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Bilaga: Inbetalningskort för medlemsavgift 2006 alternativt
Medlemskort 2006 för medlemmar som redan betalt avgiften

Ordföranden har ordet
Julen är snart här och det är mycket att stå i. Glöm inte att
det är en tid för omtanke och en tid för att umgås med familj
och vänner.
Orkanperioden är över och Dominica har klarat sig ganska
bra. Däremot har några andra öar och länder inte gjort det.
Våra tankar går till dessa, speciellt till Jamaica och Cuba
som har drabbats hårt i år.
Föreningens årsmöte i oktober blev en succé. Det blev
välbesökt med många givande diskussioner. Årsmötet
beslutade bla att nästa årsmöte ska hållas i april. Årsmötet
avslutades med god mat och dans från Västindien.
Jag vill passa på att tacka för förtroendet att ha bliv it vald
till ordförande ett år till.
Under året ska jag göra mitt bästa för att säkerställa
SWEDOM:s verksamhetsplan,
Detta är sista numret av Waitikubuli för året. Jag vill tacka
Berith Granath för ett utmärkt arbete som redaktör för vårt
medlemsblad. Berith vill gärna ha hjälp med redaktörskapet
för medlemsbladet. Jag hoppas att någon medlem känner sig
manad att hjälpa till, så att vi även i fortsättningen kan ge
ut medlemsbladet 4 gånger om året enligt vår
verksamhetsplan.
Nästa medlemsmöte blir i Göteborg i samband med
TurMässan. Hoppas att så många medlemmar som möjligt
kan delta på både mässan och mötet.
Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Ruthine

Förskolläraren Conny Williams berättar om
förskoleverksamheten i Crayfish River för SWEDOM:s
medlemmar Rolf och Doris Johansson och Birgitta Hallberg.
Foto: Bo Hallberg.

Stöd till karib-barnen
Som de flesta av SWEDOM :s medlemmar redan vet har vi
sedan flera år genom insamlingar och inköp medverkat till
att förskolorna i Karibterritoriet rustats upp, fått
inventarier som kylskåp och spisar samt skolmaterial.
Vid årsmötet beslutades att även under kommande år
samla in medel till förskolorna. Förskolelärarinnorna och
barnen är mycket tacksamma för det SWEDOM bidrar
med.
Birgitta och jag åker i början av december till Dominica
och tar då kontakt med förskolorna för att utröna vad som
är mest angeläget denna gång. Ett bra förslag är att köpa
böcker som julgåvor till skolorna. Vi kan sedan träffa
någon av fröknarna för att handla tillsammans.
Ge gärna ett bidrag med inbetalningen av
medlemsavgiften för 2006. Jag får sedan genom kassören
veta hur mycket som kommit in.
Bo Hallberg

Ge en julklapp eller nyårsgåva
till karibförskolorna
På det bilagda inbetalningskortet kan du välja
att ge ett frivilligt bidrag till karibförskolorna.
Böcker, leksaker, muggar, bänkar, frön till
skolträdgården. Ja, det finns mycket mer som
Lennox Honychurch på sin altan. Foto: Berith Granath.
barnen i karibterritoriet behöver.

