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Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM:s medlemmar!
Julen nalkas med stormsteg. Hoppas ni kan ta er
tid till att umgås med familj och vänner. Jag är
tillbaka i Sverige efter en månad på Dominica. Jag
var där under Creole Festival som pågick i två
veckor. En kulturfestival där man överallt ser
Dominicas flagga och de typiska färgerna på tyget
(madras) som förknippas med Dominica. I alla
affärer och även på gatan var folk klädda i någon
form av plagg med madrastyg.
Den 24-28 oktober pågick Creole in the Park.
Uppträdande av lokala artister i Botanical
Gardens. Den 28-30 oktober kunde jag besöka
World Creole Music Festival. Världsartister inom
bland annat calypso och zouk uppträdde
tillsammans med lokala stjärnor som exempelvis
Michele Henderson som flera SWEDOMmedlemmar känner väl till.
Den 2 november var det dags för barnens parad
i Roseau och dagen efter, på nationaldagen, var
det en stor parad med bland annat poliskören och

många talare. Bland talarna återfanns presidenten
Charles Savarin och premiärminister Roosevelt
Skerrit som tackade några av Dominicas invånare
inom näringsliv, medicin och kultur för lång och
trogen tjänst och för att de bidragit till Dominicas
utveckling inom dessa områden. Dagen avslutades
med ett stort karnevalståg i Roseau.
Fredagen den 4 november var det Community
Day. Den dagen enas man i de olika byarna om att
arbeta med saker som är bra för deras by. I min
hemby St Joseph hjälptes invånarna åt att arbeta
med ett mindre vägbygge och att rensa upp i floden
som rinner genom byn.
Jag tyckte att alla arrangemang var mycket
välordnade. Det var extra roligt att se att det var
många hemvändande dominikaner som kom till
Dominica för att vara där under Creole Festival
och nationaldagen.
Det händer intressanta saker inom Dominicas
politiska värld. En av Dominicas ledande
tidningar, The Sun, har kommit över en lista på 24
personer från andra länder som har diplomatiskt
pass i Dominica. Passen är köpta av Labourregeringen under premiärminister Skerrits ledning.
Enligt tidningen är flera namn mycket tveksamma.
En person som var Dominicas ambassadör i
Bahrain har suttit i amerikanskt fängelse. Ett
annat exempel är en ryss som enligt uppgift
förfogar över ca 80 miljoner ECD och är på flykt
från Lettland där han riskerar åtal för bedrägeri.
Det tredje exemplet är en person som också
innehaft en ambassadörspost för Dominica och som
varit arresterad i England misstänkt för
penningtvätt och mutor.
Avslutningsvis vill jag tacka er för det här året och
önska er en riktigt GOD JUL och ett GOTT
NYTT ÅR!
Ruthine

SWEDOM:s första år
Detta är den vindlande historien om hur den enda
vänskapsföreningen för kontakter mellan Sverige och en
ö i Karibien förverkligades. Lagom till 20-årsjubileet har
vi samlat stort och smått från SWEDOM:s första år. Det
är SWEDOM:s första ordförande, Rolf Johansson, som
ställt samman sina minnen. Per Gunnar Holmgren
gjorde urval och bearbetning. Det finns naturligtvis
mycket mer att berätta om de första åren – Rolf
Johanssons fullständiga dokument kommer att
publiceras på hemsidan tillsammans med ett
omfatttande bildcollage.
Rolf Johansson var ordförande från 1996 till 2003, då
han efterträddes av Ruthine Strindholm.
1993 De första idéerna spirar

