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Dominica. Det är fem personer som i förhandsdiskussionerna är aktuella. Fyra män och en kvinna.
Dominicas president välj inte av folket. Partierna
nominerar kandidater och både regeringen och
oppositionen måste vara överens om vem som ska utses
till president. Presidenten är Head of State men har
begränsade maktbefogenheter. Han eller hon ansvarar
bl.a. för säkerhetsfrågorna på Dominica.

Ordföranden har Ordet
När jag den 1:a maj skriver detta så kan jag konstatera
att våren är här med besked. När du får det här numret
av vårt medlemsblad är det förhoppningsvis ännu
varmare. Jag vill passa på och tacka de medlemmar som
genom sin insats gjorde det möjligt för föreningen att
kunna delta på TUR mässan i år. Som vanligt var
intresset för vår monter stort.
Jag har precis kommit tillbaka från Dominica. På
Dominica är det sig likt men samtidigt inte. Sedan
november förra året har det varit mycket kallare och
regnigare än normalt. Arbetet med flygplatsen i Melville
Hall fortsätter och beräknas vara klart år 2009. Det
pågår också mycket vägarbete i Dominica
bl.a. mellan Petite Soufriere och Rosalie som ligger i
Castle Bruce. Regeringen har fått 12 miljoner dollar av
EU.
Precis som i övriga världen har matpriserna gått upp i
Dominica. Det är höjda priser på bl.a. ris, mjöl och
socker. Även bensinpriset har gått upp. Frågor som den
nuvarande regeringen och den kommande måste hantera.
I oktober är det dags att välja en ny president i

I år är det 30 år sedan Dominica blev självständigt. Den
3 november 1978. Under hösten blir det med all säkerhet
en stor återförening eftersom extra många från Dominica
lär komma hem för att fira självständighetsdagen. Varje
by har sin egen sammankomst under året men de största
festligheterna är fr.o.m. sista veckan i oktober t.o.m. den
3 november. Det kommer att vara karnevalsstämning
med underhållning och kulturella inslag. Det är t.o.m. så
att regeringen är lite orolig för att så många kommer att
besöka Dominica från slutet av oktober till i början av
november eftersom det kanske inte finns hotell och
sovplatser till alla. Trots det kan ni vara säkra på att jag
kommer att vara där. Biljetten är redan bokad.
Som ni vet hade vi årsmöte den 19 april. Vi som var där
kunde glädjas åt att den svenska ambassadören för de
västindiska öarna, Sten Ask, deltog vid årsmötet. Han
höll ett mycket inspirerande föredrag där han gav sin syn
på Dominica. Efter mötet åt vi, som vi brukar, en
gemensam middag. Jag tackar alla som var med på mötet
men hoppas samtidigt att vi blir ännu fler vid nästa
årsmöte. Nästa medlemsmöte är den 15 juni hos Bosse på
Stora Saxaren. Ses vi inte då så vill jag passa på att
önska alla en trevlig sommar.

Ruthine
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Inbjudan till
medlemsmöte den 15 juni
på Stora Saxaren!
Mer information sista sidan!