News from Dominica
02 -Dec-05 New C&W service
A new Voice Over IP service, N etspeak, has been launched by
C&W, allowing cheaper calls using the Net. Source: DBS Radio
02 -Dec-05 AID Bank strike
90% of workers at the AID Bank staged a strike today over lack of
pay increases. Source: DBS Radio
02 -Dec-05 Public Officers honoured
Over 100 Public Officers were honoured today, Public Service Day.
Acting PM Ambrose George spoke at the ceremony, highlighting the
challenges faced by the public service. Source: DBS Radio
01 -Dec-05 Skerrit: sympathy for James
PM Skerrit expressed sympathy with opposition leader Edison
James over the way the UWP has treated their leader. The Party
votes for a new leader in a few days. James responded by assuring
the PM he was 'alright' and that the PM knows what it's like.
Source: DBS Radio
01 -Dec-05 Woman awaits fate
A Roseau woman is awaitng her fate on charges of murder. Ms
Maronie is alleged to have murdered a Pottersville man known as
'Robbo' last year. The verdict is expected today. Source: DBS Radio
01 -Dec-05 Prison officer arrested
A prison officer was arrested yesterday on suspicion of assisting the
escape of a prisoner last month. Source: DBS Radio
30 -Nov-05 Need for Forensic Lab
Police are calling for a forensic lab in the region. The calls comes
after 3 men, chraged for murder, were released for lack of forensic
evidence. Source: DBS Radio
29 -Nov-05 No new UWP leader yet
Parl Rep. Norris Prevost of the UWP said that Saturday's
nominations had not elected a new leader, but rather provided
nominees for the forthcoming delegates conference on Dec 11th,
when actual voting would take place. Source: DBS Radio
29 -Nov-05 PSU to bid
The Public Service Union is awaiting a decision on their bid to
provide janitorial & security services, under Govt. plans to
outsource these services starting Jan 1, 2006. Source: DBS Radio
29 -Nov-05 PM in Libya
PM Skerrit is visiting Libya to follow up on projects discussed
previously. Source: DBS Radio
29 -Nov-05 Lawsuit political?
The decision by Taiwan to file a lawsuit against D/a is described as
politically motivated, said PM Skerrit, saying that D/a has not
defaulted on it's $12m debt & continues to make payments. He
said a US firm has been engaged to defend D/a. Source: DBS Radio
28 -Nov-05 Williams as UWP leader?
Earl Williams is ahead in the race to become the leader of the
United Workers Party after the nominations were counted on
Saturday. He called for unity in the Party & country, and he was
nominated over Julius Timothy. Source: DBS Radio
25 -Nov-05 Airport work
Work is being u ndertaken at Melville Hall airport aided by
Venezuelan army engineers as part of improving air-access to
Dominica. Source: DBS Radio
25 -Nov-05 Machine -readable passports
The new machine-readable Dominica/CARICOM passport which will
be introduced soon are being hailed as a success, and will facilitate
travel regionally & globally, and also help fight crime. Source: DBS
Radio
24 -Nov-05 George is witness
Former Finance Minister Ambrose Geroge took the stand today in
the case of the dismissal of the former Gen. Mgr of the Nat. Bank,
Mr Corbette. Source: DBS Radio

Prosper Paris prövar en samisk trumma.
Ett instrument som han är van att hantera,
men i form av en karibisk trumma.
Foto: Coskun Genlik.

Prosper Paris på besök i Huddinge i samband med ett
kulturarrangemang med samer. Foto: Coskun Genlik.

Karibbesök i Stockholm
Stockholms FN-förening har sedan flera år ett samarbete
med karibterritoriet i Dominica. Det projekt som nu är
aktuellt är ett utbyte mellan karibterritoriet och FNföreningen i Stockholm.
Förra året besökte Susanne Berggren, Stockholms FNförening, territoriet för att förbereda utbytet. I oktober i år
besökte Prosper Paris Stockholm för att ytterligare
förebereda utbytet.
Prosper är en välkänd person i territoriet. Han är
kulturarbetare och ledare av gruppen Karifuna. I
Stockholm hade Prosper ett omfattande program med
olika besök och möten med organisationer, politiker och
framför allt med de medlemmar i FN-föreningen som ska
besöka karibterritoriet. Mötet med samiska kulturarbetare
var också mycket uppskattat av Prosper.

En bussresa från Roseau till Scotts Head kan vara nog så spännande
och ta nog så lång tid.

BUSSRESAN
Det är fredag förmiddag, Birgitta och jag är i Roseau och
har just handlat färdigt för helgen. Mobiltelefonen ringer,
vår vän Domprosten har hört av sig och vill komma ut till
Scotts Head och äta lunch med oss klockan 12.30.
Vi är nära vår busstation vid Old Market och det tar ca en
halvtimme hem så det passar bra.

barnen måste ju få komma hem.
Vi flyttas om och 8 barn får plats i knän och mellan
vuxna och varor. Jag hade lilla Jamali i knät, han
började omgående putta på de två små flickorna som
satt mellan chaufför och passagerare i framsätet.

