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Ordföranden
har ordet
Hej alla Swedom-medlemmar!
Hoppas ni har haft en skön vår och att ni har
klarat den långa vintern utan besvär.
Nu är det dags för vår årliga medlemsträff på
Stora Saxaren, vilket jag ser fram emot. Hoppas att
så många som möjligt kan vara med.
Valkampanjen är över för den här gången i
Dominica. Labourpartiet tog hem segern. Lite löst
prat om valfusk i två valkretsar, St Joseph och
Colihaut.
Vi vill passa på och gratulera och lyckönska den
nya regeringen för det kan de behöva.
Med ”Idas sommarvisa” vill jag önska alla
medlemmar en fin sommar med mycket sol, bad, god
mat och dryck och härliga ljusa kvällar.
Jag vill också passa på att uppmärksamma en av
våra äldsta aktiva medlemmar, Lars Eriksson, som
nyligen har fyllt 80år. Han leve! Hipp, hipp
hurra!!!!!
Ruthine
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Idas sommarvisa
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nån sätter fart.
På sommarn jag gör lite sommrigt för då kommer blommorna
snart.
Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen
grön. Och nu har sommaren kommit för jag har just tagit
bort snön…

Victorious Kubuli Boat!

Dive Fest in Dominica
Dive Fest is an annual event hosted by the Dominica
Watersports Association. Its purpose is to educate the
public about scuba diving, which is one of Dominica's main
tourist attractions.
Dominica's Dive Fest is the longest running Dive Fest
event in the Caribbean. This year marks the 12th
continuous Dive Fest!
Update: this year Dive Fest is scheduled for July 2nd to
July 10th, 2005.
The DWA created Dive Fest in order to give local
Dominicans a chance to learn more about scuba diving.
Through its Discover Scuba, Discover Scuba Diving and
Discover Snorkelling programs, children and adults can
take the plunge and experience diving first hand.
Education about the marine environment has also been
an important part of Dive Fest. In past years, school
children have attended slide shows on marine life and
participated in lectures about marine ecology aboard a
dive boat while touring the Soufriere Scott's Head Marine
Reserve.
Dive Fest provides fun for everyone...
Athletic events such as the Swimming Race, Kayaking
Race, and the famous Carib Canoe Race. Family events
such as the Beach Bar-B-Q and the "Jing Ping Ting" - an
evening of good food, good fun, and dancing to traditional
Jing Ping Music. And of course, there's plenty of Scuba
Diving! Free lessons at the beach and discounted rates for
making a real dive.

http://www.avirtualdominica.com/divefest.cfm

LABOUR
vann nyvalet den 5 maj

Labours valmöte i Soufriere. Foto: Bo Hallberg

Efter 5 år har det åter varit nyval på Dominica. År 2000
förlorade Workers regeringsmakten till Labour och
Freedom. Valmöten har hållits så gott som varje
söndagseftermiddag/kväll på olika platser, varvid varje
möte dragit 2-3.000 deltagare. Partierna har betalat
transporterna till mötena, som varit rena folkfesterna med
musik, öl, rom, kycklingben och förstås mycket
propaganda. Det har varit en mycket het valebatt.
Valet har nu avgjorts och Labour tog hem segern.
Premiärminister Skerrit kan nu fortsätta leda landet med
egen majoritet.
Bo Hallberg
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Dominica, Friday 27 May, 2005

Business leaders
analyse results of election
A few weeks after the 2005 General Elections, Business
Leaders for Economic Progress, headed by former Agriculture
Minister Atherton Martin, have offered an analysis of the results
of the polls.
At this month's polls, the Dominica Labour Party (DLP) won
12 seats as opposed to the United Workers Party's 8, and
according to the businessmen the reasons for that victory
ranged from the Diaspora vote to bribery of voters.
The group, which also comprised of individuals such as
former National Bank Credit Manager Louis Robinson, and
Hotelier Sam Raphael, was most vocal during the election

