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Kära Vänner i Sverige  

Varje år känner vi ert deltagande trots 
det stora geograf si ka avståndet. Vi är 
verkligen glada och tacksamma för att ni 
delar med er av er tid och ekonomiska 
bidrag. Ni är en del av denna stora familj 
och det är verkligen en ära att kunna 
säga till folk att vi har så stark samver-
kan med personer i Sverige. I dessa eko-
nomiskt svåra tider ger ni oss, genom er 
närhet och engagemang, uppmuntran 
att fortsätta arbetet med personer med 
funktionsnedsättningar. 

Tack för ert ständiga stöd! 

Piña Palmeras team 

Ordförande har ordet 

September 2017 

  

Våren har blivit sommar och sommaren går mot höst.  Visst känns som det 

var länge sedan stormen "Beatrize " slog till mot Zipolite med full kraft. 

Stormens framfart förstörde, som alla vet, stora delar av Piña Palmera. Nu 

arbetar man som bäst på att komma i ordning igen men det återstår myck-

et kvar att göra. Tack vare alla bidrag som ni alla kom in med till Piña Pal-

mera under våren och sommaren, blir det mödosamma arbetet lite en-

klare. Jag vet att stödet från alla vänner i Sverige har betytt mycket för dem 

ur alla aspekter. 

 

Stort, stort varmt tack till er alla.  

 

Den 17 september har vi "Knytis" på M/S Vindhem, se inbjudan. Alla är 

varmt välkomna. Vi räknar då med att få prata med Flavia, Mariano, Sofia 

mfl över Skype. Håll dig uppdaterad om vad som händer på Piña Palmera 

antingen på Föreningen Palmeras Vänners hemsida eller på Fa-

cebook  "Föreningen Palmeras Vänner" Den absolut senaste information 

från Piña Palmera hittar du på Facebook sök " Patricia Matias" hon gör 

många publiceringar för "Tienda Pina Palmera" och/eller sök på " Piña 

Palmera Ong"  

 

Hoppas vi ses den 17 september! 

 

Bästa hälsningar 

Anita Nilsson Röjning 

Ordf Föreningen Palmeras Vänner 

Fö reningen Palmeras Va nner 
Å rga ng 25, nr 2 –2017 

Bästa Palmeravän!  

Hjälp oss minska portokostnader genom att få Palmbladet digitalt. 

Mejla till palmbladet@palmerasvanner.se  
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Intervju med Flavia  
 

TEXT: Söfia Wölfbrandt 

Piña Palmera har de senaste åren deltagit i 

många möten om mänskliga rättigheter i 

delstatens Oaxacas huvudstad. Kan du förklara 

lite om vad detta arbete har handlat om?   

Vi har arbetat i Oaxaca tillsammans med ett stat-

ligt organ som försvarar de mänskliga rättigheter-

na i Oaxaca. Detta för att tillsammans formulera 

en ny lag för Inkludering av personer med 

funktionsnedsättningar, med beaktande av den 

specifika erfarenhet vi har i ämnet . I det här arbe-

tet har även andra personer med funktionsned-

sättningar och andra grupper och organisationer 

som arbetar med med jämställdhetsfrågor, rättvis 

handel och miljöfrågor deltagit. Detta för att göra 

ett kollektivt arbete och även öka medvetenheten 

hos de andra grupperna om situationen för perso-

ner med funktionsnedsättning. Resultatet har lett 

till den nya lag som vi nu har i Oaxaca och som har 

accepterats av parlamentsledamöter. Nu behöver 

vi tillsammans definiera regleringen av denna lag.  

Detta kommer att innebära att vi kan kräva staten 

på våra rättigheter inom hälsa, utbildning, arbete 

och social rättvisa. 

 

Vilka är det som deltar i dessa möten? 

Från Piña Palmera deltar Mariano och Paty som 

själva har funktionsnedsättningar. De är del av 

Piña Palmera teamet . Även andra personer med 

funktionsnedsättning  som har varit tvungna att 

kämpa för sina rättigheter deltar. Så är fallet med 

Ana Canseco som bor i Oaxacas huvudstad och 

varit mycket diskriminerad när det gäller transport 

och inkludering på arbetsmarknaden,  eftersom 

hon har en motorisk funktionsnedsättning. Det är 

mycket komplicerat för henne att röra sig om hon 

inte har den hjälp hon behöver.   