Sveriges ambassadör om

Dominica
Sveriges ambassadör för Dominica, Sten Ask,
medverkade på SWEDOM:s årsmöte, som ordföranden
sagt i sin krönika. Sten Ask besökte Dominica i februari.
Här följer ett första sammandrag av hans rapport till
UD, den del som handlar om den politiska utvecklingen. I
kommande nummer av WK sammanfattas avsnittet om
den ekonomiska utvecklingen.
o Reringen Skerrit har ett bra politiskt utgångsläge inför
valet 2010 - fattigdomsbekämpning viktig
förtroendefråga
o Dminicas anslutning till ALBA motiveras av nationella
ekonomiska intressen - inget militärt deltagande
o Banden till Venezuela har stärkts genom ökat
ekonomiskt stöd
o Dominica har brutit de diplomatiska förbindelserna
med Taiwan och erkänt Folkrepubliken Kina, som lovat
omfattande bistånd
o Den viktiga bananindustrin befinner sig i djup kris
o Den höga arbetslösheten leder till utvandring och
minskad folkmängd
o Turism och infrastrukturprojekt viktiga tillväxtfaktorer
Den politiska utvecklingen
Det senaste parlamentsvalet ägde rum i maj 2005 och
innebar att regeringspartiet Dominicas Arbetareparti
erövrade elva mandat medan koalitionspartnern
Dominicas Frihetsparti fick ett mandat av de totalt 21
direktvalda platserna i parlamentet. Oppositionspartiet
Förenade Arbetarepa rtiet fick resterande nio mandat.
Samarbetet mellan den 74-årige presidenten Nicholas
Liverpool och den unge premiärministern Roosevelt
Skerrit fungerar väl. Liverpool betraktas som en äldre
klok statsman, som också varit en högt respekterad
professor i juridik vid University of West Indies på
Barbados.
Premiärministern Skerrit har fortsatt ett starkt folkligt
stöd. Hösten 2007 genomförde han en ommöblering av
regeringen, som han beskrev som nödvändig för att möta
landets stora utmaningar. Det gäller främst att ta itu med
bostadsfrågor, stigande levnadskostnader och skapa nya
jobb. Han har förutom posten som regeringschef lagt
beslag på portföljerna för rikets finanser, utrikespolitik
och social säkerhet. Politiska bedömare tror - inte minst
mot bakgrund av en svag opposition - att regeringen har
goda chanser att återväljas i nästa val, som skall äga rum
senast i juli 2010.
En av de viktigaste frågorna kommer att bli hur väl
regeringen lyckats bekämpa den utbredda fattigdomen i
landet. Det krävs därför nya jobb, som kan aktivera de
arbetslösa främst på landsbygden där arbetslösheten är
högst. En annan viktig fråga är hur Dominica kommer att
påverkas av den fortgående handelsliberaliseringen och

vilka effekter den regionala integrationen kommer att få
på utvecklingen.
Kina och Venezuela viktiga samarbetsparter
Det väckte viss uppmärksamhet när Dominica i början av
2008 som enda medlem av CARICOM anslöt sig till
Hugo Chavez’ initiativ ALBA (Bolivarian Alternative for
the Americas), som skall ses som ett alternativ till det
USA-stödda FTAA (Free Trade Area of Americas).
Skerrit förklarar att detta inte skall ses som ett
ideologiskt vägval utan endast syftar till att främja
landets nationella intressen, bl.a. genom möjligheten att
erhålla fördelaktiga lån. Han understryker också att
Dominica inte kommer att delta i det militära samarbetet.
Även om Dominicas regering anses vara en av de
mest vänsterinriktade i Karibien vinnlägger den sig även
om goda relationer med USA. Dominica stöder t.ex.
USA:s arbete för att förhindra den växande knarksmugglingen från Sydamerika via Karibien till
Nordamerika och Europa. Den amerikanska militären och
kustbevakningen har fått rätt att ingripa mot smugglare
på Dominicas territorialvatten.
Under senare år har Dominicas traditionellt starka
band med Venezuela ytterligare stärkts. Dominica har
anslutit sig till Venezuelas Petro Caribe-initiativ, som ger
möjlighet att köpa olja till fördelaktiga betalningsvillkor
men inte till lägre pris. Venezuela har också lovat att
bygga ett oljeraffinaderi med en kapacitet på 10 000 fat
per dag utanför huvudstaden Roseau - ett projekt som
mött starka protester från miljöaktivister. Regeringen
skall fatta beslut inom kort och väntas ge grönt ljus för
projektet.
Venezuela lämnar också ett omfattande gåvobistånd,
främst till infrastrukturprojekt, jordbruket, nationell
säkerhet och utbildning. En annan stor biståndsgivare är
EU, som f.n. finansierar projekt till ett värde av ca 75
miljoner USD inom områdena infrastruktur, jordbruk,
social utveckling och allmänt budgetstöd.
År 2004 bröt Dominica sina förbindelser med Taiwan
och upprättade istället diplomatiska förbindelser med
Folkrepubliken Kina. Detta berodde främst på att
Dominica fick löfte om omfattande kinesiskt bistånd.
Kina har nyligen byggt en ny och modern idrottsarena i
huvudstaden, som invigdes i höstas. Det huvudsakliga
arbetet har utförts av kinesisk arbetskraft, som anses vara
mer effektiv än den inhemska arbetskraften.
Regeringens strävan att få fart på ekonomin har lett till
en del tvivelaktiga projekt. För att öka sina inkomster har
Dominica sålt medborgarskap till utländska medborgare,
som investerar minst 75 000 USD i landet. Detta system
har kritiserats av omvärlden, som hävdar att kriminella
personer på så sätt kan skaffa sig en fristad i landet. USA
har också starkt kritiserat försäljningen av pass, som de
anser underlättar illegal invandring till Nordamerika.
Dominica har vidare stött Japans kontroversiella kamp
för rätten till valjakt för att inte riskera gå miste om
japanskt bistånd.
Sten Ask