Det började med att vi (min fru Doris och jag) hörde ett
radioprogram om en svensk som bodde på Dominica.
Leif Ryding var journalisten som hade gjort reportaget.
Vi kontaktade Leif Ryding och bestämde att träffas på
ett café i Slottsskogen i Göteborg våren 1993. Vi hade
läst på en del om Dominica och kände oss väl
förberedda, men det vägde lätt när vi fick höra Leifs
djupa och breda kunskaper om ”Nature Island”. Han höll
dessutom på att göra en film om Erland Blomqvist som
skulle heta ”One day I ́ll fly again” eller ”En tomt i
paradiset.”
Vi var alla tre fyllda av entusiasm över denna lilla ö
och hade många idéer om hur man skulle bygga ett
starkare band mellan de båda länderna och dess
invånare. Vi inventerade vilka personer vi kände och
som visste något om Dominica. Leif stod för det största
bidraget med sitt omfattande kontaktnät. Vi fann ändå en
grund för samarbete genom att Doris och jag kanske
hade ett och annat som kompletterade Leifs gedigna
kunskaper.
1996 Dominicas turistminister är positiv

Själva genombrottet började med en händelse som bara
dök upp i samband med inspelningen av filmen om
Erland som Leif Ryding och Bo Harringer gjorde på
Dominica.
Leif Ryding hade då ett möte med turistministern och
berättade bland annat om planerna på att bilda en
vänskapsförening mellan Sverige och Dominica.
Turistminister Norris Prevost tog då omedelbart initiativ
och kallade samman till ett större möte. Detta hölls den 5
juni 1996 på Castaway Hotel, strax norr om St Joseph.
På mötet deltog förutom turistministern och det svenska
filmteamet också Sveriges konsul på Dominica, Garry
Aird, historikern och författaren Lennox Honeychurch
(http://www.lennoxhonychurch.com/) och ett flertal
representanter från Dominicas regering samt
svenskkolonin på ön.
1996 Pionjärerna på första årsmötet

Det första årsmötet genomfördes den 2 november i
Palace festvåning på S:t Eriksgatan i Stockholm, med ett

femtiotal närvarande. Till ordförande i styrelsen valdes
Rolf Johansson. Övriga ledamöter var Ruthine
Strindholm (vice ordförande), Rosa James (kassör),
Franciska Fagerholm, Leif Ryding och Gert Westerlund.
Sex suppleanter valdes också: Ardis Fagerholm, Joyce
Johansson, Adrian Hendersson, Sven-Åke Höglund,
Britt-Marie Muller och Åke Widfeldt.
Revisorer var Clemencia Blomqvist och Lars
Ageberg med Doris Johansson som revisorssuppleant.
Till valberedning utsågs Jones Julien, Leif Ståhl och Pål
Höglund. Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr.
1996-1997 Några ägde hus på Dominica

Medlemmarna hade olika utgångspunkter för sitt
engagemang i föreningen. De få som hade egna
fastigheter på Dominica hade kanske dubbla intressen
för deltagande. Dessbättre kunde man som regel skilja
på det egna intresset och föreningens intresse. Rolf
Johansson hade som ordförande blivit varnad för att det
skulle bli en ”husägarförening”. Det hade tidigare
funnits ett antal sådana för svenskar på Dominica. De
präglades emellertid i stor utsträckning av motsättningar
och fiendskap. Därför var man särskilt noga med att
föreningen inte skulle hamna i den situationen.
1997 Karibiskt forskarmöte med Lennox Honychurch

Den 21-22 mars var det karibiskt forskarmöte –
”Caribbean Work Shop” – på Göteborgs universitet.
SWEDOM var i någon mening medarrangör och svarade
för avslutningsmiddagen. Leif Ryding, Lars Åberg och
Rolf Johansson deltog i konferensen från SWEDOM.
Konferensen handlade om kommunikation och hållbar
utveckling i Karibien. Ett 20-tal forskare från Norge,
Finland, Danmark, England och Sverige samt Lennox
Honychurch från Dominica var inbjudna. SWEDOM:s
insats blev uppskattad, tack vare många medlemmars
insatser. Inte minst Rosa James som basade för den
karibiska matlagningen. Vi svarade dessutom för
reception, vakt, bokbord och försäljning av våra
presentartiklar. Vi kunde erbjuda ”egenimporterad”
Kubuli-öl. Under middagen utsågs Lennox Honychurch
till den första hedersmedlemmen i SWEDOM.
1998 Många kontakter knöts på Dominica

