
en riktig God Jul och Ett Gott Nytt År.

Ruthine

Fantastiskt att vara åter i Dominica
Första gången Gunnel Tollmar besökte
Dominica var 2006, då som en av sex volontärer
från Stockholms FN-förening som ingick i ett
utbyte mellan FN-föreningen och kariberna.
Efter årsskiftet 2013-14 reste Gunnel tillbaka
och träffade många av sina vänner i Dominica.
Första gången jag hörde om Dominica var för mycket
länge sedan när min dotter – som arbetade en sommar på
ett kryssningsfartyg – kom hem. Mamma, du måste åka
till en ö som heter Dominica – den är den vackraste av
alla öarna och där finns ingen malaria och inga giftormar
(vet hur rädd jag är för ormar). Men inte kunde jag då tro
att det skulle bli så.

Gunnel med sina vänner i Kalinago. Från vänster James,
Gunnel, Gladys, Masterlyn, Rachel och Connie.

Senare – är medlem i Stockholms FN-förening och får
där kännedom om att föreningen har fått biståndspengar
från Forum Syd för att starta två bibliotek i
karibindianernas reservat på ön. Blev intresserad, men
missade att följa med på någon av de resor som Lars
Eriksson ordnade. Men så kom en förfrågan till oss
medlemmar om att vara en av sex som skulle få åka till
Dominica och sedan vara värd när sex karibindianer
skulle komma till Stockholm. Hade turen att bli en av
dem. Både besöket där och att ta emot dem i Stockholm
var något fantastiskt att få vara med om.
Vi knöt starka vänskapsband mellan oss. Som har
förstärkts och underlättats av att Connie och Rachel efter
någon tid fick tillgång till internet. Också djupa band
mellan mig och Masterlyn. Han fick diagnosen cancer
när vi var där men var – trots smärtor – med i
Stockholm. Haft kontakt med familjen och barnen under
nu flera år.
Genom detta fick jag kontakt med SWEDOM och
blev medlem och senare med i styrelsen. Fått lära känna
alla där och fått ta del av deras stora kunskap om livet på
ön och vara del av den insats som SWEDOM gör med
bl.a. stöd till biblioteken och förskolorna i Kalinago (det

som vi tidigare kallade karibterritoiert). Fått vara med på
TUR-mässan i Göteborg där vi vill väcka intresse för att
resa till Dominica.
Förra vintern kände jag starkt att nu var det dax att
åka tillbaka. Vilken fantastisk resa det blev! Inget gick
fel, bara fullt av otroliga upplevelser.
Bodde första tiden hos Norun på Hibiscus Valley Inn,
härligt ställe vid floden. Var flera dagar i Kalinagoterritoriet. Bl.a. lunch med dem som var med i
Stockholm i Barano Auté – parken där man lär känna
Kalinagos kultur. Samma dag var Dominicas president –
Charles Savarin – på besök och åt också lunch där. Blev
introducerad för honom och till den nye ministern för
Carib affaires och fick möjlighet att berätta om
SWEDOM. Besökte också Irvince i hans Touna
Heritage Village. Blev mottagen som "family" och gick
runt tillsammans med en besöksgrupp och bjöds på
traditionell Kalinago lunch. Fick också träffa
hans son Oponti som Berith Granath och Lars Eriksson
är faddrar till.
Sedan bodde jag på ett Guest House i Roseau. Första
kvällen musik på den stora arenan som har plats för
10.000 åskådare, nu var det den andra tävlingen om vem
som skulle bli årets King of Calypso. Visste ju att
karnevalen skulle starta klockan fyra på morgonen några
dagar senare men inte att det var just utanför huset där
jag bodde. Vaknade av – “It´s four o´clock! Carnival
starts! Let’s go! One, two, three” och sedan musik från
truckar med monsterhögtalare så att det skakade i mitt
rum. Karnevalen slutade först sent dagen därefter. Den
första dagen var det bl.a. skolornas karneval och Ttröjornas karneval (där SWEDOM var med förra året).
Andra dagen var det paraden med de fantastiska
kostymerna. Gjorde många andra saker – bl.a. ett
återbesök på Screw´s varma källor.

Connie med några av barnen på förskolan.

Var med när Ruthine träffade Connie för att handla
material m.m. till förskolorna för årets bidrag från
SWEDOM. Återvände till territoriet för deras Buriel of
the Carnival – dagen efter karnevalsdagarna i Roseau.

Det var intressant att vara med om det men det mycket
speciella med denna dag var att Masterlyn och hans
familj bjöd oss i SWEDOM på middag. Connie och
Rachel var också med. En måltid som vi alla kommer att
minnas länge. Masterlyn sa till mig – med tårarna
rinnande – att detta var en av de finaste dagarna i hans
liv.

När Stockholms FN-förening upptäckte Dominica
1992 var urfolkens år, det hade FN deklarerat. Inför året
hade Svenska FN-förbundet producerat ett material med
diabilder och berättelser från, som vi då sade,
Karibterritoriet. Materialet producerades för grundskolan.
Barn i Sverige såg bilderna och läste berättelserna. De
tyckte att det var orättvist att inte alla barn fick gå i
skolan och ha läroböcker. De började samla in pengar
och skicka till FN-förbundet. Vi visste inte vad vi skulle
göra av pengarna. Lars Eriksson satt då i styrelsen för
Stockholms FN-förening och föreslog styrelsen att FNföreningen skulle satsa på ett projekt i Karibterritoriet
som skulle bidra till att barn fick tillgång till böcker. FNförbundet överförde de av barn insamlade pengarna till
FN-föreningen. Det blev startsumman för FNföreningens projekt i Karibterritoriet.
Berith Granath
Handläggare på FN-förbundet

Middag hos Masterlyn och hans familj.

