WAITIKUBULI
Nyhetsblad från Vänskapsföreningen Sverige-Dominica
Årgång 11, Nummer 2
Redaktör Berith Granath, tel 08 643 26 80

www.swedom.org
Maj 2007

vår hedersmedlem. En notis om detta finns också med i
detta medlemsblad.
SWEDOM:s årsmöte hölls som planerat den 28 april.
Det var tyvärr inte så många medlemmar som deltog. Jag
hoppas och tror att det beror på att årsmötet låg i
samband med en långhelg, då säkert många var lediga och
kanske bortresta.
Styrelsen omvaldes, förutom Bosse Hallberg, som avsagt
sig fortsatt styrelseuppdrag. Jag vill tacka Bosse för de
viktiga insatser han gjort som styrelseledamot i
SWEDOM. I stället invaldes Gunnel Tollmar, som jag
nu hälsar välkommen in i styrelsegänget. Jag tackar
också för förtroendet att även under kommande år få
vara SWEDOM:s ordförande.

Ordföranden har Ordet
Hej alla medlemmar!
Våren är här och sommaren med semester och skollov
kommer närmare för var dag som går! Härligt! Birgitta och
Bosse Hallbergs generösa inbjudan till medlemsmöten hos
dem på Stora Saxaren i Stockholms skärgård har blivit en
höjdpunkt för SWEDOM:s medlemmar. Vi är välkomna
till Birgitta och Bosse söndagen den 17 juni. Se inbjudan
längre fram i WaitiKubuli.

Jag vill passa på att flagga för en aktivitet som
SWEDOM ska ha till hösten i samarbete med ABF
Stockholm, en studiecirkel om Dominica. Cirkeln ska
avslutas med en studieresa till Dominica. Studiecirkeln
kommer att marknadsföras av ABF Stockholm i deras
kurskatalog som kommer ut i början av hösten. Vi
kommer att marknadsföra studiecirkeln inkl. studieresan
på resemässan den 8-9 september på STREET.

Sist men inte minst! Trots att SWEDOM är en liten
förening så har medlemmarna ett stort engagemang för
Dominica. Våra medlemmar är trogna och betalar sina
medlemsavgifter i tid. Något som är avgörande för
föreningens verksamhet och framtid. Det är viktigt med
Som alla vet deltog inte SWEDOM i årets TUR-mässa i
en god ekonomi för att vi ska kunna ha en bra
Göteborg pga den stora kostnad som detta skulle ha
medfört eftersom vi i år skulle fått finansiera detta själva . verksamhet. SWEDOM:s styrelse har beslutat att med
detta nummer av WaitiKubuli informera medlemmarna
Styrelsen har beslutat att SWEDOM ändå ska stötta
om Eldsjäls Gåvofond. I ett bilagt följebrev uppmuntrar
Dominica i år genom att delta på en resemässa den 8-9
september på STREET i Stockholm. Lasse Berg håller i vår jag SWEDOM:s medlemmar att börja spara i Eldsjäls
medverkan där. Se text längre fram i WK. Anmäl till Lasse Gåvofond.
om du/ni vill hjälpa till vid vårt informationsbord.
Jag hoppas att vi ses vid de kommande aktiviteterna som
SWEDOM inbjuder till! Vi ses kanske på Stora
Lennox Honychurch är som bekant Dominicas främsta
historiker och konstnär. Många av oss har träffat honom i Saxaren? Om inte ni har möjlighet att komma dit så vill
olika sammanhang. Han har mött flera studiegrupper från jag passa på att önska er en riktigt fin sommar!
Sverige och berättat om Dominica. Det är en mycket stor
ära för SWEDOM att Lennox har tackat ja till att vara

Hälsningar från Ruthine

World Bank supports
Caribbean Countries
FN:s miljöprogram UNEP uppger att väderförhållandena under 2005 och 2006 var extrema med
översvämningar, torka och orkaner som drabbade
många länder runt om i världen. Världsbanken har nu
utlovat de karibiska länderna ett lån som ska användas
till en regional katastrofförsäkring som ska täcka
skador och förluster vid framför allt orkaner.
WASHINGTON, M arch 8, 2007 –
The World Bank’s Board of Directors today
approved a US$14.2 million zero-interest credit from
the International Development Association (IDA) to
four country members of the Organization of Eastern
Caribbean States (Dominica, Grenada, St. Lucia, and St.
Vincent and the Grenadines), and an IDA grant of
US$9.0 million to Haiti to support their participation in
the Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility
(CCRIF).
Caribbean states are highly susceptible to natural
disasters – on average, one major hurricane affects a
country in the region every two years – and have only
limited options available to respond. With small
economies and high debt levels, they often depend on
donors to finance post-disaster needs, but donor
resources often take time to materialize. The CCRIF will
enable governments to purchase catastrophe coverage
akin to business interruption insurance that will provide
them with an early cash payment after a major hurricane
or earthquake.
Pooling their risk will save the participating
countries some 40 percent in individual premium
payments.
“The Facility, the first of its kind in the world,
represents an important shift from reacting to disasters
after they hit, to being much more proactive about
disaster management and mitigation,” said Caroline
Anstey, World Bank Country Director for the
Caribbean. “These projects will allow Haiti and the
OECS beneficiary countries to pay their contribution to
the CCRIF, giving them immediate access to funds if hit
by an earthquake or hurricane.”
The IDA credit will provide Dominica, Grenada, St.
Vincent and the Grenadines and St. Lucia with resources
to meet their payments of annual insurance premiums
over the next 3 years. The funds will be disbursed in
four installments to the CCRIF at the request of each
country’s Ministry of Finance.
In February the World Bank hosted a donor pledging
conference where Bermuda, Canada, France the United
Kingdom, the Caribbean Development Bank and the
World Bank pledged US$47 million for the CCRIF’s
reserve fund. A total of 18 Caribbean countries are
participating in the CCRIF, which is expected to become
operational before the 2007 hurricane season which
begins in June.

