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Karneval lockade
till besök på Dominica
Mitt i den arktiska vinterkylan i början av
mars svepte värme, musik och färggranna
masker från Dominica in på Etnografiska
museet i Stockholm. Det var den 3 mars som
SWEDOM fick chansen att berätta om den
årliga karnevalen på Dominica.
20–25 av museets besökare lyssnade på de
föredrag som fyra SWEDOM-medlemmar höll om
dels karnevalen, dels natur, kultur och politik på
Dominica. Efteråt sade flera åhörare att de blivit
inspirerade att besöka Dominica.
Kalinago var först
Ruthine Strindholm, ordförande för SWEDOM
sedan flera år, berättade kort om de omfattande
skador som orkanen Maria har ställt till med på ön.
Sedan förklarade hon att dagens program hade fokus
på karnevalen på Dominica och ingick i Etnografiska
museet tema om karnevaler under sportlovet i
Stockholm. SWEDOM:s föreläsningar handlade
också om Karibien i stort och urfolket Kalinago.
– Tänk på att Kalinago kom paddlande 100
år tidigare än Columbus, förklarade Ruthine
Strindholm.
– När européerna på 1500-talet började kolonisera
denna övärld, som de kallade Västindien, behärskade
Kalinago alla öar från Trinidad i söder till Puerto

Karnevalsfirare på Dominica.

Rico i norr, utom Barbados som låg för långt österut,
beskrev Berith Granath.
Förutom Ruthine Strindholm och Berith Granath
bidrog Gunnel Tollmar med frestande presentationer

Nu är SWEDOM:s nya sajt i bruk under ny adress www.dominicafriends.se
(den tidigare var www.swedom.org). Gå gärna in på sajten och upptäck hur
mycket material vi har samlat där, till exempel medlemsblad från 2004.
Redaktör Per Gunnar Holmgren tel 076-099 50 75, pergunnar.holmgren@gmail.com
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av Dominicas många sevärdheter
och Claes Hammar orienterade
oss om politik, historia och
samhällsförhållanden. Åsa
Björkström hjälpte till med
information och presentation
runt arrangemanget. Alla fyra
föredragshållarna visade härliga
bilder från karnevalen och
Dominica i stort.
Väckte resintresse
När Ruthine Strindholm avslutade
programmet var det flera åhörare
som stannade kvar i salen för
att ställa frågor. En av dem
som ville veta mer hette Ulla
Öhrn. Hon hade hört talas om
Dominica tidigare, bland annat
genom sitt arbete som lärare inom
hemspråksundervisningen i SFI.
– Jag är intresserad av Karibien
i stort. Och det jag fått höra här
idag har ju gjort mig mer nyfiken
på Dominica, sa Ulla Öhrn.
Hon har haft planer på att besöka
Karibien, bl a när en väninna en
gång bodde ett antal år på Antigua,
men hon har inte kommit iväg.
– Efter dagens föreläsningar vill
jag resa till Dominica. Men jag
vill inte resa ensam, betonade Ulla
Öhrn.
Hon trodde att det är ”väldigt

Ruthine Strindholm (t h) berättar om Dominica för Ulla Örhn.

kriminellt” på Dominica. När
flera av oss från SWEDOM
protesterade blev hon förvånad
när vi sa att det är förhållandevis
lugnt och vänligt på ön.
Gunilla Lunding hade också
lyssnat på föredragen. Hon blev
inspirerad att åka till Dominica.
– Det är märkligt att jag inte hört
något tidigare om ön, tyckte hon.
I diskussionerna kring
resplaner och när det kunde
vara bra tillfälle att resa till
Dominica sa företrädare för
vänskapsföreningen genomgående
att det är bättre att vänta med att

Gunnel Tollmar (tv) samtalar med Gunilla Lunding.

besöka ön. Följderna av Marias
härjningar gör att det fortfarande
är svårt att resa runt.
Alla besökare fick chansen
att bekanta sig med böcker
om Dominica och typiska
hantverk och klädedräkter som
presenterades på ett bord inne i
föreläsningssalen.
Efteråt samlades företrädarna för
Samling efter arrangemanget. Fr
v Åsa Björkström, Claes Hammar
och Berith Granath SWEDOM
och summerade en mycket lyckad
tillställning.
Per Gunnar Holmgren

Samling efter arrangemanget. Fr v Åsa Björkström, Claes
Hammar och Berith Granath.
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Välkommen till årsmöte i SWEDOM
SWEDOM har årsmöte lördagen
den 28 april, kl 16.00-18.00.
Alla medlemmar är välkomna
till själva årsmötet och en
gemensam måltid efter mötet.
Det blir asiatisk buffé med
vegetariska alternativ. Kostnad
per person är 200 kr inkl. lättöl
och vatten. Vin finns att köpa till
självkostnadspris.

Förslag till dagordning
(Övriga handlingar delas ut på årsmötet.)

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringspersoner

Anmäl dig senast den 16 april
till Ruthine Strindholm, på mail
ruthine.strindholm@gmail.
com eller telefon 08-774 43 32,
070-722 79 37. Anmäl också om
du vill vara med på buffén och
om du önskar det vegetariska
alternativet.

5. Val av två rösträknare

Så hittar du: Vi kommer att vara
på Reimersholme i Stockholm.
Buss 54 går från Östermalm via
Sergels torg och Fridhemsplan till
Reimersholme. Buss 66 går från
Sofia via Medborgarplatsen och
Södra station till Reimersholme.
Utanför tunnelbanestationen vid
Hornstull (röd linje) finns hållplats
för båda busslinjerna.

