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delsegrar, bästa kostym och priset som de andra
deltagarnas favorit. Vann gjorde Lalassa AmorShillingford efter fyra delsegrar.
Roligast var dock att SWEDOM för första gången i
historien deltog i karnevalståget i Roseau.
Vi var 20 personer från Sverige och 4 från Dominica.
Vi hade SWEDOM:s t-shirt och varierande älgmössor
i svenska flaggans färger och stråhattar från Dominica
med madrastyg. Runt handlederna hade vi flätat
madrastyg och tyg i svenska flaggans färger. Vi hade
också en banderoll med Sveriges och Dominicas
flaggor, mitt i ett hjärta och ordet Association. Hur
lyckat som helst! Vi gick bakom Swinging Stars Band i
ca 3,5 timmar.

Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM:s medlemmar!
Just nu sitter jag i St Joseph och njuter av kvällssolen.
Karnevalen har just slutat. I år var det nästan rekord
på antalet deltagare. Som vanligt vann Dice kalypsoshowen (Dominicas egen schlagerfestival) efter hård
konkurrens från framförallt Karresh. Dice vann för
sjätte gången. I år med låten Beat me mama Teach me.
Första versen lyder:
They say one term in prison is followed by another one.
And i dont want that road to be the path I travel on.
Beat me mama, beat me.
Teach me mama, teach me.
I år var vi också och tittade på Queen show, miss
Dominica. Min systers sons flickvän deltog och kom på
andra plats. Jag är väl lite partisk men det var många
som tyckte att hon borde vunnit. Hon vann två

Dominica har en ny president sedan september 2012
som är från min hemby St Joseph. Han och hans fru är
mina barndomsvänner. En bidragande orsak till att jag
fått en exklusiv intervju med honom. Mer om detta i
nästa nummer.
Varma hälsningar

Ruthine
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Läs mer om och
välkomna till
SWEDOM:s årsmöte
lördagen den 20 april
i Täby

Äntligen åter hos Kalinago
trevligt. Barnen leker och föredrar den stekta
kycklingen, gärna nedskjöld med en läsk.
Sylvanie berättar om pågående utvecklingsprojekt i
territoriet: ny skola i St. Cyr, ett nytt Community Centre
med vårdcentral i Gaulette, lekplats för barn vid
polisstationen i Salybia, planer på att bygga en fabrik för
att ta tillvara cassava som man kan göra matbröd, mjöl
eller kakor av. Venezuela har finansierat husbyggen i
territoriet under flera år. Vägen mellan Kalinago
territoriet och Roseau byggs ut, en väg som kommer att
förkorta restiden ordentligt.

Irvince, Louisette, Mimboko, Oponti och Lars.
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Efter många, många år är vi äntligen åter hos våra
vänner Kalinago. Våra ”äldsta” vänner är Irvince och
Louisette Auguiste som bor i Touna, eller som en del
säger Concord. Som vanligt när vi är i Kalinago
Territory bor vi hos Charles och Margaret Williams i
deras Guest House.

Men säger Sylvanie, trots pågående projekt är
situationen svår för Kalinago. Det är framför allt
arbetslösheten som slår hårt mot urfolket.

Hövdingen Garnette Joseph
I Karibrådets kontor i Salybia, möter vi hövdingen
Garnette Joseph. Han berättar att det är EU som
finansierar den nya vägen, att Venezuela ger lån till
olika utvecklingsprojekt, bland annat husbyggande. Och
att de kinesiska butikerna i framför allt Roseau slår ut de
lokala affärsidkarna.

Utvecklingshandläggaren Sylvanie Burton
Innan vi åker ”upp” till Kalinago bor vi några dagar i
Roseau. Vi träffar Sylvanie Burton på departementet för
karibaffärer. Sylvanie arbetar med utvecklingen i
Kalinago Territory.

Garnette Joseph. Foto: Berith Granath

Sylvanie Burton. Foto: Berith Granath

Hon berättar om de lokala utvecklingskommittéerna som
finns i flera byar i territoriet. Själv är hon aktiv i
utvecklingskommittén i Salybia. För att bidra till
finansieringen av utvecklingen i byarna brukar
kommittéerna anordna olika aktiviteter som ger litet
inkomster. I Salybia säljer kommittén varje helg fisk och
potatissallad för en billig penning till byns innevånare
för att få in pengar. Det blir ett trevligt avbrott i den
kanske ganska monotona vardagen i byn. Grannarna äter
tillsammans och utbyter litet ”skvaller” och har det

På frågan hur situationen egentligen är hos Kalinago,
svarar Garnette ”Not too bad”. Han tar upp de
utvecklingsprojekt som Sylvanie nämnt.
Jordbruket är fortfarande eftersatt. Inga grödor har
kunnat ersätta bananerna.
När det gäller framtiden säger Garnette ”We must see
what we got! And what we have!” Det som finns, menar
Garnette är outnyttjade naturresurser och människor som
skulle kunna utveckla dem.
- People must be able to make money, säger Garnette.
Men han tar också upp den omfattande arbetslösheten.

Det finns bara tillfälliga jobb, menar han, exempelvis
arbetar många unga män i det pågående vägbygget.

Bibliotekarien Rachel Green
En annan kvinna som ingick i det utbytet var Rachel
Green.

Special- & förskoleläraren Connie Williams
Connie är också en ”gammal” vän till oss. Vi träffade
henne vid vårt tredje besök i Dominica 1992. Vi
fotograferade henne när hon lagade mat till ”sina”
förskolebarn. En bild som vi skickade till henne och en
bild som hon fortfarande har kvar och som står på en
byrå i hennes hem.
Vi träffar Connie hemma hos henne och hennes mor.
Eftersom vi närmar oss julen bjuder de oss på sorrel.
Från början arbetade Connie som förskolelärare på
förskolan i Crayfish River. Den gamla förskolan där vi
träffade Connie första gången är riven sedan många år.
En modern och mycket större byggnad inrymmer nu
bland annat förskolan och sedan ett antal år en särskola.
Connie har vidareutbildat sig till speciallärare. De flesta
eleverna är i skolåldern. Eleverna har olika handikapp.
Gemensamt för eleverna är dock att de har/har haft svårt
att klara skolan.