Filmen om Erland Blomqvist visade vi i Delice året efter
att den var klar. Det var på Blacksters bar och vi fick
visa filmen två gånger för intresset och kommentarerna
var så många och intensiva.
På föreningens fjärde styrelsemöte hade några frågor
blivit återkommande. Försöken att få ett fotbollslag från
Dominica till Gothia cup fortsatte. Medverkan i den
karibiska montern på turism- och resemässan TUR 98
bekräftades. Rolf och Doris rapporterade från sitt möte
med Scandinavian Caribbean Association i Köpenhamn.
Förhandlingar om reserabatter pågick. Den planerade
Kubuliimporten hade stött på EU-problem (streckkod).
En stor del av min och Doris semester på Dominica
gällde möten i SWEDOM:s intressen. Vi träffade
utbildnings- och idrottsministern Ronald M Green,
Sveriges generalkonsul Gerry Aird, Lennox

Honeychurch, Frances Harris vid the Teacher ́s Training
College, Harold Sealy på Frontline bookshop, Singoalla
Blomqvist-Williams, ledningen för Kubuli-bryggeriet
och inte minst Doreen Francis, Save the Children Fund,
med flera. Alla var intresserade och lovordade arbetet i
SWEDOM.
1999 Barnböcker till förskolor

Frågor till styrelsen handlade till stor del om
svårigheterna att få respons för föreningens aktiviteter på
Dominica. Flera vittnade om positiva och uppmuntrande
uttalanden vid samtal med ansvariga på Dominica. Det
är dock svårt att få informationsmaterial och svar på
konkreta frågor från ansvariga på Dominica. Resande till
Dominica uppmanades att ta med böcker till biblioteket i
Roseau (svenska) och engelska barnböcker till förskolan
i karibreservatet

med flera var på Dominica köptes ett kylskåp till
förskolan, vilket var till stor glädje. Vi skall fortsätta
med insamlingen.
SWEDOM fick informationsbidrag från Forum Syd
(30 000 kr). Härigenom har SWEDOM (tack vare Lars
Eriksson och Berith Granath) tagit fram en broschyr på
svenska om Dominica. Broschyren användes på TUR
2003 för första gången. Broschyren är ett viktigt
hjälpmedel för att sprida kunskaper om Dominica i
Sverige.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Med SWEDOM
har kontakter och utbyte ökat

2000 Reseservice och TUR-mässa

Arbetet med reseservice till Dominica för föreningens
medlemmar fortsatte. Hibiscus Valley Inn och Fort
Young representerade Dominica i den karibiska montern
på TUR 2000. Kontinuerliga förfrågningar om resetips
kommer till flera av styrelsens medlemmar.
2001 Nya kontakter – fler aktiviteter

SWEDOM blev medlem i Forum Syd, ett erkännande av
föreningen som en Non Governmental Organisation
enligt FN:s definition. Samarbetet med FN-föreningen i
Stockholm, med bl.a. Lars Eriksson, Berith Granath och
Gunvor Ngarambe, inleddes och en gruppresa till
Dominica arrangerades gemensamt. Rubriken på FNdagen den 24 oktober 2001 på Etnografiska museet i
Stockholm var "Kariberna i Dominica – en urbefolkning
som reser sig". Lars Eriksson höll en föreläsning om
Dominica – "en ö och ett land i Karibien". Carib Chief
Joseph Garnette, redogjorde för "The Caribs Today".
Gunvor Ngarambe höll en föreläsning om FNföreningens stöd till karibernas kunskapslyft.
2002 Stöd till förskolan i Crayfish River

Mycket arbete lades på att stödja ekoturism och få fler
att åka till Dominica. 2002 hade av FN utnämnts till året
för ekoturism. SWEDOM:s projekt i Crayfish River
beskrevs av Lars och Inga-Lill Berg och Bo och Birgitta
Hallberg på följande sätt:
”Vid vårt besök i Karibreservatet (i februari 2002)
besökte vi en förskola (Crayfish River pre-school).
Connie Williams som är läraren visade oss hur hon
bedriver undervisningen. Som lärare och allt i allo höll
hon också i färdigställande av skolan (som i stort var ett
betongskal), inredning och allt skolmaterial." Vid
styrelsemötet i Trollhättan 21-22 september beslöts att
med frivilliga bidrag från medlemmar, anhöriga och
vänner stödja Crayfish River som ett separat projekt
inom föreningen.
2003 Insamling som gav resultat