Sten Ask om SWEDOM
Ambassadören avslutar sin rapport till UD med att
beskriva Sveriges förbindelser med Dominica,
inklusive SWEDOM.
Sveriges handel med Dominica är av liten
omfattning och den svenska turismen beräknas
endast uppgå till ett femtiotal personer per år. En
handfull svenskar är permanent bosatta på ön, bl.a.
en advokat och en hotellägare. Dominica har
upprättat ett honorärkonsulat i Stockholm men det
finns även en livaktig svensk-dominikansk
vänskapsförening, som omfattar 130 medlemmar.

SWEDOM:s årsmöte 2008
Årsmötet samlade en liten grupp medlemmar. Det var
synd att det inte var fler medlemmar som kunde delta.
Mötet med ambassadör Ask var värdefullt. Gunvor
Ngarambe höll i ordförandeklubban.
Årsmötet antog den föreslagna verksamhetsplanen för
SWEDOM för 2008 med tillhörande budget.
Årsmötet omvalde Ruthine till ordförande för ett år.
Ordinarie ledamöter som valdes på två år var Lars Berg,
Jan Ekholm och Berith Granath. Ordinarie ledamöter som
kvarstår ännu ett år är Ingalill Berg, Rosa James och
Ruthine Strindholm.
Följande suppleanter valdes för ett år: Ulla Sundberg,
Gunnel Tollmar, Elisabeth Wretling, Lars Örtemark, Bo
Hallberg och Annika Stolk.
Revisorer är Lars Agerberg och Gunvor Ngarambe.
Valberedningen omvaldes: Lars Eriksson, Doris
Johansson och Leif Ståhl.

SWEDOM kommer förstås att uppmärksamma
Dominicas 30-årsdag. Styrelsen föreslår en fest för
Dominica lördagen den 18 oktober. Styrelsen tror att
flera medlemmar i SWEDOM kommer att resa till
Dominica i samband med jubiléet, därför tar vi det
säkra före det osäkra.