Övernattade hos Connie och det blev en extra trevlig
stund när hon tog fram albumet med foton från besöket i
Stockholm.
Sista boendet var på Anchorage vid havet. Var med på
snorkling och valsafari och lärde känna ägaren som vill
erbjuda oss medlemsrabatt. Och var med vännerna i
SWEDOM på en brunch med musik i Portsmouth och
fick också se Ruthines och Jannes bygge. En annan dag
middag hos Elizabet och Anders. Mycket roligt att veta
hur det ser ut där de bor. De skjutsade mig och tog hand
om mig på absolut bästa sätt.

Till vänster James, Masterlyn och Connie. Till höger Rachel
och Gladys.

Hela resan var fantastisk!
Gunnel Tollmar

Vi i Stockholms FN-förening fick ett erbjudande av
förbundet att göra en insats för kariberna på ön
Dominica. Det blev upptakten till det mångåriga
engagemanget och samarbetet med kariberna.
Efter ett besök av dåvarande hövdingen Irvince
Auguiste som bland annat framförde önskemål om ett
bibliotek för Karibterritoriet, beslutades att bidraga med
inköp av böcker.
Nina Bergström, dåvarande bibliotekarie på Dag
Hammarskjöld biblioteket i Uppsala, fick
uppdraget att bistå med sina sakkunskaper. Föreningen
anordnade en studieresa till Dominica och vid
framkomsten upptäckte vi att inget hade hänt med
starten av biblioteket. Nu var goda råd dyra.
Föreningen beslutade att söka medel från Forum Syd
för att fullfölja planerna med biblioteket och
bl.a. skicka en bibliotekarie till Dominica. Detta blev en
framgång – vi fick ett anslag . Vi rekryterade
en bibliotekarie, Karin Sundén, och fler böcker
inhandlades. Under denna tid hade Kariberna fått ett
ekonomiskt stöd från Kanada för att bygga ett kulturhus
och även i det huset öppnades ett bibliotek i
bottenvåningen.
Ytterligare insatser krävdes av oss. Med ett nytt stöd
från Forum Syd rekryterades en studieledare, Therese
Holmqvist, som under 6 månader skulle utbilda
cirkelledare och starta studiecirklar i hela Karibterritoriet.
Även jag åkte dit för att under några veckor delta i
förberedelserna och utbildningen av cirkelledare.
Samarbetet har även inneburit att vi inbjöd 6 kariber att
besöka Stockholm och 6 medlemmar från
vår förening besökte Dominica,
Idag finns det två fungerande bibliotek och Rachel
som på frivillig basis och utan ersättning sköter
verksamheten.
Behovet av ekonomiska bidrag för inköp av böcker
och annat material finns hela tiden och SWEDOM bidrar
årligen med medel till både biblioteken och förskolorna i
Kalinago.
Gunvor Ngarambe
Tidigare ordförande i Stockholms FN-förening och nu
revisor för SWEDOM

Medlemsmöte i Göteborg
lördag 21 mars 2015
Vi inbjuder till ett medlemsmöte i Göteborg i samband
med TUR-mässan. Styrelsen föreslår lördagen den 21
mars. När ni anmäler intresse att vara med på TUR,
kollar jag med er vilken kväll som är bäst. Vi brukar boka
en restaurang i närheten av Stockholms mässan.

SWEDOM har bokat monter på TUR 2015 i
Svenska Mässan, Göteborg, 19-21 mars

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

Årsmöte i Stockholm
lördag 18 april 2015
Som vi berättade i WK nr 3/2014 har styrelsen beslutat
att årsmötet förläggs till lördagen den 18 april kl. 18.00.
Plats: Stockholms innerstad. I nr 1/2015 kommer den
formella kallelsen med plats och förslag till dagordning.
Som vanligt föreslår vi en gemensam middag efter
årsmötet som var och en betalar själv.
O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Nästa styrelsemöte
söndag 15 mars
Söndagen den 15 mars har styrelsen möte. Har du
frågor och/eller förslag till verksamhet hör av dig till
Ruthine (åter från Dominica 1 mars). Styrelsen
förbereder inför årsmötet. WK nr 1/2014 skickas ut efter
styrelsemötet.
O O O O O O O O O O O O O O O O O O

SWEDOM:s styrelse 2014
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.
O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Bilder från vår monter 2013. Foton: Berith Granath
Syftet med SWEDOM’s medverkan är att marknadsföra
Dominica.
Nu hoppas vi att medlemmarna i SWEDOM vill vara
med och jobba i montern för att marknadsföra Dominica.
Anmäl dig till Berith Granath, 08 643 26 80, eller
berith.granath@bredband.net senast den 28 februari,
gärna tidigare. Vi medverkar volontärt utan ersättning.
Men vi lovar, det är roligt att vara med. Intresset är stort.
Jag gör ett förslag till schema. Har du frågor eller
förslag, kontakta Berith.
Första dagen är fackdag. Fredag – söndag är
publika dagar. Läs mer på http://www.tur.se/tur2015/

GLÖM INTE KARIBBARNEN
GE EN JULGÅVA!
Senaste nytt
Premiärminister Roosevelt Skerrits
parti Dominica Labour Party fick 15
av parlamentets 21 platser vid valet
den 8 december 2014. Övriga
sexplatser gick till United Workers’
Party.

