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Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM medlemmar!
Vad har hänt sedan karnevalen i mars? Inte mycket
mer än att man längtar tillbaka till festen och värmen.
Våren är här men värmen lyser med några få undantag
med sin frånvaro. Kanske värmen kommer tillsammans
med det här numret av WaitiKubuli.
På Dominica var en taxibuss i april inblandad i en
trafikolycka där en passagerare avled. Med stöd av
EU och kineserna byggs vägarna kring Roseau och till
Melville Hall om. Man kan ju hoppas att
förbättringen ska bidra till mindre trafikolyckor. En
lite pessimistisk slutsats kan ju också vara att bättre
vägar leder till att bilisterna kommer att köra ännu
fortare och öka riskerna för olyckor. Kineserna
påverkar även Dominicas näringsliv genom att de i allt
större utsträckning etablerar ett småföretagande i
Roseau genom att öppna butiker i allt större
utsträckning. Vi får se om konkurrensen kan bidra till
något positivt.

Som ni vet blev det ingen TUR-mässa i år. EU-medlen
som Dominica fick har tagit slut och det blev inga nya
tillskott. Styrelsen diskuterar var och när och hur
SWEDOM nästa gång kan delta vid någon passande
mässa.
Tyvärr kan det inte bli något medlemsmöte på Stora
Saxaren i år. Styrelsen planerar ändå ett medlemsmöte
i Stockholms skärgård i form av en båttur till
Sandhamn.
Ett stort tack till alla medlemmar som kunde delta
vid SWEDOM:s årsmöte den 16 april på Small Island
Chocolates & Coffee i Stockholm med påföljande
middag på restaurang Sjögräs. Årsmötet gästades bl.a.
av ambassadör Claes Hammar med fru som berättade
om sitt arbete.
Avslutningsvis vill jag önska alla medlemmar en
skön och varm sommar och hoppas att vi ses på
medlemsmötet den 20 augusti.

Ruthine

Medlemsutflykt i
Stockholms skärgård

Lördagen den 20 augusti kastar SWEDOM:s
medlemmar loss från Strömkajen i Stockholm med s/s
Norrskär till Sandhamn för en medlemsutflykt. Läs mer
på sista sidan.

Från SWEDOM:s årsmöte

2011
Närmare 20 medlemmar deltog i årsmötet den 16 april.
Ruthine Strindholm föredrog SWEDOM:s
verksamhetsberättelse för 2010 och presenterade
förslaget till verksamhetsplan för 2011.
Enligt planen ska fyra nummer av WaitiKubuli ges
ut, ett eller ett par medlemsmöten anordnas,
reserådgivning och marknadsföring av Dominica ske
och hemsidan www.swedom.org vidareutvecklas.
Styrelsen fick också i uppdrag att bereda hur insamlade
medel ska användas till förmån för karibbarnen.
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Ordinarie ledamöter vars mandatperiod avslutades
omvaldes på två år:
o Ruthine Strindholm, som även omvaldes som
ordförande,
o Rosa James, som vid det konstituerande styrelsemötet
omvaldes som vice ordförande, och
o Ingalill Berg, som vid det konstituerande styrelsemötet
omvaldes som sekreterare.
Samtliga sex suppleanter omvaldes på ett år:
Annika Stolk, Ulla Sundberg, Gunnel Tollmar, Anders
Wretling, Elisabeth Wretling och Lars Örtemark.
Anders Agerberg och Gunvor Ngarambe omvaldes
som ordinarie revisorer. Lars-Bertil Nilsson valdes till
revisorssuppleant.
Doris Johansson, sammankallande, och Leif Ståhl
omvaldes som valberedare och Berit Linton nyvaldes.
Efter
årsmötet
inhandlades
choklad och
andra
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Ett underbart uppdrag
Claes Hammar, Sveriges ambassadör för de karibiska
länderna, deltog i SWEDOM:s årsmöte. Hammar
berättade att han haft uppdraget sedan augusti 2010. Ett
underbart uppdrag, som han sade.
Dominica har en särskild plats i Claes Hammars hjärta
eftersom Dominica var det första landet som han blev
ambassadör för och besökte.
Hammar berättade om konkurrensen mellan Kina och
Taiwan om de karibiska öarna. I Dominica har Kina
finansierat och byggt stadion i Roseau, skolor, sjukhus
och vägen mellan Roseau och Portsmouth. Det kinesiska
inslaget i huvudstadens handel är ganska påtaglig.
För att klara landets energibehov har regeringen
startat ett projekt för att utvinna bergvärme.
Förhoppningsvis ska Dominica få ut så mycket
bergvärme att landet kan exportera värme till de franska
grannöarna. EU och fransmännen finansierar projektet
och experter från Island är rådgivande. EU har också
finansierat vägen från flygplatsen Melville Hall till
Roseau.
Hammar nämnde narkotikahandeln som ett ökande
problem för flera karibiska öar. Där skulle Sverige och
EU kunna bidra för att minska problemet, enligt
ambassadören.
Tillgången till vatten är också en stor fråga i
Dominica. Presidenten har lovat att alla ska få tillgång
till rent vatten. På tal om presidenten, Nicholas J.O.
Liverpool, har oppositionen väckt frågan huruvida han
kan ha ämbetet eller inte. Eftersom en del hävdar att
Liverpool inte är född i Dominica utan på Guadeloupe.
Claes Hammar
på
Drottninggatan.
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Hammar tala de om ”sina 14 länder” som till hösten
kommer att utökas med Surinam. Som ambassadör kan
Hammar öppna dörrar för exempelvis näringsliv och
turism. Fritidsresor har från och med i år charterresor till
Barbados och söker ytterligare ett karibiskt land att
komplettera med. Han säger att Sverige prioriterar
länder i vilka det finns svenska intressen. Tanken är att
Claes Hammar ska besöka ”sina karibiska länder” en
gång per år. Men när ambassadören inte befinner sig på
resande fot någonstans i Karibien sitter han på sitt kontor
på Drottninggatan i Stockholm.
Berith Granath