Reunion 2008 The Vision
In keeping with the idea of celebrating thirty years of
participation and progress, much attention will be paid to
exhibitions and expositions regarding the basis of past
progress. Thus, the intention is to highlight the central
place of agriculture, agro industries and art and craft in
the economy of the island. Additionally, however, the
intention is to highlight the fact that services are joining
agriculture and agro industries as central elements in the
Dominican economy. Consequently, an invitation is
being extended to the private sector and institutional
partners, to become engaged in showing the way to the
future in which knowledge, services as well as
information and communication technologies will take
their places in an integrated, multi-faceted and diversified
economy and society.
The Dominica of which we speak comprises not only
persons and institutions but spaces and symbols that label
us: the towns, villages, scenic spots, the forests, rivers,
gardens that are distinctly Dominican as the Kalinago.
The intention therefore is to revisit these symbols of
Dominica with a view to ensuring that they too are part of
the process of celebration and renewal. Thus, plans for
the re-development of the capital city, village centres and
the Botanical gardens will be dusted off and an attempt
made to subsume them within the framework of the
Reunion 2008 activities.
On several occasions, we have used the term 'renewal'
to speak to the process of individual, community and
institutional assessment that must precede the effort to
change direction in the interest of a better Dominica.
There is a view, however, that renewal is not sufficiently
accurate in terms of the real goal of Reunion 2008. Its
proponents suggest that the term 'renaissance' is much
closer to the real intention. There is in fact much to
recommend use of this term. It suggests: rebirth, revival a commitment to retrieve those elements of life and
culture that have been deliberately or accidentally
sidelined. In essence it speaks to a new beginning in selfawareness, in national pride, and commitment to action
that is intended to promote the national good.
It also calls for an assessment of values and attitudes
among all age groups, and the adoption of a spirit of
cooperation and tolerance that transcends political,
religious, social and ethnic classifications, thereby
allowing us to place the interests of our country and the
well-being of its people as a whole at the top of our
priorities. In short, it will promote a renewal of spirit that
will be facilitated by a recognition of our short-comings,
a celebration of our achievements, an activation of our
full potential and a willingness to participate in the
building of a new Dominica that will take pride of place
within the Caribbean community and beyond, in the 21st
century.
This therefore is an invitation to renaissance.
http://www.dominica.dm/site/reunion2008.cfm

Medlemsträff på
Stora Saxaren den 15 juni
Välkommen till SWEDOMs medlemsträff på Stora
Saxaren, nu för 8:e året i rad SÖNDAGEN DEN 15
JUNI 2008.
Stora Saxaren är en liten ö i Stockholms skärgård,
utanför Vaxholm. Skärgårdsbåt avgår från
Stockholm omkring kl. 08.45, stannar i Vaxholm (ca
09.30) och är framme strax efter 10.00 vid Stora
SWEDOM:s
Saxaren. årsmöte 2008
Lördagen
den
19 april lämnas
i Stockholm
Exakta
tidpunkter
till dem som anmält sig,
då Vaxholmsbolagets turlista är klar.
Du som har tillgång till egen båt kan givetvis
Samtliga
medlemmar i Vänskapsföreningen Sverigekomma med den.
Dominica
kallas
till tillbaka
årsmötepålördagen
1919.00.
april kl.
Båt går
sedan
kvällen den
ca kl.
Jag bjuder på mat och dryck.

hade ganska mycket material, inklusive SWEDOM:s
egen broschyr om Dominica. Allt gick åt!
Det var framför allt väldigt roligt att träffa familjerna
Dotevall som besökte vår monter år 2006 och då träffade
Rosa. De två familjerna reste till Dominica och var
jättenöjda med semestern. Leif Dotevall skrev en artikel
om besöket i WK 1 2007.
Det var många andra ”gamla” Dominicavänner som vi
träffade på och många ”nya”.
Vi hoppas att vår medverkan på TUR-mässan leder till
att några av dem vi pratade med reser till Dominica.
Berith Granath

För ytterligare information och anmälan kontakta
Bo Hallberg (snarast men helst senast den 10/6).
Bosse
Tel 08 543 521 85
bhallberg@bredband.net

SWEDOM på

Rosa James och
Lars Örtemark
hälsar mässdeltagarna
välkomna till Dominicas
monter.
Foto: Berith Granath

SWEDOM har under några år medverkat på TURmässan. Styrelsen har beslutat att SWEDOM kan
medverka högst vartannat år eftersom det kostar mycket
pengar. Årets mässa var välbesökt med drygt 50 000
besökare.
Ett varmt tack till Rosa James, Lars Örtemark, Doris
och Rolf Johansson, Jan-Erik Jontén, Gunnel Tollmar,
Charlie Andersson och Lars Eriksson för gott arbete i och
utanför montern.
Som alltid finns det ett stort intresse för Dominica. Vi

Gunnel Tollmar med intresserade besökare.

Lars Eriksson, Rosa och Gunnel i aktion.

SWEDOM:s styrelse 2008
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 Berith Granath är också ordinarie ledamöter.
Ulla Sundberg, Gunnel Tollmar, Liz Wretling, Lars Örtemark, Bo
Hallberg och Annika Stolk är suppleanter.

