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SWEDOMs årsmöte 2010
Lördagen den 17 april i Stockholm
Tid: 16.00-18.00.
Plats: Small Island Chocolates & Coffee,
Timmermansgatan 26, nära Mariatorget på Södermalm.
Kaffe & chokladbit serveras.
Därefter gemensam middag på restaurang Sjögräs,
Timmermansgatan 24, för dem som önskar. En middag
som var och en själv bekostar.
Anmälan till Gunnel Tollmar, tel bost 08 583 58 229,
eller e-post gunnel.tollmar@euromail.se .
Läs mer om årsmötet och middagen på sista sidan.
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Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM vänner!
Här i Sverige håller vintern oss i ett järngrepp. Jag
tycker som ni vet bättre om när det är varmt och
skönt än om kyla. Eftersom jag och Janne just är
hemkomna från en månads semester på Dominica
så har jag sluppit ifrån den värsta kylan och all
snö. I Dominica är det värmebölja. Det regnade
senast i december och de flesta av grannöarna har
vattenbrist. Man ska inte klaga på solen men om
det inte kommer lite regn snart så kommer
Dominica också att ha ont om vatten.
Det är alltid roligt att komma till Dominica. Vi
har naturligtvis deltagit i karnevalen och bla varit
på The Calypso Show. För andra året i rad vann
Karessah med låtarna Dogs of the Track och
I feel your pain som tar upp tragedin på Haiti.
Priset för mest spelade låt på karnevalen,
Roadmarch, gick till Sye med låten Doctor Finger
som handlar om en läkare på Dominica som

utnyttjade sina kvinnliga patienter efter att
ha drogat dem.
Trots att jag till sekreteraren till ministern för
jämställdhetssfrågor och till St Josephs lokala
minister framförde önskemål om ett möte med
ministern Gloria Shillingford som ansvarar för
jämställdhetsfrågor så fick jag tyvärr inget möte
till stånd. Jag beslutade då att ta upp frågan med
advokaten Singoalla Blomquist-Williams som är
insatt i kvinnofrågorna på Dominica.
Faktiskt blev jag lite förvånad av hennes svar.
Hon sade att kvinnorna på Dominica har kommit
väldigt långt. Flera kvinnor än män är utbildade.
De har höga och betydelsefulla poster både inom
den privata och den offentliga sektorn. Många
kvinnor är egenföretagare.
På frågan om regelverk och lagstiftning för stöd
till kvinnor så ansåg hon att lagstiftningen för
våld i hemmet och sexuellt utnyttjande av barn och
unga kvinnor är tillfredsställande. Hon informerade mig dock om att 20 % av alla rättegångar på
Dominica handlar om våld mot barn vilket är

högst i OECS.
En annan fråga där jag blev förvånad över
svaret var om barnomsorgen på Dominica.
Singoalla hade uppfattningen att barnomsorgen är
väl utbyggd och fungerar bra. För mig som arbetat
25 år inom barnomsorgen i Sverige och dessutom
ser hur den är uppbyggd på Dominica så kan jag
bara konstatera att jag inte helt och hållet delar
Singoallas uppfattning.
Singoalla tyckte också att kvinnorna på
Dominica kommit så långt att det börjar bli dags
att stötta männen så att de kan bli en bättre
förebild till unga män och pojkar. Den manliga
delen av ungdomarna utbildar sig sämre och
använder i större utsträckning droger.
Jag och Janne besökte också Caribreservatet. Vi
hade styrelsens uppdrag att köpa datorer eller
andra nyttigheter till biblioteken för ett maximalt
belopp på 10.000 kronor av medlemmarnas
insamlade medel. Ett av biblioteken som redan
tidigare fått en dator valde att köpa en skrivare
och tillbehör till den såsom färgpatroner, papper
samt ett antal böcker. Det andra biblioteket valde
en dator. Föreståndarna på biblioteken framförde
sitt varma tack till SWEDOMs medlemmar och
hälsade att gåvorna är mycket uppskattade och är
till stor nytta.
SWEDOM kommer att delta på TUR-mässan i
Göteborg den 25-28 mars. Dominica kommer att
presenteras av Dominca Tourist Office genom en
agent som heter Kirsten Boucard. Dominica
kommer att ha en liten monter på 6 m2 där
SWEDOM kommer att få ha lite av sitt material.
De vill gärna ha hjälp av medlemmar från
SWEDOM. Jag kommer själv att kontrollera
montern på onsdag kväll gärna tillsammans med
någon annan medlem som är intresserad. Kirsten
Boucard kommer att närvara tillsammans med oss
på torsdag och fredag. Under lördagen och
söndagen har SWEDOM själv ansvaret för
montern. Precis som tidigare är föreningen
beroende av frivilliga medlemmar som ställer upp
under framför allt lördagen och söndagen. Anmäl
er till mig så snart som möjligt så ordnar jag ett
förslag på schema. Jag måste också hinna ordna
passerkort till de som ställer upp i montern.

