Hjälp Dominica – katastrofinsamling till ”vår” ö
Till dig som bryr sig om Dominica och som är medlem i
SWEDOM!
Sätt in ditt bidrag på SWEDOM:s Plusgiro 94 28 31-9. Skriv ”Katastrofhjälp till Dominica” i
meddelandefältet.

Huvudstaden Roseau i spillror efter orkanen Maria. Foto: Organisationen GoFundMe

Dominica behöver nu all hjälp landet kan få. Som vi alla vet drabbades Dominica av orkanen
Maria sent på kvällen den 18 september. Orkanen var den värsta som någonsin drabbat
Dominica. På en 5-gradig skala hade Maria styrkan 5 med en vindhastighet på omkring 80
meter per sekund. Orkanen gick rakt över ön. Maria slog till så snabbt att befolkningen inte
hann sätta sig i säkerhet. Och ännu mindre hann människor bygga upp skydd kring sina hem.
Omkring 70 procent av bebyggelsen i landet har delvis förstörts. Se länkar nedan
SWEDOM:s styrelse har beslutat att starta en katastrofinsamling till förmån för Dominica
med karibbarnen i fokus. SWEDOM har som du vet under många år haft samarbete med
Kalinago, ursprungsfolket som tidigare av många kallades kariber. Vi har gett gåvor till
förskolorna och biblioteken i territoriet där flertalet Kalinago bor.
Styrelsen försöker nu skaffa sig en bild av hur territoriet har drabbats av Maria.
Kommunikationerna med landet fungerar dåligt eller inte alls. Det kommer att ta tid för
Dominica att få infrastrukturen, inklusive kommunikationer, el, vatten och vägnät, att
fungera.
Flygplatserna kommer förhoppningsvis att öppna under veckan. Tillsvidare kommer den
internationella katastrofhjälpen med fartyg till Dominica. Mat, vatten och medicin är det
första invånarna behöver för att överleva katastrofen. Sedan kommer den omfattande

återuppbyggnaden av landet att ta vid.
SWEDOM:s katastrofinsamling ska gå till de gemensamma lokaler i territoriet som betyder
mycket för barnen och som barnen befinner sig i flera dagar i veckan: förskolor, grundskolor
och bibliotek. Medlen som kommer in ska SWEDOM använda till inköp av byggmaterial,
takplåt, inredning, utrustning eller annat som behövs. SWEDOM har kontakt med Kalinagos
hövding Charles Williams, förskolläraren Connie Williams och bibliotekarien Rachel Green,
bland många andra.
Innan SWEDOM fattar beslut om hur insamlade medel ska användas måste styrelsen,
framför allt ordföranden Ruthine Strindholm som reser till Dominica i oktober, få en klarare
bild av hur och var behoven finns hos Kalinago. Vi kommer förstås att kontinuerligt berätta
om återuppbyggnaden av Dominica och territoriet.
Vi hoppas att du som vän till Dominica vill ge ditt strå till stacken och bidra till karibbarnens
framtid! Du har säkert berättat för vänner och bekanta om denna fantastiska lilla
undersköna naturö. Berätta för dem om den katastrof landet nu har drabbats av så kanske
dina vänner också vill dra sitt strå till stacken.
Sätt in ditt bidrag på SWEDOM:s Plusgiro 94 28 31-9. Skriv ”Katastrofhjälp till Dominica” i
meddelandefältet.

Styrelsen för SWEDOM, Vänskapsföreningen Sverige-Dominica
För frågor och kommentarer:
Ruthine Strindholm, ordförande, 070 722 79 37, ruthine.strindholm@gmail.com
Berith Granath, vice ordförande, 070 453 22 80, berith.granath@bredband.net
Jan Ekholm, kassör, 070 823 33 40, ekholm.jan54@gmail.com
Länkar:
CNN:
http://edition.cnn.com/2017/09/20/world/hurricane-maria-dominica/index.html
USA Today:
https://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2017/09/23/now-and-then-satellite-photosshow-marias-ravaging-dominica/696523001/
CNC Television, Trinidad och Tobago:
https://www.facebook.com/CNC3Television/posts/10155784129742996
New York Times:
https://www.nytimes.com/video/world/americas/100000005442358/hurricane-maria-destructionin-dominica.html
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