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Nyheter & Evenemang

Böcker till Dominica

Akram Monfared Aryas

berättelse om en resa till

Dominica

Den 14 juni 2006 åkte jag till
Dominica till ett utbytesuppdrag av
Stockholms FN-förening med fem
andra personer. Vårt uppdrag var
att besöka skolor, bibliotek,
bananplantager och att träffa lokalpolitiker. Under 1990-talet
började Stockholms FN-förening engagera sig i karibindianernas
situation och 1998 skapades föreningen tillsammans med
urbefolkningen. Vi förmedlade bidrag från SIDA till två bibliotek i
området.
 
Första biblioteket ligger nära havet, det andra i Sineku. Där finns ett
"resurscentrum" med bibliotek, verkstadslokaler och ett
sammanträdesrum. Båda biblioteken var redan etablerade, men de
böcker som de har räcker inte. Före vår resa samlade vi gåvor ifrån
Stockholms stadsbibliotek, Luma-biblioteket samt några bokförlag
som vi fraktade dit och lämnade till biblioteken. När gruppen från
Dominica var i Stockholm fick de böcker att ta med sig. De behöver
böcker på engelska - skönlitteratur och faktaböcker för både barn
och vuxna.
 
Resan var en berikande upplevelse för oss alla. Jag tror att våra
minnen från denna härliga resa ska sitta kvar länge. Trots det
krävande jobbet vi hade, kunde vi inte undvika att njuta av den
utsökta maten, det varma klimatet, de häftiga regnen, den
färskpressade juicen av mango, papaya, ananas, passionsfrukt,
banan, men allra mest människornas värme och vänlighet.
Sammanfattat i en enda mening:  Dominica är det verkliga
paradiset.
 
Trots rådande fattigdom, är människorna glada och frikostiga. Inget
hindrar dem att vara trevliga, varken svetten eller det fallande
regnet. Ett brett leende och ett "Hi, How are you", oavsett om du är
bekant eller främmande, är det första man ser och hör, när man
möter dem på den korviga, bergiga uppförsbacken. Den här
stämningen av vänlighet i den kokande värmen – som jag har
försökt att fånga i några bilder - gjorde jobbet lättare för oss.
 
 
 

Akrams Aryas bildserie från Dominica:
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Läs även:

Stockholms FN-Förening

Akram Arya på IB:s webbsajt

Akram Aryas hemsida

Mer om Dominica
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