Barnens valrörelse
Klockan 11 sitter vi i en fullsatt buss. Det är vår vän från
grannbyn Soufriere som kör. Han är mycket vänlig. En
sista (?) dam kommer på och vill att bussen kör via
Whitchurch, där hon har matkassar att hämta ut. Bussen
ger sig av, men det blir kort därefter tvärstopp. Stan är
proppad av bilar och bussar, en stor kryssningsbåt ligger
inne och det är fredag.
Fler Transporter än människor på stan, som någon
uttrycker det.

Tredje gången gillt
En medpassagerare blir ombedd att gå bort och hämta
varorna. Han kommer tillbaka och bussen har endast
kommit framåt ett hundratal meter. Efter en dryg
halvtimme sneddar vi busshållplatsen och åker vidare till
Shillingford, där ytterligare en dam med varor plockas
upp. Det börjar bli trångt men ytterligare en dam kommer
fram till bussen och frågar om hon får åka med.
Självfallet, en person till får alltid plats. Hon nämner
också att hon handlat på marknaden och har varor att
hämta där.
Således en ny färd genom hela stan. Efter ytterligare en
halvtimme passerar vi åter busstationen där vi startade för
tredje gången. Jag slår en signal till restaurangen och
berättar att vi kommer när vi kommer. Frustrationen har
nu gått över och vi lämnar centrum och åker mot Scotts
Head. I New Town var det denna dag tre damer som
skulle ha bröd, så bussen stannade och inköp gjordes. Det
är mycket varmt i bussen. Efter några hundra meter är vi
vid New Towns Pre school och många barn i åldern 3-5 år
står och väntar på buss. Bussen stannar naturligtvis,

Sedan börjar barnen valkampen och skriker om
Labour, Workers, Ian Pinard (Labours kandidat i vårt
distrikt) och Skerrit (premiärministern). Valrörelsen
har nått förskolorna, dom vet hemifrån vem dom
skall skrika på.
Därefter ytterligare skratt, bråk och sång. Mycket fin
stämning. I Soufrie re skall en dam skjutsas längst
upp i byn med sina varor. Omflyttning i bussen igen.
Halvvägs till Scott’s Head skall dam längst bak i
bussen av, så andra passagerare inklusive barn och
varor måste åter plockas om.
I Scotts Head var det vår tur att kliva av efter en
frustrerande, trång, varm men mycket rolig färd hem.
Vi kom en timme sent till lunchen, men vad gör det
på Dominica!?
Bo Hallberg

ÅRSMÖTE 2005

Efter årsmötet bjöd Ruthine och Jan på dominikansk buffé. Foto:
Lars Berg.
Ordföranden Ruthine hälsar deltagarna och gästerna välkomna till sitt
och Jans hem. Foto: Lars Berg.

Årsmötesdeltagarna lät sig väl smaka. Foto: Lars Berg.

Mötesordföranden Hans Linton bakom sin hustru Berit samtalar med en
av årsmötesdeltagarna. Foto: Lars Berg
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Kommande medlemsaktiviteter
TurMässan i Göteborg 23-26 mars 2006
SWEDOM:s styrelse hoppas att medlemmar vill ställa
upp i montern och välkomnar till ett möte lördagen den 25
mars.

Årsmöte i Stockholm 29 april 2006
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Medlemsförteckning kan beställas från Lars Berg.
Glöm inte att besöka SWEDOM:s hemsida

www.swedom.org

Stämningen var på topp, inte minst efter en dominikansk rom
punch. Foto: Lars Berg.
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SWEDOM:s styrelse 2006
Ruthine Strindholm, ordförande
Mobil 070 722 79 37
Leif Bratt, kassör
Lars Berg, medlemsansvarig, Ingalill Berg, sekreterare
E-post lars_i_berg@hotmail.com, tel 08 560 324 35
Rosa James och Kerstin Ståhl är också ordinarie ledamöter
Jan Ekholm, Francisca Fagerholm, Berith Granath, Bo Hallberg,
Ulla Sundberg och Lars Örtemark är suppleanter

