AITI UBULI
Nyhetsblad från Vänskapsföreningen Sverige-Dominica
Årgång 10, Nummer 1
Redaktör Berith Granath, tel 08 643 26 80

Ordföranden
har ordet
Hej alla SWEDOM medlemmar!
Medan Kung Bore fortfarande håller ett fast grepp om
Sverige är jag i full färd med att förbereda mej för värmen
och karnevalen på Dominica.
Enligt nyheter från Dominica har regeringen lovat 4,4
miljoner EC$ i ersättning som kompensation till odlarna
kring området vid Melville Hall Flygplats. Flygplatsen
håller på att uppgraderas bl.a. med en förlängning av
landningsbanan.
Man har också börjat bygga en idrottsarena i Windsor
Park i Roseau. Investeringen beräknas till omkring 34
miljoner EC$ och finansieras av Kina. Enligt premiärministerns talman är det ca 80 personer som är sysselsatta
med byggarbetet. Både kineser och dominicamedborgare.
Förutom detta har idrottsarenan även skapat arbetstillfällen för lastbilsägare/förare och andra yrkeskategorier
på Dominica. Arenan kommer att bli en av de finaste i
Karibien. Den kommer att rymma ca 12 000 personer varav
8 000 har sittplatser. Det kommer att finnas en elektronisk
resultattavla, privata hytter och ett mediacenter. Arenan
planeras att bli klar i slutet av året.
I januari hade SWEDOM styrelsemöte hos Berith
Granath och Lars Eriksson. Vid detta möte beslutades bl.a.
att vi ska ha ett extra årsmöte pga att föreningen ska byta
verksamhetsår till kalenderår. Mötet kommer att hållas
lördagen den 29 april.
Före detta har vi ett medlemsmöte i Göteborg i samband
med TurMässan den 25 mars. SWEDOM representerar
Dominica. Som ni alla vet deltog vi inte på TurMässan
2005. TurMässan är den 23-26 mars. Hoppas att det är
många medlemmar som kan ställa upp och representera
Dominica. Om ni har möjlighet att delta kontakta mej på tel.
nr. 08-774 43 32 eller 070-722 79 37.
Jag hoppas att jag får se många nya medlemmar både på
TurMässan och på det extra årsmötet.
Varma Hälsningar från Ruthine
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Kallelse till extra årsmöte!
Samtliga medlemmar i SWEDOM inbjuds till
extra årsmöte lördagen den 29 april kl.13.00
hos Ruthine Strindholm och Jan Ekholm på
Stambanevägen 96 i Huddinge/Stuvsta.
Ring 08-774 43 32 eller 070-722 79 37 om ni
planerar att närvara.

Förslag dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötets ordförande och
sekreterare
4. Val av två justeringspersoner
5. Val av två rösträknare
6. Fråga om det extra årsmötet blivit
behörigen utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Stadgeändring
9. Övriga frågor
10. Årsmötets avslutning

Inbjudan till medlemsmöte
Efter att TurMässan har stängt kl. 18.00
lördagen den 25 mars inbjuds medlemmar till ett
möte på en restaurang i närheten av mässan.
Samtal om Dominica med nyheter och skvaller
från några som nyligen kommit hem från sitt
”andra hemland” och litet mat och dryck står på
agendan.
Det goda samtalet och samvaron står vi alla
för. Mat och dryck står var och en för.
Meddela gärna Ruthine eller mig om du kan
komma. Vi möts i den karibiska montern på
TurMässan alternativt vid huvudentrén om du/ni
inte är inne på mässan. Vi hoppas att många vill
komma!
Berith Granath

Här en tidigare Miss Dominica.

Vem vill inte vara i Dominica när det är karneval?
Många medlemmar i SWEDOM passar självklart
på. I år inleddes karnevalen den 12 januari med
den traditionsenliga ”karnevalsuppvärmningen” och
avslutas den 17 mars med en lika traditionsenlig
prisceremoni.
Dessemellan är det gatuparader, jump up,
calypsotävlingar, socatävlingar och skönhetsHär en annan karnevalsdrottning. Frågan är vad mannen
tävlingar. Musik, sång, mat, dryck och glädje
till höger gör? Skicka in ditt svar till WaitiKubuli.
präglar karnevalen.

Dice är regerande calypsokung och kommer under karnevalen
att få tävla mot många nya förmågor. Vem kommer att vinna?

Ingen ”går säker” under karnevalen. Man med spjut lyder
bildtexten.

TUR 2006 närmar sig

Bild från TUR 2005.