Vi fick in 6230 kronor i en insamling direkt riktad till
förskolan i Crayfish River i Karibreservatet. När Bosse

Utbytet mellan Sverige och Dominica – på många olika
plan – är ett av de viktiga framstegen, menar Rolf
Johansson när Vänskapsföreningen Sverige-Dominica
nu firar 20-årsjubileum.
Rolf Johansson och Doris Johansson var initiativtagare
till att 1996 bilda SWEDOM.
- Vi har fått förmånen att träffa nya vänner genom
SWEDOM. Utbytet mellan Dominica och Sverige i form
av resor, studieresor, möten och boende, har givit
mycket glädje, säger Rolf Johansson.
Han beskriver Dominica som en ö som har allt man kan
önska sig av vacker och spännande natur, härligt klimat
och intressant kultur.
- Inte minst musiken.
Ökade kunskaper om Dominica
Kunskapen om Dominica har ökat på flera olika sätt,
menar Rolf Johansson.
- I stort sett alla som har träffat någon från SWEDOM
har blivit medvetna om att Dominica finns och att både
Dominikanska republiken och Dominica finns. Antalet
resande till Dominica från Sverige har säkert påverkats
positivt genom SWEDOM:s aktiviteter, inte minst
deltagandet i TUR-mässorna och vid andra tillfällen.
Några exempel på vad SWEDOM helt eller delvis
åstadkommit:

•
•
•
•

Karibhövdingen Charles Williams visade uppskattning
och support för SWEDOM.
Stöd till Svenska folkhögskoleelever som gjort
examensarbeten på Dominica.
C-uppsats om ”Inclusive education" på Dominica.
Om inte SWEDOM funnits hade inte Dominica varit
representerad på så många TUR-mässor. Hemsidan
var tidigt på plats och har hjälpt många hitta till
Dominica.

•

SWEDOM:s deltagande i karnevalen skapade nya
kontakter.

Framåt för SWEDOM
20-årsjubileet är nog ett bra tillfälle att stanna upp, tänka
till och bestämma sig för vad som är meningen med
föreningen framöver, resonerar Rolf Johansson.
- De finns gott om visdom och kunskap i styrelsen och
bland medlemmarna. Det finns i Sverige numera ganska
många som känner till och uppskattar Dominica, också
bland dem som inte är medlemmar.
- Det finns också många personer på Dominica som
känner till och uppskattar SWEDOM. Förutsättningarna
är alltså goda och det som byggts upp under de första
20 åren utgör en bra grund att bygga vidare på.
Dagens förutsättningar för att nå ut och sprida
information om Dominica och kommunicera mellan
Sverige och Dominica är helt andra idag än de var när
föreningen startade. För 20 år sedan var t ex inte e-brev
vanligt. Hemsidor var ovanliga. Facebook, Twitter och
Instagram fanns inte.
- Att attrahera unga vetgiriga personer för medlemskap
är alltid en garanti för framtiden, dem kan SWEDOM nå
genom nya kanaler, säger Rolf Johansson.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Aktualiteter från Dominica
ett axplock av nyheter från olika delar av ön
Dominicas ekonomi återhämtar sig i år något efter den
ekonomiska kallduschen 2015, beroende på bland annat
den tropiska stormen Erika. Då minskade BNP med 3,9
procent efter att året innan ha ökat med samma procenttal.
Prognoserna nu talar om att ekonomin under 2016 ökar
ganska beskedligt, med 1,9 procent. Inkomsterna från
turismen återhämtar sig snabbt medan många andra
verksamheter växer långsammare. Nästa år beräknas
uppgången bli 2,8 procent. På längre sikt spår IMF,
Internationella valutafonden, att tillväxten stabiliseras kring
1,7 procent.
Ökningarna som vi ser nu är främst beroende på
regeringens program för att sälja dominikanska pass och
medborgarskap till utländska medborgare. Under 2017
väntas försäljningen av dominikanska pass inbringa över
500 miljoner East Caribbean dollar (100 East Caribbean
dollar = ca 37 US dollar; oktober 2016). Fortfarande märks
Erikas härjningar från 2015 i Dominicas ekonomi och
samhällsliv. Skador som orsakades av orkanen bidrar till de
nuvarande ekonomiska svårigheterna.
Det är intressant att lägga märke till att biståndspengarna från de flesta utländska givarna tycks ha kommit
fram. Utländska givare och långivare har ofta varit synliga
vid vägarbeten och reparationer av andra infrastrukturprojekt.
En positiv nyhet är att Nya Zeeland har erbjudit sig att