När vi träffade Irvince 1990 var han hövding. Han
berättade då att bland allt som kariberna behövde ingick
bibliotek. Det blev början på Stockholms FN-förenings
biblioteksprojekt i Kalinago Territory. FN-föreningen
hade en svensk bibliotekarie, Karin Sundén, på plats
under två års tid. Hon drog igång verksamheten.
Förhoppningen var att de två biblioteken i territoriet
skulle införlivas med det statliga bibliotekssystemet. Så
skedde inte. Istället har biblioteken skötts av volontärer.
Rachel har alltid varit den som hållit i verksamheten på
biblioteket i Salybia och gjort en stor insats.

Rachel Green och Irvince Auguiste. Foto: Berith Granath

Vi sitter i biblioteket och folk tittar in och frågar om det
är öppet. Rachel håller öppet måndag till torsdag kl.
15.00-18.00.

Connie Williams. Foto: Berith Granath

Hälften av eleverna går i skolan på förmiddagen och
hälften på eftermiddagen. Föräldrar kan också välja att
ha sina barn i skolan hela dagen. På schemat står
exempelvis matlagning, jordbruk, sömnad och IT. Efter
fem år i särskolan får eleverna ett intyg att de genomgått
specialutbildningen.
SWEDOM har under många år skänkt gåvor till
förskolorna i territoriet och nu även till särskolan.
Connie ingick i det utbyte mellan Kalinago och
Stockholm som Stockholms FN-förening genomförde
2006 med ekonomiskt bidrag från Forum Syd.
Stockholmarna fick ett gediget program under en vecka
hos Kalinago. Kariberna fick ett program i Stockholm.
- Veckan i Stockholm har betytt mycket för mig, säger
Connie. Jag fick med mig ”input” som jag har kunnat
applicera i mitt arbete både som förskolelärare och
speciallärare.

Från början var det många unga kariber som arbetade
volontärt i biblioteken. De har blivit färre.
- Det funkar inte med 20 timmars volontärt arbete per
vecka för en ung kvinna eller man som studerar hårt för
att få sin examen, säger Rachel.
Vi ser oss om i biblioteket och visst finns det böcker,
men de flesta är hårt slitna. Det är framför allt barn som
kommer till biblioteket för att få låna och läsa
barnböcker. Men inte bara barn.
- Folk kommer hit för att få läsa tidningarna ”The Sun”
eller ”The Chronicle”. En kvinna kommer regelbundet.
När jag ska stänga för dagen säger hon alltid: ”bara litet
till” så att hon ska hinna läsa en tidningsnotis eller
artikel till, berättar Rachel.
Vi träffar många fler vänner. Om det finns plats i
nummer 2 av WaitiKubuli ska vi berätta om Kent
Auguiste, de tyska turisterna och vår medlem Daniel
Rundström i Mero, tillika känd flygplansbyggare.
Berith Granath och Lars Eriksson

SWEDOM:s årsmöte 2013
Lördagen den 20 april i Täby
Tid: 16.00-18.00
Plats: Gästgivargränd 5 i Täby, norr om
Stockholm
Liz och Anders Wretling bjuder hem SWEDOM:s
medlemmar till årsmöte i deras bostadsrättsförenings
samlingssal.

TUR 2013 21-24 MARS

Förslag till dagordning för årsmötet, se nedan.
Övriga handlingar delas ut på årsmötet.

Vi hoppas att SWEDOM:s medverkan på årets TUR ska
bidra till att fler svenskar upptäcker naturön Dominica
och vill resa dit.

Efter årsmötet en gemensam buffémåltid med karibiska
förtecken. Pris: 150 kr.

Vi finns på plats samtliga dagar.

Obligatorisk anmälan till Berith Granath, telefon
bostaden 08 643 26 80,
e-post berith.granath@telia.com
senast den 14 april
Förslag dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringspersoner
5. Val av två rösträknare
6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2012
9. Resultaträkning
10. Revisionsberättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om medlemsavgift
13. Verksamhetsplan och budget för 2013
14. Val av styrelseledamöter m.fl.
- ordinarie ledamöter
- styrelsesuppleanter
- revisorer
- valberedning
15. Val av ordförande för 2013
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande
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Nomineringar
Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar till
ordinarie styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och
valberedning.
I valberedningen ingår Berit Linton (sammankallande), Lars Eriksson och Leif Ståhl. Kontakta Berit
Linton mobil 0706 07 44 74, telefon 08 25 44 74, e-post
berit.linton@yahoo.se senast den 6 april.
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Fackfolk
Torsdag kl. 09.00-18.00 till fredag kl. 14.00.
Allmänhet
Fredag kl. 14.00-18.00.
Lördag kl. 09.00-18.00.
Söndag kl. 10.00-17.00.
Frågor om SWEDOM:s medverkan på TUR, kontakta
ordföranden Ruthine eller styrelseledamöterna Berith
eller Gunnel.
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Nästa styrelsemöte
Har du någon fråga som du vill att SWEDOM:s
styrelse ska ta upp, kontakta ordföranden Ruthine.
Nästa styrelsemöte är söndagen den 7 april.

SWEDOM:s styrelse 2012
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.
Birgitta Brydolf, Annika Stolk, Gunnel Tollmar, Anders
Wretling, Liz Wretling och Lars Örtemark är suppleanter.
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