Hoppas vi ses på TUR-mässan. Om ni inte har
möjlighet att delta där så ser jag fram emot att
få träffa er på årsmötet som äger rum lördagen den
17 april kl 16-18 på Small Island Chocolates &
Coffee på Timmermansgatan 26 i Stockholm.

Hälsningar
Ruthine

Bildkavalkad från karnevalen

Semester i reggaetakt
Den 12 december 2009 publicerade Göteborgs Posten
denna artikel om Dominica i sin resebilaga.
Den gröna ön Dominica i Västindien har 365 floder,
otaliga vattenfall, inga farliga djur och naturliga
smaragdgröna pooler mitt inne i regnskogen. Det finns
inga stora hotellkomplex – här är det enkla pensionat,
hemlagad mat och ekoturism i reggaetakt som gäller.
Efter en gungande två timmars färd över havet från
grannön Guadeloupe anländer båten till Dominica.
Spanar ut över den annalkande ön som tornar upp sig
och det ser ut som att hela ön är täckt med tät grön
regnskog och veckade höga berg.
När Columbus kom tillbaka till Europa från sina
upptäcktsfärder i Karibien sägs det att han skrynklade
ihop ett papper och slängde det på bordet för att förklara
öns geografi för kungen och drottningen. En riktig pärla
för den naturälskande besökaren med många unika och
säregna naturfenomen.
Engelskt arv
Alla talar mer eller mindre engelska genom Dominicas
koloniala arv och ön har en mer lantlig och rustik
stämning än de sofistikerade franska öarna Guadeloupe
och Martinique som ligger närmast.
– Hey man, don’t worry you are in paradise, är det
första chauffören Cecil säger till oss och skrattar med sitt
underbart smittande skratt och skruvar upp musiken.
Här gungar allting fram i lugn reggaetakt på vägar som
är så slingriga att man mår illa av alla kurvorna. Det är
söndag och vi passar på att stanna till vid en av
Dominicas fina stränder en bit utanför huvudorten
Roseau. Hit brukar hela familjerna åka på helgerna och
medan barnen leker i strandbrynet dukar familjerna upp
picknick i den svarta lavasanden.
Vi är på väg mot Portsmouth för att träffa den
svenska konstnärinnan Annika Wide från Österlen som
har bosatt sig på Dominica. Hennes hus ligger högt uppe
på en kulle med utsikt över havet och en ständig bris
under solnedgångens dämpade färger.
– Jag har sett valar från balkongen och kan snorkla i
havet varje dag om jag vill, berättar Annika Wide.
När barnen var utflugna, affären i byn stängdes,
bussen drogs in och hennes pappa dog bestämde hon sig
för att packa ihop sitt gamla hus i södra Åby och flytta
till tropikerna.
– Jag trivs med människorna på ön. Här är allting lite
mer levande, man får vara sig själv och känner sig aldrig
gammal. Hemma håller man lite mer på bromsen, säger
Annika Wide.
En bit utanför den lilla staden Marigot på den norra
delen av ön bor det fler svenskar. Här har Norun Persson
från Göteborg byggt pensionatet Hibiscus Valley Inn
och arrangerar tillsammans med sonen Daniel och
dottern Malin olika utflykter på ön. Vi bor i ett av deras
små hus nära floden och det är helt underbart att starta

dagen med ett dopp i det friska flodvattnet tidigt på
morgonen. På andra sidan flodstranden ligger
Caribterritoriet där Karibiens enda kvarvarande
karibindianer bor och lever på jordbruk, hantverk och
lite turism.
Lättillgänglig regnskog
Regnskogen på Dominica är ovanligt lättillgänglig utan
några farliga djur eller ormar, så en dag bestämmer vi
oss för att göra en vandring genom regnskogen till
världens näst största kokande vulkansjö. Vandringen
börjar vid Titou Gorge där delar av filmerna Pirates of
the Caribbean med Johnny Depp spelades in. Från den
fuktiga regnskogen klättrar stigen sakta upp genom
bergen som ofta ligger inbäddade i dimma. Högt uppe i
bergen kommer vi fram till den tröstlösa dalen där ångan
ryker från de bubblande pölarna i marken. Här kan inga
växter överleva. De små rinnande bäckarna är kokheta så
det gäller att passa sig för var man sätter fötterna. Efter
tre timmars vandring kommer vi äntligen fram till den
kokande vulkansjön där svaveldoften är påtagligt stark.
Helt plötsligt skymtar den ångande sjön fram när vinden
blåser bort dimman för en kort stund.
På vägen tillbaka hittar vi en naturlig pool mitt inne i
regnskogen där varmt och kallt vatten blandas i en helt
perfekt temperatur. Sänker mig sakta ner i det varma
vattnet vid vattenfallet och det är mycket svårt att slita
sig från denna underbara lilla djungelpool och vandra de
tre timmarna tillbaka till Titou Gorge.
Champagnestrand
Dominica har begåvats med många unika naturfenomen
och en bit utanför Roseau ligger Champagnestranden.
Här kan man snorkla och dyka bland fiskar av alla de
färger och former mitt bland champagneliknande
bubblor från botten. Luftbubblorna har bildats genom
vulkanisk aktivitet och är unika i världen. Inte långt ifrån
Champagnestranden startar valsafarin med chans att se
valar, valhaj, hajar och delfiner som lever i dessa vatten.
Kaskelothonorna tillbringar hela året i dessa tropiska hav
runt Dominica medan hanarna simmar vidare till kallare
vatten efter parningen. Med en stor hydrofon i vattnet
lyssnar kaptenen efter kaskelotvalarnas klickade läten
för att orientera var de befinner sig och det dröjer inte
länge förrän han hittar dem. Plötsligt får vi syn på två
valar som ligger på ytan och andas in luft. Alla står tysta
och väntar på att få se dem dyka ner i det djupa havet
med de berömda stjärtfenorna rakt upp i luften. En
mäktig syn.
I huvudorten Roseau har den svenskkaribiska
advokaten Singoalla Blomquist-Williams sitt kontor mitt
bland stadens gamla koloniala träkåkar. Hon är en
färgstark person på Dominica och är inte rädd för att
säga sin mening. Singoalla har under hela sitt liv kämpat
hårt för Dominicas natur, kvinnornas rätt och för de
svaga i samhället. Hennes svenska far Erland Blomquist
hamnade på Dominica under en segling i Västindien och
beslutade sig för att köpa en bananplantage på ön. Det
gick inte riktigt som han hade tänkt sig och redan vid nio