Miljövårdsgrupp på Dominica
Kära Dominica-vänner!
När jag var på D/ca senast så träffade jag advokaten
Singoalla Blomqvist för ett samtal. Hon bjöd genast in
mej till ett möte med den relativt nybildade
miljövårdsgruppen. Den består ännu så länge i
huvudsak av advokater, biologer och agronomer som
har startat denna grupp för att värna om naturen och
miljön på D/ca. Den är ännu i sin linda och helt ideell
men i starkt växande. Den behövs ju verkligen. Till
varje möte så bjuder man in politiker och
regeringstjänstemän för att sprida miljötänkandet.

Singoalla Blomqvist. Foto: Berith Granath

Jag berättade om situationen i Sverige, hur miljöarbetet startade på gräsrotsnivå på 70-talet, att jag gick
med i min första miljövårdsgrupp när jag gick på
högstadiet i grundskolan i slutet av 70-talet. Nu är ju
miljötänket förankrat i alla politiska partier lokalt, på
regeringsnivå och i alla svenska medborgares
medvetanden (även om vi har lång väg kvar att gå).
Det kommer förhoppningsvis att ske även på D/ca som
måste värna om sin vackra ö. Jag tycker att vår
förening ska stötta Dominicas miljövårdsgrupp i
möjligaste mån och till att börja med bli stödmedlem i
deras förening. Jag återkommer med mer fakta senare.
Tänk på miljön, gå ut och njut av vår vackra natur och
ha en skön sommar!!!
Ulla Sundberg

Nyheter i korthet från

Dominica
25 May

Lennox Honychurch
hedersmedlem i SWEDOM

Bank gives to AIDs unit

First Caribbean Bank have donated EC$1,000 to the AIDS Unit.
Source: DBS Radio

25 May

EC$12 million

EC$12 million will be made available from the EU Development Fund
for roads and public works. Source: DBS Radio

25 May

OECS & youth

PM Skerrit spoke of new initiatives aimed at the youth. He was
speaking at the OECS heads-of-state meeting.
Source: DBS Radio

22 May

Plan for health

A consultation on a national strategic plan for healthcare is being held
today. Source: DBS Radio

21 May

Roseau river plans

Plans were discussed yesterday to improve the Roseau river and area
ahead of World Rivers Day in September. Source: DBS Radio

18 May

Budget help?

PM Skerrit hinted at several initiatives in next month's budget that
could bring relief to Dominicans. He was speaking at a Town Hall
meeting in Calibishie last night. Source: DBS Radio

10 May

$2.5m for WCMF?

The D/a Festivals Committee is looking for EC$2.5 million for this
year's Creole Festival. Director Val Cuffy said he w as looking for
support from Govt. and the private sector. He also said the new
stadium would not be the venue. Source: DBS Radio
Lennox Honychurch i sitt hem i Dominica. Foto: Berith Granath
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Dominica and the Pirates
May 2007: Dominica features in two of the bigges t film & TV
events of the year.
Pirates of the Caribbean 3: At World's End
and Pirates 2: Dead Man's Chest were filmed in the Commonwealth of Dominica in early 2005. Pirates 3 was released
May 25th 2007.
"We selected Dominica because it's beautiful and virtually
untouched - and totally undiscovered by film-makers."
Producer Jerry Bruckheimer

Pirate Master, CBS's new epic reality TV show, was filmed
around Dominica in early 2007 and based on the legend of
pirate Captain Henry Steel, 18th Century brigand. Visit
http://piratesdominica.com/piratemaster.cfm for more details.

De moderna piraterna i CBS’s nya realityshow.

