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Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM:s medlemmar!
Hoppas att vintern inte varit för hård mot er.
Själv har jag njutit av värmen på Dominica. Först
var jag där under november månad förra året och
nu är jag just hemkommen efter två månaders
vistelse under januari och februari.
Naturligtvis har jag njutit av karnevalen med
allt vad det innebär. Dice blev "calypso king" för
8:e gången och sjöng även den låt som spelades
mest under karnevalen, "my Dominica Trade
House.com", som handlar om Dominicas
premiärminister som säljer pass till de som kan och
vill betala hutlösa belopp för att få ett
medborgarskap.
I förra numret av WaitiKubuli informerade vi
om att föreningen i år skulle inrikta sin insamling
och sitt stöd till en skola i Colibistrie som drabbats
extra hårt av Erika. Förutom tillgängliga 10.000
skulle de bidrag som inkom under årsskiftet
2015/2016 skänkas till skolan. Utöver de 10.000
inkom ytterligare fantastiska 15.000 tom 31/1215. Totalt 25.000 alltså! Vi besökte skolan som var
mycket glada och tacksamma. Hittills var det det

största bidraget skolan erhållit. De valde att
investera pengarna i en ordentlig kopiator och
plastbackar för förvaring av skolmaterial. Till dags
dato har det kommit in ytterligare ca 5.000.
Medan turismen i Karibien ökade 2015 var
tyvärr Dominica ett av fem länder av totalt 30
länder där turismen minskade. Med tanke på att
Dominica även fick lov att ställa in World Creole
Music Festival på grund av Erika kommer
siffrorna vid efterkontroll att vara ännu sämre.
Vissa personer riktar kritik mot regeringens sätt
att arbeta med turismen. Man anser att det saknas
en ordentlig plan för turismen liksom för hur man
ska hantera Black Sigatoka (en banansjukdom).
Regimen anklagas för att intressera sig mer för att
sälja dyra pass och att sälja ut vissa
naturtillgångar såsom sand mm. Turismen är ett
viktigt varumärke för Dominica och i slutändan
något som avgör Dominicas framtid. Dominica
måste vara ett land man vill besöka inte bara en
plats på kartan. En ökad turism förutsätter också
satsningar inom de områden där Dominica har ett
dåligt rykte såsom exempelvis hälso- och sjukvård
och jordbruk. Inom flera sektorer saknas
kompetens, kunskap och vilja att utveckla
Dominicas medborgare och andra resurser.
Dominicas turistminister Robert Tonge anser
att om man inte först tar tag i dessa grundläggande behov så kommer turismen aldrig att
utvecklas i önskvärd riktning. Han säger "I no
longer put it on incompetence, I put it to lack of
caring".
Det finns många viktiga frågor att hantera.
Både för Dominica och SWEDOM. Jag hoppas
att så många som möjligt kan ta sig tid och komma
till vårt årsmöte den 24 april.

Ruthine

Dominica – nerslagen men inte utslagen
Inte sedan orkanen David 1979 har Dominica drabbats
så hårt och åsamkats så svåra skador som orkanen Erika
orsakade den 28 augusti 2015. Det var inte kraftiga
vindar som orsakade naturkatastrofen utan ett
omfattande konstant regn. Under mindre än 12 timmar
uppgick nederbörden till närmare 30 cm.
Dramatiska översvämningar
Regnet orsakade dramatiska översvämningar i många av
Dominicas 360 floder och vattendrag. Framför allt i
flodmynningarna kring kusten. Regnet orsakade även
flera jordskred. Översvämningarna och jordskreden
orsakade stora skador på byggnader, vägar, broar och
landskapet. Även Douglas-Charles flygplats fick lov att
stänga på grund av att start- och landningsbanan var
täckt av ett lager av lera.
De materiella skadorna beräknas motsvara ca 5 års
normala investeringar i Dominica dvs över 600 miljoner
USD vilket i stort sett är i nivå med Dominicas
bruttonationalprodukt. Utöver de materiella skadorna
uppgår antalet döda till över 40 personer.
Enorma kostnader
Dominicas regering uppskattar att ca 60 % av
kostnaderna berör transportsystemet, ca 11 % byggnader
(de som återställs eller ersätts) och ca 10 % markskador
som måste åtgärdas. Utöver detta behöver olika åtgärder
vidtas som berör el- och vattennät mm. Bland de
offentliga byggnaderna är det framför allt ett antal skolor
som måste saneras/återställas innan de kan tas i bruk.
Detta arbeta tar gissningsvis ca ett år.
Många familjer har förlorat sina hem. Uppskattningsvis har ca 400 bostäder förstörts och närmare 700
personer drabbats. Skadorna var störst vid sydöstra
kusten av Dominica. Över 700 personer evakuerades tex
från Petit Savanne.

Dominica har bla sökt stöd från EU och World Bank
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery.
Under den akuta perioden fick landet bla stöd av franska
Röda Korset och Storbritannien skickade 150 soldater
som placerades i Colihaut, Colibistrie och Dublanc.
Klimatanpassad infrastruktur
Regeringen har inlett ett långsiktigt arbete med att skapa
en mer klimatanpassad infrastruktur. Investeringar som
minskar skaderisken vid orkaner/kraftigt regn/jordskred
mm och ett mer utvecklat varningssystem och bättre
utbildad personal.