års ålder fick Singoalla ställa sig på en pall och föra sin
fars talan inför myndigheterna angående landdispyter.
– Jag är passionerat förälskad i min ö. Vi har mycket
lite kriminalitet, naturen på Dominica är ren och vi har
ingen miljöförstörning. Jag spolar till och med min
toalett med mineralvatten från regnskogens alla floder.
Det här är paradiset och jag tackar Gud varje morgon,
säger Singoalla Blomquist-Williams med stor inlevelse i
rösten.
Hélène Lundgren
Copyright © Göteborgs-Posten

Nomineringar
Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar till
ordinarie styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och
valberedning.
I valberedningen ingår Lars Eriksson
(sammankallande), Doris Johansson och Leif Ståhl.
Kontakta Lars Eriksson, tel. 08 643 26 80, e-post
lars.eriksson.sthlm@telia.com senast den 10 april.
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Karibisk måltid på Sjögräs
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SWEDOM:s årsmöte 2010
Samtliga medlemmar i Vänskapsföreningen SverigeDominica kallas till årsmöte lördagen den 17 april kl.
16.00 på Small Island Chocolates & Coffee, Timmermansgatan 26, nära Mariatorget på Södermalm i
Stockholm.
Läs mer på www.smallislandchocolates.com.
Förslag till dagordning för årsmötet, se nedan.
Bilagt finns styrelsens verksamhetsberättelse för
2009 och förslag till verksamhetsplan för 2010. Övriga
handlingar delas ut på årsmötet.
Anmälan görs till Gunnel Tollmar,
tel. 08 583 58 229, e-post gunnel.tollmar@euromail.se.

Förslag dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justeringspersoner
Val av två rösträknare
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om medlemsavgift
Verksamhetsplan och budget för år 2010
Val av styrelseledamöter m.fl.:
- ordinarie ledamöter
- styrelsesuppleanter
- revisorer
- valberedning
15. Val av ordförande för 2010
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande
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Efter årsmötet äter de som önskar en gemensam måltid
på restaurang Sjögräs.
Sjögräs har en karibisk inriktning. Restaurangen
erbjuder bland annat choklad- & romprovningar. Dessa
leds av sommeliern Duane Dove som är choklad- &
romexpert. Duane är född i Trinidad & Tobago och har
en kakaoplantage där.
För att underlätta serveringen på restaurangen ber vi
dig förbeställa bland följande rätter:
Kvällens karibiska meny
Förrätt – Five Spices Tonfisk
Krabba creole, salsa, chandon beni.
Varmrätt – Jamaican Spring Jerk Chicken
Sötpotatispuré, karibisk ragu, ockra, plantains.
Pris: Enbart varmrätt 260 kronor.
Två rätter 345 kronor.
Kvällens vegetariska rätt
Den 1 april vet vi vilken månadens vegetariska rätt är.
Pris: 260 kronor.
SWEDOM:s styrelse hoppas att många vill delta i den
karibiska måltiden på restaurang Sjögräs. Den ligger
vägg i vägg med Small Island Chocolates & Coffee, på
Timmermansgatan 26.
Läs mer på www.sjogras.com.
Anmälan är bindande. Anmäl till Gunnel Tollmar,
tel. 08 583 58 229, e-post gunnel.tollmar@euromail.se
senast den 12 april.
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SWEDOM:s styrelse 2009
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.