campaign taking specific issue with what was seen as
DBS's refusal to allow dissenting voices to be heard.
The group now proposes that this was one other factor,
which ensured a victory for the DLP.
Businessmen for Economic Progress argued that it
would appear that one factor resulting in the DLP
increasing its share of the popular vote by receiving 23,524
votes (52% of the popular vote cast), is support from
Freedom Party voters.
It also would appear, however, the group says, that the
Freedom vote would have been sufficient to guarantee
victory. It was noted that the DLP overall victory spread of
3,000 is equivalent to less than 50% of the 6,203 new
voters. This indicates that the Diaspora vote was critical to
the outcome of the poll particularly in several swing
constituencies.
According to the group, the airline travel costs of the
vast majority of these Diaspora voters were met by the
DLP. These costly travel arrangements in addition to highly
visible evidence of multi-million dollar expenditure on
campaign collateral materials including hundreds of
oversize billboards placed all over the country indicates
that finance, lots of it, was critical to the outcome of the
poll.
The statement continues that press reports of a US$
400,000 transfer linked to the sale of diplomatic passports
have raised serious concerns about the priority of
campaign financing. This transfer of funds came from the
company owned by persons resident in the Cayman
Islands who were recently appointed Dominican
Ambassadors -at-large and the funds went into a local bank
account in the name of senior officials of the DLP. This
fuelled suspicions that the extraordinary campaign
expenses described earlier, were partly financed by these
unexplained transfers. This indicates that access to
questionable external sources of finance were critical to
the outcome of the poll, the group said.
According to the group, another unique feature of this
2005 poll was the extended use of global radio broadcast
via the Internet. This opening up of the airwaves was in
sharp contrast to the decision by the state owned
broadcast services to limit coverage of live campaign
activities to those of the incumbent DLP to the total
exclusion of activities of the Opposition.
Private citizens with their views that differed from the
DLP were also denied use of State-owned radio and
Television. This indicates according to the report that
control of information was critical to the outcome of the
poll.
Additionally, the campaign according to the group, was
also characterised by a level of aggressive canvassing
involving the offer of merchandise, cash and services as
enticements for supporting the DLP. This indicates that
bribery and voter enticement were critical to the outcome
of the poll, the statement pointed out.
The businessmen also argued that the silence of local
community leaders from among the NGOs, Labour Unions,
the private sector, professional associations and the
churches allowed these flagrant challenges to electoral
priority to proceed without comment, caution or
condemnation. This, they said, indicates that the
conspiracy of silence encouraged open violation of the
accepted practices in law, for free and fair elections.

http://www.news -dominica.com/datelistqry.cfm

Om olyckan är framme
En berättelse om Dominicas sjukvård
SWEDOM:s medlemmar Elisabeth Kasserskog och
Anders Wretling berättar här för WaitiKubulis läsare om
en dramatisk händelse. Som de summerar sina
erfarenheter: i slutändan så fungerar Dominicas
sjukvård, fast på ett för svenskar mer ovant sätt.
Vi vill berätta lite om vår senaste resa till Dominica. Vi
vill börja med att tacka ungdomarna i Ruthines gäng, som
var så snälla och hjälpte oss med att ge sitt blod så en
svensk dam, som brutit lårbenet, kunde opereras.

Där vårdades hon i en månad. Men först var hon 5
veckor på sjukhuset Princess Margaret i Dominica.
Det var spännande och intressant att lära sig hur det
fungerar. Och i slutändan så fungerar allt, fast på ett
mer ovant sätt.
Elisabeth Kasserskog
Anders Wretling
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Hon hade ramlat på sin tomt och låg hemma 1 dygn. När
vi kom dit så ringde vi ambulansen, som kom på en
halvtimme. Ambulanspersonalen bar ut henne och
fixerade benet i ambulansen. Det är ju helt olikt vad vi är
vana vid i våra ambulanser. Men det fungerade ändå (med
vår hjälp och synpunkter). Sedan en lång väntan på akuten
med efterföljande röntgen (åldriga kameror).
Inget gratis
Väl inlagd på en avdelning för 24 personer, så ska man ju
ha allt med sig: lakan, handdukar, kläder, blöjor,
toapapper, tvål, osv. Man får betala för varje provtagning.
Om du inte har egen mat med dig, kan du få ”typ” soppa
att äta.
Ja, där låg hon en vecka med smärtor och kunde inte få
opereras förrän vi hade fått fram blod att donera. Jag gick
runt till vänner och frågade om någon kunde ge sitt blod.
Men det var svårt av olika skäl. Jag gick på stranden i
Mero, där var Ruthines ungdomar som välvilligt ställde
upp. Vi mötte dem senare på sjukhuset för att lotsa dem
rätt. De hälsade på damen som skulle få deras blod. Vi
besökte henne varje dag, förmiddag och eftermiddag.

