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Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM:s medlemmar!
Jag är nyss hemkommen efter fem underbara
veckor på Dominica. Hem till julen tillsammans
med familj och vänner. Jag "hälsar på" i Sverige
några veckor. Efter nyårshelgen åker jag och Janne
till Dominica och stannar där till i början av mars.
Värme, karneval och allt annat fint som Dominica
har att erbjuda.
Som ni alla vet drabbades Dominica hårt av
stormen Erika. Skyfallen i mitten av oktober
orsakade flodvågor som blev så stora och kraftiga
att de orsakade jordskred där inte bara enstaka hus
förstördes utan hela eller delar av byar förintades.
Delar av vägarna och broar längs "highway" har
förstörts. Över 40 personer har förolyckats och det
saknas fortfarande människor.
Skadorna från katastrofen klassas nästan som i
samma nivå som efter orkanen 1979 med den
skillnaden att 1979 förolyckades bara ett fåtal.

Naturkatastrofen har i flera avseenden tagit
Dominica 25 år tillbaka i tiden och det kommer att
ta flera år att reparera skadorna. Även om de
materiella skadorna går att åtgärda så är det
många människors liv som slagits i spillror där man
förlorat sina hem och anhöriga. Ofta har dessutom
deras hem på grund av ekonomiska skäl varit
oförsäkrade.
Jag själv har engagerat mig i det faktum att
många byars skolor har skadats eller helt förstörts.
En av de värst drabbade skolorna är skolan i
Coulibistrie. Eleverna har förlorat allting och
skolan är obrukbar. Eleverna transporteras till
skolan i Salisbury. Barnen i Salisbury har
undervisning mellan 08.00-13.00 därefter får
eleverna från Coilibistrie undervisning mellan
13.00-16.00.
Dominica är ett land med förhållandevis små
ekonomiska resurser och kommer att behöva stöd
under återuppbyggnaden som kommer att pågå i
flera år. SWEDOM har under flera år gett stöd
till barnen i Kalinago. Naturkatastrofen har
lyckligtvis inte orsakat skador i samma omfattning
i Kalinago. Mot bakgrund av vad som hänt har
SWEDOM:s styrelse beslutat att under 2016 ge
ett riktat stöd till skolan/eleverna i Coulibistrie.
Det är många viktiga frågor att hantera som
både berör Dominica och föreningen så jag hoppas
och ser fram emot att få träffa många medlemmar
på vårt årsmöte i vår som kommer att avhållas på
Small Island Coffee på Södermalm i Stockholm
söndagen den 24 april klockan 16.00-18.00.

Jag och styrelsen önskar er alla en riktigt
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Ruthine

”Vårt lands utveckling
har kastats 20 år tillbaka”
Det sa Dominicas premiärminister Roosevelt Skerrit
sedan han sett hur skadat landet var när han gjorde en
inspektionstur med helikopter efter att landet drabbats av
den värsta katastrofen på många decennier.

Torsdagen den 27 augusti drog den tropiska stormen
Erika in över Dominica. På ett dygn dränktes landet av
över 33 cm regn. Landets 365 floder svämmade över.
Vattnet drog med sig broar och vägbanor. Andra vägar
täcktes av jordmassor efter skred. Många städer och byar
blev isolerade och strömlösa. Telekommunikationer
bröts. Flygplatserna blev obrukbara.
Några byar drabbades hårdare än andra. Värst utsatt
var Petite Savanne i den sydöstra delen av ön. Dess läge
i en djup dal invid branta bergssidor blev katastrofalt.
Delar av byn täcktes av sten och lera från flera jordskred. Hus begravdes och många personer omkom,
bland dem hela familjer. Även från andra delar av landet
rapporterades dödsfall.
Regeringen och parlamentet sammanträdde
omedelbart och tillsatte en kommitté med uppgift att
leda återuppbyggnadsarbetet. Regeringen utnämnde en
samordnare av insatserna.