utöka sitt tekniska bistånd till det geotermiska kraftverket
som under lång tid diskuterats.
Säkerhetsministeriet (Ministry of National Security) har
infriat sitt tidigare löfte att utöka poliskåren med 30
tjänster. Öns polisstyrka omfattar nu totalt 500 poliser.
Utöver tjänsterna har poliskåren även fått modernare bilar
och annan utrustning,
Ett stort slakteri är nu helt färdigställt och det har börjat
säljas framför allt fågel- och fläskkött därifrån i butikerna.
Slakteriet har kostat mer än 10 miljoner East Caribbean
dollar att bygga och utrusta.
Regeringen har beslutat att ställa 15 miljoner East
Caribbean dollar till förfogande för investeringar i turistoch hotellsektorerna. Pengarna kan gå till lån med mycket
låg ränta och även i övrigt förmånliga regler.
Hotellägaren Kempinski och Range är två stora företag
som investerar i en större semesteranläggning vid Cabrits
naturreservat, strax norr om Portsmouth. Anläggningen
uppges stå klar 2018.
Nyligen började kinesiska företag konstruera ett nytt
sjukhus som, enligt planerna, ska stå klart första kvartalet
2018.
Under senare år har det varit många diskussioner och
protester mot det dåliga vägnätet, framför allt i Salisburyområdet. Protesterna har riktat sig framför allt mot
kvaliteten på vägarna som leder in till gårdarna. Vägarna
repareras och förbättras nu, bland annat genom pengar från
ett EU-projekt.
Kritiken mot vissa vägar tog ny fart efter en olycka med
dödlig utgång i november. En brittisk turist dog när en
minibuss med tio kryssningsturister krockade med ett annat
fordon på den ökända vägen från Emerald Pool. Övriga nio
turister skadades. Om kryssningsturister drar sig för att åka
med minibussar på Dominica skulle det kunna minska
antalet kryssningsskepp som lägger till på ön.
Bofasta och besökare utifrån ser nu fram mot
karnevalen 2017. Mas Domnik är den enskilda händelse
som drar flest besökare under året – kring 3000 personer
väntas delta under de tre veckor karnevalen pågår.

Årsmöte 2017
Lördagen den 29 april kl. 16.00-18.00 har SWEDOM
årsmöte hos Small Island Chocolates & Coffee på
Timmermansgatan 26, Södermalm, Stockholm. Notera
redan nu i kalendern. I nr 1/2017 återkommer vi med
mer information om årsmötet och den efterföljande
måltiden på restaurang Timmermans 1857.

SWEDOM:s styrelse 2016
Ruthine Strindholm, ordförande, tel 08 774 43 32,
e-post ruthine.strindholm@gmail.com.
Jan Ekholm, kassör och medlemsansvarig,
tel 08 774 43 32, e-post ekholm.jan54@gmail.com.
Ingalill Berg, sekreterare, tel 08 560 324 35,
lill.berg@spray.se.
Berith Granath, berith.granath@bredband.net och Claes
Hammar, claeshammar@hotmail.com är också ordinarie
ledamöter och Berith är vice ordförande.
Birgitta Brydolf, Per Brydolf, Gunnel Tollmar, Anders
Wretling och Liz Wretling är suppleanter.