SWEDOM deltar i TUR 2006. För oss som är
medlemmar i SWEDOM betyder Dominica
mycket. Därför är vi stolta över att Dominicas
turistmyndighet har givit oss förtroendet att få
representera Dominica på mässan.

- Det är mycket glädjande att se den stora
spännvidden det är på länderna som ställer
ut på TUR 2006. I dagsläget är alla världsdelar representerade, säger Johan F
Lundberg, mässansvarig för TUR.

Dominica har så mycket att erbjuda besökare. Landet
kommer aldrig att ”drabbas av” massturism. Turisterna
som kommer till Dominica är med Lennox Honychurch
ord kvalitetsmedvetna, naturälskande och ganska få.
På TUR 2006 hoppas vi kunna fånga in just denna
grupp och få tillfälle att berätta om Dominica.
Inte minst ska vi locka med alla de fina
medlemsförmåner SWEDOM erbjuder sina medlemmar.
Det handlar om flygresor till och från Dominica. Vi tackar
Caribia/Carib Travel AB och Västindienspecialisten för
dessa förmåner. Vi tackar också för rabatter på boende.
SWEDOM:s medlemmar Francis Charles och William
John-Lewis erbjuder sina medlemsvänner goda rabatter på
boende i deras hus, båda i Scott’s Head.
Och i karibterritoriet fortsätter Margaret och Charles
Williams att välkomna oss till deras Carib Territory Guest
House. Charles delar sin tid mellan den lilla pensionatrörelsen och hövdingskapet i territoriet.
Det är detta och mycket mer som vi ska berätta om på
TUR 2006. Som Ruthine skriver, välkommen att vara
med oss i Dominicas monter mitt i den Karibiska byn. Det
är roligt att få marknadsföra Dominica.
Vi som varit med några gånger vet hur det går till. Vi
säger ”det här är Dominicas monter”. ”JaHa”, säger
besökaren, ”jag har varit där”. Till en början går man på
det. Men man lär sig ganska snart var folket har varit. Inte
på Dominica. Ni vet var jag menar, eller hur? Vi ska
locka folket från DR till D.

De senast tillkomna utställarna är Guatemala och El
Salvador.
På TUR 2006 kommer det att finnas utställare från
samtliga branscher inom rese- och turistindustrin
vilket gör att bredden, som TUR är känt för, stärks
ytterligare. Seminarie- och konferensprogrammet,
som börjar redan på onsdagen i år, är det bästa
hittills i mässans historia.
- Vi är väldigt nöjda med programmet. De flesta
seminarierna har en inriktning eller tema på hur man
gör affärer inom industrin. Till exempel hur man
utvecklar och tjänar pengar och får sin destination att
blomstra, säger Johan F Lundberg. Se också separat
artikel om seminarieprogrammet i det här
nyhetsbrevet.
Eftersom mässan nu närmar sig är det dags att tänka
på förberedelser för att ert mässdeltagande ska bli så
framgångsrikt som möjligt. Sätta gärna upp mål med
vad ni vill få ut av er medverkan på TUR och ha en
plan för hur ni bjuder in och vad ni planerar att göra
på själva mässan.
Det är också betydelsefullt att ha en plan för hur den
viktiga uppföljningen efter mässan ska se ut. Annars
finns det risk att ni går miste om alla de bra
kontakter och affärsmöjligheter som ni fått på TUR.

Berith Granath

Vi ses i mars!

Med detta nyhetsblad följer 2006
års medlemsförmåner.

Johan F. Lundberg
Mässansvarig

Hans Linton, Sveriges fd Dominica-ambassadör

News from Dominica Återhämtning på gång
24-Feb-06

Skerrit annoyed
PM Skerrit has expressed his anger over malicious stories that have
been printed about him, and has called them pure fabrication and
said that he has nothing to hide. Source: DBS Radio

24-Feb-06

Queen show tonight
9 beauties will vie for the Miss D/a crown tonight. The show will
have new segments, including a 'business wear'. Source: DBS
Radio

24-Feb-06

Solid Waste Fees
With Parliament's approval of an Act this week, the Solid Waste
Mgmnt. Corp. will be able to collect fees from businesses &
households. Source: DBS Radio

24-Feb-06

Public Union on VAT
The Public Service Union have reservations over the
implementation of VAT on March 1st. They said there were several
areas they had concerns over, but hoped it would improve
members' salaries. Source: DBS Radio

23-Feb-06

Hunter wins King of Tent
Hunter won the Stardom Calypso King of the Tent last night at
Sisserou Hotel. Source: DBS Radio