Den 4 november meddelade premiärministern att 14
personer bekräftats döda av ovädret. 16 personer
saknades fortfarande. Av de 1.034 personer som
evakuerats från sina bostäder var 574 hemlösa. För en
tiondel av landets 72.340 invånare, 7.229 personer, hade
livet påverkats på ett eller annat sätt av Erika.
Hjälp anlände tidigt från andra öar i Karibien. Först
var Trinidad med mat och vatten. Senare har hjälp
kommit även från andra delar av världen. EU beslöt den
2 september att omedelbart ställa 300.000 euro till
förfogande för humanitär hjälp på hälsovårdsområdet. I
början av november beräknades över 5 miljoner US
dollar ha influtit av ett behov som uppskattats till över 4
miljarder dollar. Bland bidragsgivarna fanns 49 länder,
10 internationella organisationer, bland dem Unicef, 52
enskilda organisationer, kyrkliga samfund, företag och
enskilda. Pengarna behövs främst till att återuppbygga
den förstörda infrastrukturen: vägar, broar, flygplatserna
och telekommunikationer.
Flygplatserna Melville Hall och Canefield
återställdes snabbt till användbart skick men turismen,
en av landets viktigaste näringar, har minskat drastiskt
på grund av katastrofen.
Firandet av självständighetsdagen den 3 november
präglades av det allvarliga läget i landet men talen som
hölls av presidenten, premiärministern och andra
ledande personligheter uttryckte tillförsikt och hyllade
den samarbetsvilja och framåtanda som besjälade
befolkningen.

I slutet av november hade katastrofhjälpen från andra
länder genomförts och de som kommit för att hjälpa
hade rest hem. Ett undantag var 20 ingenjörssoldater
från Jamaica som byggde nya broar på vägar som är
viktiga för turismen, som mellan Trafalgar Falls och de
varma källorna i Wotten Waven. En andra bro byggs i
Geneva, Grand Bay. Broarna är en gåva från Jamaica där
de tillverkats för att skeppas till Dominica. Värdet av
broarna och konstruktionen på plats av ingenjörssoldaterna uppskattas till 3,5 miljoner EC.
Läs Ruthines ögonblicksberättelse på första sidan.
Premiärminister Skerrit föklarade nio byar som
katastrofområden och beordrade evakuering av
invånarna i Petite Savanne. De som hade förlorat sina
hem fördes till huvudstaden Roseau där de inkvarterades
i en skola eller hos släktingar.

Uppgifterna är hämtade från nyhetssajter som är länkade
till SWEDOM:s hemsida www.swedom.org .
Lars Eriksson

Dominiker ny generalsekreterare för Samväldet

På Samväldeskonferensen i Malta i slutet av november
valdes Baroness Patricia Scotland till organisationens
generalsekreterare som den första kvinnan på den
posten. Hon föddes 1955 i St. Joseph (där även
SWEDOM:s ordförande Ruthine är född). När hon var
två år flyttade familjen till England där Patricia växte
upp och utbildade sig till jurist. Hon nådde stora
framgångar inom juridiken och politiken och utnämndes
till Attorney General (justitiekansler). Trots att hon
tillbringat större delen av sitt liv utanför Dominica
förklarade hon vid ett framträdande i Dominica nyligen
att hon först och främst är dominik.

9 skäl att besöka Dominica
Karibiens orörda regnskogsö
I skuggan av Karibiens stjärnländer där vita
sandstränder och stora hotellkomplex lockar soldyrkare
från hela världen ligger regnskogens drottning Dominica.

Ny bok av Lennox Honychurch

Swedoms hedersledamot, historikern Lennox
Honychurch, har gett ut en ny bok. Den heter Negre
Mawon med undertiteln The fighting Maroons of
Dominica.

Maroons kallades de förrymda slavar som tog sin
tillflykt till Dominicas berg och skogar och där inrättade
självförsörjande läger under ledning av en chief. De
gjorde raider mot européernas plantager och blev
föremål för straffexpeditioner organiserade av
kolonisterna.
I en annons beskrivs boken så här:
”An historical account of Dominica´s inhabitants from
the time of European explorers to present day. Much of
the Island´s events were determined by its landscape
and as the author guides his readers through a
timescape of war, betrayal, survival och perseverance, it
becomes clear why Dominica ’displays not so much the
effect of a plantation society but that of a Maroon
Society’. A fascinating, entertaining, and educatioal
book about Dominicas history.”