 

 

Varför är det viktigt att Piña Palmera deltar i 

dessa möten?  Vilken skillnad gör Piña Palmeras 

närvaro?  

Piña Palmera har praktisk erfarenhet av att arbeta 

i marginaliserade samhällen, tillsammans med 

deras befolkning och de lokala myndigheterna och 

vi känner väl till Konventinen om Mänskliga 

rättigheter för personer med 

funktionnedsättningar. Vi applicerar den dagligen i 

vårt arbete.   De förslag vi ger i arbetet med 

utformningen av nya lagar är av den karaktär att 

lagen kan tillämpas praktiskt i ett sammanhang 

med urbefolkning och landsbygd.  Vi förespråkar 

också att personerna som själva lever med en 

funktionsnedsättning beskriver vilka utmaningar 

de upplever i vardagen och hur de tycker att lagen 

bör utformas för att förbättra deras situation.  

 

Vilket resultat har uppnåtts genom åren? 

Vi har konstruerat den nya statliga lagen för inklu-

dering av personer med funktionsnedsättningar 

som jag nu pratat om.  Vi arbetar just nu, tillsam-

mans med organet som försvarar de mänskliga 

rättigheterna också med ett förslag för att perso-

ner med funktionsnedsättningar ska beaktas som 

rättsinnehavare inom alla rättsområden och i det 

dagliga livet. Något som idag inte är fallet.  

 

Något annat du skulle vilja tillägga?   

Att detta arbete är en lång process och arbetet 

måste ske i nära samarbete mellan personer med 

olika funktionsnedsättningar,  civila organisationer 

och statliga myndigheter. Detta för att utforma  

seriösa lagar som faktiskt kan genomföras och 
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Ått integrera barn öch ungdömar med funktiönsnedsa ttning i skölan 
 
    TEXT: Klara Stintzing 

När ett barn med funktionsnedsättning ska börja i vanlig skola, vilket de har rätt till enligt lagen, krävs det en hel 
del förberedelser om det ska fungera. I år arbetar Piña Palmera med 13 skolor. Man har tre workshops i varje 
skola. De handlar om att öka förståelsen för de nya elevernas särskilda behov, och om att hitta strategier och 
hjälpmedel som lärarna kan använda sig av. 
   
Vid första tillfället får lärarna och rektor känna på hur det är att ha en funktionsnedsättning. Man binder för ögo-
nen, sätter lurar för öronen och binder ihop armar och ben, trycker ner dem i rullstolar mm. Sen får de ge sig ut i 
samhället en timme, luncha, gå på toa och ta sig fram bäst de kan. Sedan diskuterar man hur man känt sig, hur 
man upplevt omgivningens reaktioner, vad man kan göra för att hjälpa/underlätta för personer med funktions-
nedsättningar och vad som skiljer handikapp från sjukdom. 
   
Andra tillfället handlar om värderingar. Det kan vara svårt att förstå koncept och ord som jämlikhet/jämställdhet, 
lika villkor, rättvisa omständigheter och juridisk rättvisa. Man diskuterar disciplin och regler, ”stela normer” och 
krav på eleverna. Om disciplin och regler saknas kan våld och mobbning bli följden. Lärarna arbetar med so-
ciodrama. De tar upp olika aktuella fall, till exempel en flicka med hydrocephalus  (”vattenskalle”). Hon är opere-
rad och har tidigare gått i specialskola och kanske har någon form av hjärnskada. Ett annat exempel är en pojke 
som inte hänger med på sina klasskamraters nivå, som inte kan sitta still och koncentrera sig. 
   
