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I ORKANENS ÖGA

Klockan 01.42 den 19 september drog orkanen Maria in över Dominica med katastrofala följder.

• Återuppbyggnaden tar mycket lång tid
• SWEDOM ordnar insamling
• Ruthine Strindholm: ”Alla kan hjälpa!”
Redaktör Per Gunnar Holmgren tel 076-0995075, pergunnar.holmgren@gmail.com
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Befolkningen i Kalinago hårt drabbad
Det är fortfarande, drygt en månad efter
katastrofen, omöjligt att få en heltäckande
bild av situationen på Dominica.
Berith Granath, styrelseledamot i
SWEDOM, kontaktade Irvince Auguiste
via Messenger direkt efter orkanens
härjningar. Här är deras utbyte:
Berith, tisdag 19 september:
Dear Irvince, is your family ok? How bad is it
after Maria? Love from Berith and Lars.
Irvince, svarar först torsdagen 19 oktober:
We have been terrible hit, dear friends. Only
now have some net service. We lost our house
and vehicle. Oponti is still in a cask. Tikenti
(Oponti och Tikenti är söner i familjen; red:s
anm) have returned from medical attention in
the Dominican Republic and is doing well.
Berith, söndag 22 oktober:
It is terrible news from you. It is of course
difficult for us to understand what you are
going throw. In SWEDOM, the Friendship
Organization Dominica-Sweden, we have
started an appeal among our members in order
to collect money for the Kalinago people. If you
can read this message would it be possible for
you to give me some more information about
your situation and how Maria hit the Kalinago

Medlem i SWEDOM och
tidigare hövding
Irvince Auguiste var Kalinagos hövding 19841994. Han är engagerad i arbetet för urfolkens
rättigheter och har flera gånger deltagit i FN:s
forum för urfolk, senast i somras i New York.
Irvince är medlem i SWEDOM. Han lärde känna
Berith Granath och Lars Eriksson 1990
och berättade då att barnen i Kalinago
saknade ett bibliotek att låna böcker från.
Det blev början på Stockholms FN-förenings
biblioteksprojekt i territoriet.

people? All our love to you and your family
from Berith and Lars.
Irvince, söndag
22 oktober
Thanks for your love as
usual. We have pleasant
memories of you from
last time. The Territory
(Kalinago-territoriet på
östra sidan av Dominica;
red:s anm) have been hit
very hard. Many houses
were totally destroyed including a few wall
buildings. A number of tents have been supplied
and some food supplies are being distributed,
when availayou. There will be a need for more
and I will do my own surveys as of tomorrow.
Internet is improved, but charging the phones
remain a challenge for many people. For us
personally and to quite few people rebuilding
some proper shelter is the biggest priority since
all of us who have managed to make some kind
of shelter have covered it with tarpoline (eller
”tarpaulins”; ungefär ”presseningar”; red:s anm)
as was provided as the winds and rain does not
make us comfortable at all at nights.
Berith, måndag 23 oktober:
Dear Irvince, thanks for taking your time
to inform me more about the situation after
Maria. We shall of course do what we can in
order to support the Kalinago people. I know
that the Stockholm Chapter of United Nations
Association of Sweden also has or will release
an appeal for the Kalinago people among their
members. SWEDOM:s chairperson Ruthine
Strindholm, whom you know, is going to
Dominica at the end of October. She has the
mandate from the SWEDOM:s board to find out
what we, as a very small organization, can do
for the Kalinago people during this humanitarian
catastrophe. I hope that it is ok for you if I
inform the members of SWEDOM what you
told me about the situation in the Territory. Once
again, all our love to you and your family.
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Risk för spridning av sjukdomar
Orkanen Maria är den värsta orkan
som någonsin drabbat Dominica. med
vindhastigheter omkring 70-80 meter per
sekund (över 260 km/timme).
Orkanen slog till oväntat snabbt på kvällen och
natten mellan den 18 och 19 september. Osäkra
siffror har talat om mellan 17 och 30 dödsoffer
men då saknades fortfarande omkring 50
personer. Internationella hjälpinsatser kom igång
snabbt. Genom främst olika FN- organ hade stöd
för motsvarande 31 miljoner US-dollar utlovats
i början av oktober. Svenska Sida beslutade att
ge 1 miljon kronor till Röda Korset. Risken är
stor att sjukdomar sprider sig. Unicef har varnat
för att särskilt landets 23000 barn är utsatta när
dricksvattnet är förorenat. Det kommer att ta

lång tid för Dominica att få infrastrukturen att
fungera igen.
Premiärminister Roosevelt Skerrit höll ett
uppmärksammat tal i FN den 23 september. Han
sa bland annat:
“I come to you straight from the frontline of the
war on climate change.”
”We cry but do not despair.”
Skerrit berättade om katastrofen på Dominica
och uppmanade världens länder att göra mer för
att hejda klimatförändringarna som antas leda
till fler extrema vädersituationer.
Myndigheterna på Dominica rapporterade
måndagen den 16 oktober att många - men inte
alla - skolor öppnade igen, efter ett månadslångt
uppehåll.