Multimedia
Så inleder Vagabond sin artikel om Dominica. Vilka nio
skäl tror du att Vagabond anger för att turister ska resa
till den orörda regnskogsön? Svaret finner du på länken:
www.vagabond.se/artiklar/resmal/20151117/9-vildvuxnaoch-charmiga-dominica

På hemsidan Dominica Nature Island finns ett galleri
med multimedia med ett antal olika filmer, bland annat
en om stormen Erika. Se länken:
www.dominica.dm/index.php/multi-media-gallery

Dominica
behöver din hjälp
SWEDOM:s styrelse har beslutat att ge
föreningens medlemmar möjlighet att hjälpa
Dominica efter stormen Erika.
Eftersom SWEDOM:s bidrag inte är jättestort,
men mycket välmenat, har styrelsen beslutat att vi
ska ge pengar till en skola i Coulibistrie. Vi kommer
att ge eleverna skolmaterial i form av böcker,
pennor, skrivblock och datorer.
Ordföranden Ruthine och kassören Jan tar med
sig pengar till Dominica när de reser dit i början av
januari 2016 för att tillsammans med lärarna i
skolan inhandla det de behöver.
Ge din julklapp till barnen i Coulibistrie!

SWEDOM vill bli bättre
För att fatta rätt beslut om SWEDOM:s framtid har
styrelsen beslutat att be medlemmarna om hjälp.
I början av mars kommer vi att skicka ut en enkät
till alla medlemmar med frågor om föreningens
verksamhet och vad du som medlem vill få ut av
ditt medlemskap.
Svaren sammanställs och kommer att ligga till
grund för en diskussion på årsmötet om
SWEDOM:s verksamhet.
Vi hoppas att ni alla vill hjälpa SWEDOM att bli
bättre genom att besvara frågorna.

E-postadresser

SWEDOM:s plusgiro 94 28 31-9.
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SWEDOM:s årsmöte 2016
Notera redan nu datum för SWEDOM:s årsmöte
2016. Det blir söndagen den 24 april kl. 16.0018.00 hos Small Island Chocolates & Coffee på
Timmermansgatan 26, Södermalm i Stockholm!
I nummer 1/2016 av WaitiKubuli kommer mer
information och förslag till dagordning plus
valberedningens information till medlemmarna.
Efter årsmötet äter vi en gemensam måltid på
en näraliggande restaurang som var och en
bekostar själv. I nummer 1/2016 berättar vi mer om
måltiden.
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Sökes: Ny redaktör för WaitiKubuli
Efter att ha varit redaktör för WaitiKubuli under
många år är det nu dags för mig att tacka för mig
och överlämna uppdraget till någon annan.
Att vara redaktör för medlemsbladet är roligt och
inte alltför tidskrävande. WaitiKubuli kommer fyra
gånger per år.
Min arbetssituation har varit sådan under 2015
att jag inte hunnit med nummer 2 och 3. Jag ber
medlemmarna om ursäkt för det.
Du som vill veta mer, hör av dig till mig så berättar
jag gärna om uppdraget.
Berith Granath
berith.granath@bredband.net
08 643 26 80
070 453 22 80

För att vi ska kunna skicka enkäten till alla
medlemmar måste vi ha e-postadresserna.
Snälla, skicka din e-postadress till
lars.berg@spray.se senast den 10 januari 2016.

Separat inbetalningskort
Lars Berg som är medlemsansvarig skickar ut
separata inbetalningskort gällande
medlemsavgiften 2016.
På talongen går det också att ge en gåva till skolan
i Coulibistrie.

TUR 2016
Styrelsen undersöker möjligheterna att delta i
resemässan i Stockholm i september 2016. Vi
återkommer i nummer 1 2016.

SWEDOM:s styrelse 2015
Ruthine Strindholm, ordförande.
Tel 08 774 43 32, e-post ruthine.strindholm@gmail.com.
Jan Ekholm, kassör. Tel 08 774 43 32,
e-post ekholm.jan54@gmail.com.
Lars Berg, medlemsansvarig, Ingalill Berg, sekreterare
Tel 08 560 324 35.
E-post lars.berg@spray.se, lill.berg@spray.se.
Berith Granath och Lars Örtemark är också ordinarie
ledamöter och Lars är vice ordförande.
Birgitta Brydolf, Per Brydolf, Gunnel Tollmar, Anders
Wretling och Liz Wretling är suppleanter.