23-Feb-06

Japanese TV crew
Chairman of the Carnival Org. Committee. said a Japanese TV crew
would be one of several foreign TV crews here to cover Carnival.
Source: DBS Radio

23-Feb-06

PM in Cuba
PM Skerrit is in Cuba, and said the visit will strengthen relations
between the countries. Areas that will be looked at are agriculture,
housing and health. Source: DBS Radio

23-Feb-06

Stiffer penalties
A call has gone out for stiffer penalties for sex-related crimes. This
has come from a number of organisations & individuals in a joint
statement; there were 81 cases of rape in 2003 and almost 200
cases of indecent assault. Source: DBS Radio

22-Feb-06

New opportunities for Caribs
The people of the Carib Territory hailed the new Carib Cultural
Village as providing many new opportunities for them. The $3
million Village was offically opened yesterday Source: DBS Radio

22-Feb-06

Jump Up hours
Jump up hours will remain 4am to 10pm on Carnival Monday.
There are a record 10 Carnival bands. Source: DBS Radio

22-Feb-06

Restrict Haitians?
Ian Douglas said Govt were looking at calls to restrict Haitians
entering the country. Source: DBS Radio

22-Feb-06

Excise Tax Act debate
The Excise Act was debated in Parliament today. Education
Minister Vince Henderson, said the people of the nation will not be
worse off, citing the case of gasoline, which will see a reduction in
price. Source: DBS Radio

21-Feb-06

Regional TV for Carnival
Regional TV crews arrive in D/a later this week to cover Carnival.
Head of the Canrival Committee Val Cuffy said the exposure will be
invaluable. The TV companies are from Jamaica, Trinidad &
elsewhere. Source: DBS Radio

SWEDOM:s styrelse 2006
Ruthine Strindholm, ordförande
Tel 08 774 43 32, e-post rstrindholm.yahoo.com
Leif Bratt, kassör
Lars Berg, medlemsansvarig, Ingalill Berg, sekreterare
Tel 08 560 324 35
E-post lars.berg@spray.se, lill.berg@spray.se
Rosa James och Kerstin Ståhl är också ordinarie ledamöter
Jan Ekholm, Francisca Fagerholm, Berith Granath, Bo Hallberg,
Ulla Sundberg och Lars Örtemark är suppleanter

Hans Linton är medlem i SWEDOM sedan
många år. Hösten 2004 lämnade han sitt
uppdrag som Dominica-ambassadör. I sin
slutrapport till svenska UD skrev han bland
annat följande.
Dominica har länge varit ett land i ekonomiska
svårigheter men tycks nu efter ett par år av drastisk
ekonomisk åtstramning och internationellt stöd vara
på väg att återhämta sig. De östkaribiska grannstaterna har således gått samman om en
stabiliseringsfond för att hjälpa landet, som vidare
ingått ett avtal med Internationella valutafonden IMF
där ett av verkemedlen varit radikala nedskärningar i
den offentliga sektorn.
Dominica har föga av typisk strandturism och har
byggt sin ekonomi på jordbruk, i synnerhet bananer.
Bananproducenternas problem är därför i hög grad
Dominicas problem.
Dominica känner sig hårt pressat av Världshandelsorganisationen WTO, särskilt som landet med små
ägor på bergssidorna har svårt att konkurrera med
dollarbananplantagerna i Centralamerika och
Ecuador. På grund av WTO har landet nödgats
minska sin export från 6 000 till 960 ton bananer.
Finansminister Swinburne Lestrade meddelade under
2004 att landet står under IMF:s så kallade ”poverty
reduction programme” under tre år. IMF:s chef för
det årets konsultation, Alejandro Santos,
konstaterade att ”Dominica is coming out of the deep
recession of the last few years – exports are
beginning to grow, imports and tax collections are
up. Dominica is coming out of the deep recession,
the economy has bottomed out and recovery is under
way”.
Den tidigare kolonialmakten Storbritannien är den
störste biståndsgivaren och handelspartnern. Andra
stora biståndsgivare är Frankrike och Japan – det
sistnämnda landet på grund av sin valfångst- och
fiskeripolitik. Förhållandet till USA var långt bättre
under Dame Eugenias tid. Det karaktäriseras i dag
som pragmatiskt, men det står utan vidare klart att
bananfrågan i WTO betänkligt har bidragit till att
försura förhållandet.
Landet mottar även åtskilligt bistånd från EU till
bananindustrin och byggandet av en ny flygplats,
nödvändig om landet i ökad grad skall kunna satsa
på ekoturism som ett led i diversifieringen av
ekonomin.