12. Beslut om medlemsavgift

Ta en buss till sista hållplatsen
på Reimersholme. Gå̊ rakt
fram från hållplatsen och gå till
vänster om AVA-huset. Fortsätt
förbi en lekplats och du ser sista
huset på vänster sida, som är
Vindragarvägen 16.
Nominera till styrelsen
Kontakta valberedningen om

Insamling pågår
Behovet av hjälp efter
orkanen Maria är mycket stort.
SWEDOM:s medlemmar har nu
samlat in cirka 80 000 kronor.
Pengarna ska gå som bidrag

6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2017
9. Resultaträkning
10. Revisionsberättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
13. Verksamhetsplan och budget för 2018
14. Val av styrelseledamöter m fl
n ordinarie ledamöter
n styrelsesuppleanter
n revisorer
n valberedning
15. Val av ordförande för 2018
16. Insamlingen till offer för orkanen Maria
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande

du vill nominera personer till
styrelsen. I valberedningen
sitter Gunvor Ngarambe, Maj
Rönnegård och Lars Berg.
till befolkningen i Kalinagoterritoriet.
– Om du vill hjälpa till är du
välkommen att skicka ett
bidrag till vår insamling, säger
Ruthine Strindholm, ordförande
i SWEDOM.

Nomineringar lämnas till
Gunvor, på mail gunvor.
ngarambe@telia.com eller telefon
073-332 7402 senast den 12 april.
Styrelsen kommer här i
Waitikubuli rapportera om vad
pengarna använts till.
Sätt in ditt bidrag på
SWEDOM:s plusgiro 94 28
31-9. Skriv ”Katastrofhjälp till
Dominica”.
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Hjälp behövs under lång tid
Hej alla SWEDOM-medlemmar!
Jag hoppas att Kung Bore snart lättar på sitt grepp
och släpper fram våren och värmen.
Den 18 mars var det exakt ett halvår sedan orkanen
Maria drog in över Dominica - med förödande följder. Ett stort tack till alla medlemmar som bidragit
med gåvor till de katastrofdrabbade Kalinagobarnen.
Det sammanlagda beloppet i SWEDOM:s insamling
uppgår i dagsläget till nästan 80.000 kronor.
Under 2018 kommer representanter från
SWEDOM:s styrelse att besöka Kalinago och ta
reda på hur bidraget gör bäst nytta. Vi återkommer
med en rapport här i medlemsbladet när uppdraget är
genomfört.
Dominica är fortfarande i behov av hjälp – och kommer att vara det under lång tid framöver. Återuppbyggnaden av landet går framåt, men väldigt sakta.
Vissa byar har med egen kraft lyckats organisera sig
bättre än andra kring återuppbyggnaden. Uppskattningsvis saknar hälften av landet elförsörjning.
Regeringen har med stöd av olika hjälporganisationer byggt tillfälliga bostäder men fortfarande har
vissa hus och familjer bara en presenning som tak.
Så sakteliga börjar saker och ting återgå till det normala men Dominica står inför ett mångårigt arbete
med att återskapa landet som det var före orkanen
Maria.
Världsbanken har agerat snabbt på Dominicas regerings begäran om stöd och samordnat arbete med FN,
Centralbanken, Karibiska Utvecklingsbanken, EU
mfl. Det snabba samordnade stödet från utvecklingsparterna är ett bra exempel på ett stort internationellt
engagemang och vilja att hjälpa till.
Världsbanken har lovat att fortsätta att ge Dominica
stöd i arbetet med att bli världens första klimatåtergivande nation. Vid Resclience Execution Agency,
som hölls i Roseau den 9 mars i år uppgav representanter från Världsbanken att man uttryckte sitt stöd
till Dominica och tillkännagav att man direkt efter
orkanen Maria hade börjat planera sitt bistånd till
Dominicas återhämtningsarbete.
Styrelsen för SWEDOM har beslutat att under 2018
undersöka medlemmarnas intresse för att delta med

en karnevalsgrupp under
karnevalen 4–5
mars 2019. Vid
sidan av karnevalsdeltagandet
tänkte vi även
anordna 3–4
gemensamma
aktiviteter för
de medlemmar
som är intresserade att komma
till Dominica.
Några intressanta utflykter, middagar mm. Vi kan ge
exempel på resvägar/prisförslag och förslag på boende men var och en avgör när man vill åka, var man
vill bo, bokar detta själv och står naturligtvis för sina
egna kostnader. Vi återkommer med mer information
i kommande medlemsblad.
Föreningen har många viktiga och intressanta frågor
att diskutera. Jag hoppas att du kan komma till vårt
årsmöte lördagen den 28 april,.
Vi ses!
Ruthine Strindholm, ordförande

Styrelsen 2017/2018
Ruthine Strindholm, ordförande
08-774 43 32, ruthine.strindholm@gmail.com
Berith Granath, vice ordförande
berith.granath@bredband.net
Jan Ekholm, kassör och medlemsansvarig
08-774 43 32, ekholm.jan54@gmail.com
Gunnel Tollmar, sekreterare
070-929 03 90 ,gunnel.tollmar@gmail.com
Per Brydolf, ordinarie ledamot
info@kalvudden.se
Claes Hammar, ordinarie ledamot
claeshammar@hotmail.com
Suppleanter: Tore Andersson, Åsa Björkström,
Birgitta Brydolf, Per Gunnar Holmgren, Anders
Wretling, Elisabeth Wretling