Så kan du hjälpa orkanens offer genom SWEDOM

SWEDOM har startat
en insamling till förmån
för karibbarnen i
Kalinagoterritoriet på östra
Dominica. I territoriet finns
förskolor, grundskolor och
bibliotek som SWEDOM givit
bidrag till under många år och
som nu behöver repareras.
SWEDOM har kontakt med
hövdingen Charles Williams,

förskolläraren Connie Williams
och bibliotekarien Rachel
Green, bland många andra i
Kalinagos territorium.
Tre av SWEDOMs
styrelseledamöter, bland
dem ordföranden Ruthine
Strindholm, finns i början
av november på Dominica
(självständighetsdagen
uppmärksammas traditionellt

den 3 november). De
rapporterar hem till Sverige
när de fått en överblick över
situationen. Då kan styrelsen
avgöra var de insamlade
pengarna gör störst nytta.

Sätt in ditt bidrag på
SWEDOM:s plusgiro 94 28
31-9. Skriv ”Katastrofhjälp
till Dominica”.

Specialvisning av Kreol på Etnografiska museet
Specialvisning på Etnografiska
museet om kreolkulturer kl
16.30 den 22 november.
På miniutställningen ”Kreol”
möter vi kreolkulturerna i
Karibien och norra Sydamerika.
Visningen tar 30-40 minuter.
Efteråt får vi tillfälle att
diskutera utställningen men
även katastrofen på Dominica
och vad vi kan bidra med.
Vi en gemensam måltid på

MatMekka, som är utsedd
till Årets Hållbara krog.
Maträtterna kostar 155 kr. Du
betalar på restaurangen, där du
också beställer drycker, men du
måste välja maträtt i förväg:
1. RISNUDLAR
Stekta risnudlar med ekologiska
grönsaker, ägg, jordnötter.
2. GUAY TIEW HENG, STARK
Risnudlar, kyckling, jordnötter,
fisksås, soja, chiliolja.

3. BIFF MED CASHEWNÖTTER
Biff från Svartådalen, wokad
med ekologiska grönsaker.
4. BLÄCKFISKSALLAD
Bläckfisk med chili, vitlök,
koriander, pumpa och selleri.
Anmälan till visning och
måltid (ange maträtt) senast
fredag den 17 november:
berith.granath@bredband.net
eller 070-453 22 80. (Ange om
du har några matallergier.)
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Alla krafter
behövs för att
bygga upp
Dominica igen
Hej alla medlemmar!
Min vanliga höstglädje kom av sig när orkanen
Maria drabbade Dominica i slutet av september.
Som ni säkert vet passerade orkanen Maria rakt
över Dominica med en orkanstyrka på nivå 5.
Det är den starkaste orkanen som drabbat Dominica i modern tid. Kanske någonsin! Dominica
är ett katastrofområde utan el, vatten, framkomliga vägar och där huvudparten av landets
byggnader ligger i ruiner.
Det pågår nu insamlingar på flera håll för att på
olika sätt ge stöd till Dominica. Jag hoppas att
ni uppmärksammat SWEDOMs insamling till
Kalinago som precis som övriga Dominica är
ofattbart hårt drabbat.
Orkanen har tagit landet tio år tillbaka i tiden.
Röjningsarbetet av vägar och förstörd bebyggelse pågår. Det kommer att ta lång tid innan landet
kommer att ha tillgång till byggmaterial för att
kunna återställa bebyggelsen. Tillgången till mat
och vatten är begränsad och det finns människor
som bor utomhus. Vissa är naturligtvis värre
drabbade än andra. Telefonin fungerar inte och
det är fortfarande mycket svårt att få kontakt
med anhöriga.
Grannländerna har varit till stor hjälp. Bland annat Antigua och Barbados som tar emot patienter från Dominica vars sjukhustak delvis blåst
av under orkanen. Dominica är idag ett land som
är i behov av all hjälp som går att få - ja, av allt
som gör livet värt att leva.
Jag har tillsammans med Berith Granath och

Gunnel Tollmar i SWEDOMs styrelse träffat
ordföranden i Stockholms FN-förening som
nu samarbetar med oss kring insamlingen till
Kalinago.
Den 30 oktober åker jag till Dominica för att
hjälpa till så gott jag kan och för att informera
mig om situationen. Hur kan vi, som inte drabbats, på bästa sätt bidra till återuppbyggnden avlandet? Jag återkommer Allas bidrag är viktiga!
Både små och stora!
Ruthine Strindholm, ordförande

Styrelsen 2017
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
Nästa styrelsemöte äger rum den 9 december.
Hör gärna av dig med förslag och synpunkter.