Dominica – inte redo för turism?
Sveriges honorärkonsul i Dominica, affärsmannen
Gerry Aird, gjorde följande uttalade i höstas om landets
möjligheter att ta emot turister.
Managing Director of Tour Operator, HHV Whitchurch
& Co. Ltd, Mr. Gerry Aird, is of the view that Dominica
is not clean, hospitable and ready to welcome visitors to
the island. Mr. Aird was speaking on Q95’s hot seat
program on Friday following the announcement of
Carnival’s decision to drop Dominica from its Itinerary.
Aird says the lack of cleanliness displayed throughout
the island is some of the complaints received from
Cruise lines and as such Dominicans need to focus on
beautifying Dominica if it is to acquire a thriving
tourism industry.

DISCLOSE MOU –
Brisbane writes Chinese Ambassador Zonglai
Businessman Jerry Brisbane has written China’s
ambassador to Dominica Wang Zonglai asking him to
disclose contents of the Memorandum of Understanding
(MOU) between the People’s Republic of China and the
Commonwealth of Dominica.
Ambassador Zonglai.

O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Här en annan bild av Dominica.

Morgon i Scotts Head – Mars 2011

Utsikt från Father Williams hus. Foto: Per Brydolf.

Jag vaknar av grannens ytterlampa. Den lyser in genom
myggfönstret. Tar mig upp och ut, det är mörkt, klockan
är 5.30.
Tupparna gal från alla håll. Cikadorna, tror jag att det
är, spelar eller vad man kallar lätet. Jag anar en stor båt i
fjärran på väg in till Roseau. Masten på Scotts Head
blinkar oavbrutet och en svag vind blåser.
Nu hörs fiskarnas motorer, det är dags att ge sig ut för
att hämta morgonens fångst. Det ljusnar allt mer och nu
ser jag hela kryssningsfartyget.
Männen kommer till vattenposten och hämtar sitt
vatten i stora tunnor som de bär upp till sina hem, ofta på
huvudet. På eftermiddagen bärs inte så mycket, då blir
det tvätt direkt vid vattenposten. Det slipper jag. I Father
Williams hus finns det dusch och WC. Visserligen är vi
utan vatten ibland, men det är ju alla då.
Nu är himlen ljust blå med lite moln, det blir ännu en
varm och skön dag. Det är dags att se om resten av
sällskapet har vaknat, dvs. herrskapet Berg och min Per.
Birgitta Brydolf