Även om turismen på Dominica har haft en nedåtgående
trend har Erika i viss utsträckning orsakat en nedgång
under hösten 2015. Under 2015 har antalet turister som
anlänt till Dominica med flyg minskat med 0,3 % (ca
1.000 personer) och antalet kryssningsresenärer med ca
2,5 % (ca 7.000 personer). Både inom turismen och
näringslivet i övrigt märks att Dominica inte riktigt
kommit tillbaka på samma nivå som innan.
Broar återuppbyggda
Dominica har, trots att mycket arbete återstår, återhämtat
sig relativt snabbt. Douglas-Charles flygplats öppnade i
mitten av september 2015. Kostnaden beräknas uppgå
till ca 40 miljoner USD. Erika förstörde åtta broar.
Samtliga är återställda (vissa temporärt). Byarna
Delicies och Boetica var helt avskurna fram till i slutet
av december då den sista bron öppnades. Samtliga vägar
är öppnade även om det på flera ställen är temporära
vägar vid sidan av den ordinarie vägsträckan. Arbetet
med att åtgärda markskador pågår och beräknas kosta ca
12 miljoner USD.
Något som alla förstår men som ändå ibland kommer
lite i skymundan är de tragedier som vissa av Dominicas
invånare drabbats av. Det värsta är naturligtvis de som
har förlorat sina anhöriga men även de ekonomiska
konsekvenserna som Erika medfört för vissa familjer är

fruktansvärda. De flesta har bott i oförsäkrade hus och är
helt beroende av stöd från regeringen eller andra. Även
flertalet av de bilar som förstörts av Erika täcks inte av
försäkringar.

O

Obesvarade frågor
Vi har nyligen återvänt till Sverige efter två månaders
vistelse på Dominica. Naturligtvis återstår mycket arbete
och många frågor är obesvarade. Det finns idag inget
tydligt svar på hur stödet blir till de familjer som förlorat
anhöriga (tex barn som förlorat sina föräldrar), de som
förlorat sina hem och bilar mm. Vissa vägsträckor ska
återställas till de ursprungliga liksom vissa broar. En rad
andra insatser kvarstår som tex arbetet med att återställa
skolorna som skadats i ett fungerande skick.
Flyg- och båttrafiken fungerar, vägarna och broarna
är öppna, el- och vattennät fungerar liksom telefoni.
Trots vissa temporära lösningar fungerar utbildningen
vid skolorna. Hotell, restauranger, barer, badplatser och
turistattraktionerna är i stort igång i full skala.

Per-Gunnar Holmgren
är ny redaktör för
WaitiKubuli från nr 2
2016. Per-Gunnar är
medlem i SWEDOM
och journalist. PerGunnar har bland annat
reviderat UI:s Länder i
fickformat om Dominica,
St Kitts & Nevis och
Antigua & Barbuda.
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Ny redaktör för WaitiKubuli
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Gemensam middag efter
årsmötet söndag 24 april på

Restaurang Timmermans 1857
Efter årsmötet, se förslag dagordning nästa
sida, en gemensam måltid på Restaurang
Timmermans 1857, Timmermansgatan 35,
kl. 18.30.
Du kan välja mellan följande rätter:
Hjortfilé med kantarellsås, rotfrukter, gelé
och potatisterrin.
249 kr
Ankbröst med rotfruktspytt, apelsinsky
och svart vinbärsgelé.
195 kr
Smörstekt röding med skaldjurssås, bladspenat,
sparris, citron och kokpotatis.
225 kr
Vegetarisk lasagne.
175 kr

Besök Dominica och bidra du också
De som besöker Dominica möts inte av något dramatiskt
och kaosartat. Naturligtvis ser man här och där
effekterna av Erika men torde inte störas nämnvärt i sin
vardag. Ur ett turistperspektiv är det mesta återställt och
fungerar på ett normalt sätt. Vi vill tvärtom tipsa alla
som har möjlighet att komma och besöka denna vackra
och på alla sätt unika ö. Vid sidan av att du som resenär
kommer att njuta av tillvaron så bidrar ju de som
besöker Dominica till dess återuppbyggnad.
Ruthine Strindholm
Jan Ekholm

Obligatorisk anmälan till
årsmötet och beställning av
måltid till Berit Linton,
e-post berit.linton@yahoo.se,
telefon bostaden 08 25 44 74.
senast fredag den 15 april
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Några av vinnarna i årets karneval i

SWEDOM:s årsmöte 2016
Söndagen den 24 april hos

Small Island Chocolates & Coffee

Dominica

Tid: 16.00-18.00.
Plats: Timmermansgatan 26, Södermalm,
Stockholm.
Obligatorisk anmälan till Berit Linton, se
föregående sida.
Förslag till dagordning för årsmötet, se nedan.
Övriga handlingar delas ut på årsmötet.

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 2015
9. Resultaträkning
10. Revisionsberättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om medlemsavgift
13. Verksamhetsplan och budget för 2016
14. Val av styrelseledamöter m.fl.
- ordinarie ledamöter
- styrelsesuppleanter
- revisorer
- valberedning
15. Val av ordförande för 2016
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande
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Dominicas karnevalsprinsessa 2016.
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Dominicas calypsokung Dice 2016.

Nomineringar till styrelsen
SWEDOM:s styrelse 2015
Valberedningen som består av Lars Eriksson,
sammankallande, Gunvor Ngarambe och Maj
Rönnegård, tar tacksamt emot nomineringar.
Kontakta Lars, lars.sthlm.eriksson@bredband.net
telefon bostaden 08 643 26 80 senast den

15 april
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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, Berit Linton, Gunnel
Tollmar, Anders Wretling och Liz Wretling är
suppleanter.