SWEDOM:s stöd till
förskolorna i Crayfish River

Så började planeringen av att resa hem till svensk
sjukvård efter kontakt med SOS International. Det
ordnade sig med att en svensk sjuksköterska, Eva Khan,
kom ner på lördagen. Transporten skulle ske på
måndagen. Även det fungerade bra.

Under vår vistelse på Dominica denna gång besökte
vi tre av förskolorna och kunde konstatera att de
30.000 kronor vi i mitten av förra året fick från
Världens Barn insamlingen kommit till god
användning.

Fel flygplats
Vi väntade på ambulansplanet på Cainfield. Det var
bestämt så, då damen inte skulle orka att åka den
skumpiga vägen till Melville Hall. Vi väntade i 3 ½
timmar och började då fråga personalen på
räddningsstationen på flygfältet där vi väntade. Det visade
sig att planet stod och väntade på Melville Hall. Piloten
hade uppfattat att flygplatsen hette Mellfield. Han flög ner
till oss på 6 minuter.

Förskolelärarinnorna uttryckte sin stora tacksamhet
till SWEDOM. Alla tre förskolorna har nu fått en för
Dominica god standard.

Väl ombord med läkare och sjuksköterska flögs damen till
Guadelope. Därifrån åkte de med Air France till Paris.
Allt fungerade bra även där med ambulanstransport till
nästa plan mot Stockholm och Akademiska i Uppsala.

Under 2004 samlade vi i SWEDOM dessutom in
3.100 kronor som överlämnades till Connie Williams
i februari. Pengarna skall denna gång delas lika
mellan förskolorna och gå till inköp av skolmaterial
(Böcker, pussel, papper, kritor etc), som det alltid
råder brist på.

Bo Hallberg

Välkomna till medlemsträff O O O O O O O O O O O O
på

Stora Saxaren

Medlemsförmåner 2005
Till nummer 1 2005 av WaitiKubuli fanns en bilaga med
presentation av förmåner som medlemmar i SWEDOM får.
Den finns utlagd på SWEDOM:s hemsida.
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SWEDOM:s årsmöte 2005 –
skriv in i kalendern
Årsmötet hålls i Stockholm lördagen den 29 oktober kl.
16.00.
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SWEDOM:s styrelse 2005
Ruthine Strindholm, ordförande
E-post rstrindholm@yahoo.com
Mobil 070 722 79 37

På bilden välkomnar Bo Hallberg SWEDOM:s medlem
William John-Lewis till Stora Saxaren. Foto: Birgitta Hallberg

Välkommen till SWEDOM:s medlemsträff på Stora
Saxaren, nu för 5:e året i rad SÖNDAGEN DEN 19 JUNI
2005.
Stora Saxaren är en liten ö i Stockholms skärgård, utanför
Vaxholm.

Lars Berg, kassör, Ingalill Berg, sekreterare
E-post lars.berg@spray.se
Tel 08 560 324 35
Rosa James, Leif Ryding och Kerstin Ståhl är också
ordinarie ledamöter
Jan Ekholm, Francisca Fagerholm, Berith Granath, Bo
Hallberg, Ulla Sundberg och Lars Örtemark är suppleanter
Berith Granath, redaktör för WaitiKubuli,
E-post berith.granath@fn.se
Tel 08 643 26 80

Det går att komma dit med skärgårdsbåt. ”Vånö” avgår
från Stockholm kl. 08.30, stannar i Vaxholm (09.20) och
är framme 09.55 vid Stora Saxaren. Båt går sedan tillbaka
på kvällen kl. 19.00.
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Du som har tillgång till egen båt kan givetvis komma med
den.

Medlemsförteckning kan beställas från Lars Berg.

Vi bjuder på mat och dryck.
För ytterligare information och anmälan kontakta Birgitta
och Bo Hallberg (snarast men helst senast den 13/6, under
veckan 30/5-6/6 är vi på resa).
Birgitta och Bo, telefon 08-543 521 85
bo.hallberg@zeta.telenordia.se
VÄLKOMNA!

Notiser och korta artiklar välkomnas till Waiti Kubuli.
Kontakta Berith Granath.

Glöm inte att besöka SWEDOM:s hemsida

www.swedom.org