As Ruthine is writing in ”The Chairperson´s column”
it is a great honour for SWEDOM that Lennox
Honychurh has accepted to be a Member of Honour.
We all know about him. Lennox Honychurch is one
of the most respected persons in Dominica. He has
meant and means a lot to the country. He is a Doctor
of Philosophy (D Phil) in Anthropology and has a
Master of Philosophy degree (M Phil) in
Anthropology and Museum Ethnography. He is a
researcher, writer and artist.
I suppose that most of the members of SWEDOM
have read his book The Dominica Story - A History of
the Island. Published 1975, 1984, 1995 by Macmillan,
UK.
He has just published an article about Dame
Eugenia Charles, 1919-2005.
When I, as instructed by the board of SWEDOM,
asked Lennox Honychurch if he would accept to be a
Member of Honour in our organization he answered
“Yes” and said that he would be happy to meet groups
from Sweden and tell them about Dominica.
Berith Granath

Lennox Honychurch har en hemsida
www.lennoxhonychurch.com som är en oerhörd källa
till Dominicas historia och kultur.

Välkomna till medlemsträff
på Stora Saxaren!

Medlemmarna välkomnas redan vid ångbåtsbryggan av Bosse, som
passar på att ta ett första kort. Foto: Bo Hallberg

Välkommen till SWEDOM:s medlemsträff på Stora
Saxaren, nu för 7:e året i rad SÖNDAGEN DEN 17
JUNI 2007.
Stora Saxaren är en liten ö i Stockholms skärgård,
utanför Vaxholm.
Det går att komma dit med skärgårdsbåt. Båt avgår
från Stockholm omkring kl. 08.45, stannar i Vaxholm
(ca 09.30) och är framme strax efter 10.00 vid Stora
Saxaren. Exakta tidpunkter lämnas då Vaxholmsbolagets
turlista är klar till dem som anmält sig.
Du som har tillgång till egen båt kan givetvis komma
med den.
Båt går sedan tillbaka på kvällen ca kl. 19.00.
Vi bjuder på mat och dryck.
För ytterligare information och anmälan kontakta
Birgitta och Bo Hallberg (snarast, men helst senast
den 12/6).
Birgitta och Bo Tel.: 08-543 521 85
bhallberg@bredband.net

VÄLKOMNA!
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SWEDOM:s styrelse 2007
Ruthine Strindholm, ordförande.
Tel 08 774 43 32, e-post rstrindholm @yahoo.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.
Rosa James och Kerstin Ståhl är också ordinarie ledamöter.
Francisca Fagerholm, Berith Granath, Liz Kasserskog, Ulla
Sundberg, Gunnel Tollmar och Lars Örtemark är suppleanter.

SWEDOM kommer att delta i en resemässa den 8-9
september på STREET i Stockholm. Mer information
om vad STREET är hittar du på Internet
www.streetinstockholm.se. Mässans målgrupp är
människor som vill uppleva världen på egen hand och
inträdet till mässan är gratis. Förra året, som var
mässans första år, kom omkring 7500 besökare.
Genom intensivare marknadsföring räknar man i år
med en kraftig ökning. Kostnaden för att vara med och
”sälja” Dominica är låg, omkring 3000SKr. Du som är
intresserad av att ställa upp och hjälpa till att tala om
att det finns ett land som heter Dominica och att landet
är värt ett besök, kontakta Lars Berg på 08-560 324
35.
På www.resmassan.se finns den officiella
informationen om mässan och också en förteckning
över utställarna. Bl.a. kommer UD att vara
representerad, tyska turistbyrån, ett antal ambassader
från centralamerikanska och afrikanska stater o.s.v.
Lars Berg
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Fadderbarn på Dominica
Jag har fått barn!!! En flicka på 13 år. Jag har inga
egna barn till min stora sorg och har länge tänkt att jag
borde skaffa ett fadderbarn. Helst ville jag ju förena
denna gärning med min stora kärlek till Dominica på
något vis, och så hittade jag Barnfonden på Internet.
Till min stora glädje så kunde man på deras hemsida
välja Dominica när man anmälde sej som fadder,
vilket jag genast gjorde naturligtvis. Jag kände inte till
Barnfonden förut men Mark Levengod är med i dess
styrelse och det inger i alla fall mej stort förtroende.
Efter bara några dagar så fick jag med posten en
bekräftelse på min anmälan. Inom kort skulle jag få ett
mer detaljerat brev med information om Barnfonden
och dess arbete, samt ett faktablad om Dominica och
ett foto på mitt fadderbarn och lite information om
henne. Det kändes verkligen roligt och nästan som att
få en dotter. De informerade även om sina framtidsprojekt, där man kan vara med och stötta olika
hjälpprojekt. Jag hoppas att allt ska gå bra och att jag
ska kunna hjälpa mitt fadderbarn. Jag uppmanar alla
Dominica-vänner att hjälpa Dominicas barn!!!
Nybliven faddermamma
Ulla Sundberg
www.barnfonden.se
Barnfonden
Box 4100
20312 Malmö
Tel: 040-121885, E-post: office@barnfonden.se