Brisbane, the chairman of OD Brisbane & Sons
(Dominica) Ltd., wrote a letter in response to an article
in a local newspaper in which the ambassador was
quoted as saying “while most people highly commend
the fruit of bilateral relations between Dominica and
China, a few harbor certain misgivings largely due to
misunderstanding and a lack of information.”
Brisbane, in the letter, dated April 13, 2011, added:
“While I agree wholeheartedly with your statement,
except for your opinion that it is a few people who have
misgivings, I strongly believe that many of the
misunderstandings you referred to, could and would be
avoided if the full details of the Memorandum of
Understanding (MOU) between the People’s Republic of
China and the Commonwealth of Dominica were made
public. I am sure you would agree that having the
opportunity to review this MOU would help all
Dominicans to more easily understand a subsequent
quote by you that “China’s foreign aid is based on the
principles of equality, reciprocity, common development
and non-political-preconditions”.
In the letter, Brisbane said the Dominican people
have no details “about the level of reciprocity and nonpolitical-preconditions relevant to China’s interest in and
relations with Dominica. This lack of information makes
many of us apprehensive”.
“Based on the above, I ask that you use your good
offices to discuss this matter with the relevant
Dominican government authorities to ensure that this
MOU and other relevant documents are made available
to the citizens of Dominica. This will enable us to better
understand and appreciate the relationship between our
two Countries and the help that China feels obliged to
give,” the letter further reads.
The letter was copied to Prime Minister Roosevelt
Skerrit.
Dominica News Online

Medlemsutflykt i
Stockholms skärgård
Lördagen den 20 augusti anordnar SWEDOM en
medlemsutflykt med s/s Norrskär till Sandhamn. Med
utflykten vill SWEDOM:s styrelse ge medlemmar
tillfälle att träffas och umgås under trevliga och
informella former. Självklart kommer vi att prata mycket
om Dominica och vad SWEDOM kan göra för att öka
intresset för vårt favoritland. Lunch intar vi i Norrskärs
vackra matsal kl. 11.30.
För att underlätta serveringen och få rätt antal
lunchgäster vid bordet ber vi er att välja bland
följande maträtter och meddela Berith Granath
senast den 15 augusti: berith.granath@telia.com eller
bostadstelefon 08-643 26 80.

Läger i Kil
SWEDOM:s medlemmar hälsas välkomna till Kils FNförenings läger på Hagudden vid Fryken i Värmland.
SWEDOM:s styrelseledamot Ulla Sundberg är också
ordförande i Kils FN-förening. Lägret pågår 3-7 augusti.
Syftet är, framför allt som Ulla säger, att umgås och ha
trevligt tillsammans. Det är kommunen som ställer den
fina gamla gården till förfogande för ortens
organisationer. FN-föreningen kommer att ha litet
information och en utställning. Det går bra att tälta eller
ha husvagn med. Det finns också sovplatser i huset.
Du som vill veta mer, ring Ulla på 072-247 84 47.
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Förrätt:
Fartygets sill- och strömmingsinläggningar serverade
med västerbottenost och spisknäcke 110:-.
Varmrätter:
Stekt strömming med dillsmör, rårörda lingon och kokt
potatis 125:-.
Ugnsbakad lax serverad med brynta rödbetor, kapris och
knaperstekt pancetta 235:-.
Ångbåtsbiff serverad enligt tradition med stekt lök och
potatis 240:-.
Den klassiska ångbåtsmenyn:
Du som vill ”slå till” med en trerättersmeny väljer detta
alternativ. Förrätt som ovan. Välj mellan den
ugnsbakade laxen och ångbåtsbiffen som varmrätt. Som
efterrätt serveras Skeppare Bengts vaniljglass med
punsch och grädde. Alltsammans för 405:-.
Tider:
10.30 Norrskär avgår från Waxholmsbolaget på
Strömkajen i Stockholm (framför Grand Hotel).
11.30 Lunch i matsalen ombord.
14.05 Norrskär ankommer Sandhamn.
I Sandhamn söker vi upp ett café för ett informellt
medlemsmöte.
16.00 Norrskär avgår från Sandhamn.
19.45 Norrskär ankommer Strömkajen.
Båtresan Strömkajen-Sandhamn t.o.r. kostar 260:- för
icke-pensionärer respektive 160:- för pensionärer.
Båtresan och lunchen betalas ombord.
SWEDOM:s styrelse hoppas att många medlemmar vill
delta i denna sensommarutflykt med Dominica i fokus.
Berith Granath

Medlemsmöte hos Gunnel och Bosse på Stora Saxaren
2010. Styrelsen hoppas även på en trevlig medlemsutflykt i Stockholms skärgård 2011.
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SWEDOM:s styrelse 2011
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.
Annika Stolk, Ulla Sundberg, Gunnel Tollmar, Anders
Wretling, Liz Wretling och Lars Örtemark är suppleanter.