Man diskuterar och reflekterar tillsammans och kommer fram till olika förslag. Man kan göra ett rollspel med fa-
miljen, så de blir medvetna om skolsituationen och kan bidra med förslag. Man pratar med föräldrarna och lär 
känna hemmiljön. Man söker en diagnos för att få adekvat stöd till barnet, inte sätta etikett. Man kan variera skol-
arbetet och pedagogiken. Kollegorna kan stödja varandra och även barnen kan lära sig att stödja varandra. Man 
skapar ett klimat av solidaritet och samarbete i klassrummet och i hela skolan. Piña Palmera stödjer familjer med 
barn med funktionsnedsättningar som går i skolan och deras lärare. 

   
 

Medvetandegörande workshop med föräldrar och elever i en byskola. 

Den tredje workshopen handlar om utmaningar och 
förslag/strategier och anpassning. Lärarna tar upp 
svårigheter/utmaningar som de möter i sitt dagliga 
arbete. En pojke med läs - och skrivsvårigheter lär 
sig inte och förstår inte. Dessutom är han lite ag-
gressiv och uppför sig inte som man bör. Förmodlig-
en har han en intellektuell funktionsnedsättning.  
Han innebär en stor utmaning för tre av de närva-
rande lärarna. De lyckas inte anpassa skolarbetet till 
honom, så han lämnar skolan. Bara i gymnastik har 
han deltagit på ett adekvat sätt.  
   
Lärarna i kemi, fysiks, teknik, spanska och engelska 
upplever svårigheter att kommunicera med en döv 
pojke. Från början använder han ogärna sin hörap-
parat, sätter sig längst bak och frågar ingenting. 
Trots detta har alla vant sig. Lite i taget arbetar lä-
rarna dag för dag med denna utmaning, och det går 
framåt.  
 
En rullstolsburen flicka behöver specialuppgifter/
träning för gymnastikläraren.  
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Mateö  - völönta r pa  Pin a Palmera 
 

TEXT: Klara Stintzing 

Mateo är 37 år. Han är från Spanien.  Efter att han 

arbetat många år i den akademiska världen inom  

området lingvistik och utbildat teckenspråkstolkar 

behövde han göra något nytt. Han behövde en 

förändring och började söka efter 

volontäruppdrag på webben. Mateo har en 

väninna som är blind och döv. Hon har arbetat 

som volontär på många ställen i världen. Bland 

annat har hon varit på Piña och undervisat i yoga. 

Hennes erfarenheter inspirerade Mateo som ville 

uppleva nya saker, få nya erfarenheter och leva 

tillsammans med människor i andra kulturer. Han 

säger att han är nyfiken och behöver utmaningar.  

  

 Nu har han varit sju veckor på Piña. Han ska 

stanna här i ett halvt år. I början tyckte han att 

Piña Palmera bara bad om volontärer för att få 

gratis arbetskraft. Men den bilden har förändrats, 

säger Mateo och skrattar.  Det har varit en tid av 

anpassning, att finna sig till rätta, att försöka 

förstå. Idag ser han att volontärerna  verkligen är 

en del av Piñas verksamhet. Men de får själva 

bjuda till.  Han förstår också att de anställda blir 

trötta av alla nya utlänningar som kommer och 

går hela tiden.  Men efter två dagar visste 95 

procent av dem vad han hette, och han kände sig 

välkommen.  

  

 Jag ber honom berätta om någon situation eller 

händelse som berört honom  känslomässigt.  

   Jo, säger han, det var mötet med en señora i en 

by där Piña arbetar med närbaserad 

rehabilitering.  Hon har tre barn varav två med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Tydligen 

handlar det om någon sorts syndrom. Det tredje 

och minsta barnet har troligen epilepsi, enligt 

mamman.  Han har inte haft några krampanfall på 

sista tiden, men det är lite oklart om han har 

mediciner eller inte. Pappan bor med familjen, 

men i samma hus bor också hans älskarinna med 

ett litet barn på tre år. Kvinnorna hjälps åt med 

barnen och arbetet i hemmet.  De verkar komma 

bra överens. När terapeuterna från Piña frågade 

señoran varför hon tog hand om älskarinnans 

barn svarade hon att hon gjorde det, för att 

hennes man sagt till henne att ta hand om det nya 

barnet. Dessutom har hon tre barn till sedan 

tidigare, men terapigruppen visste inte var de 

fanns.  

 

Mateo tänker att denna kvinna inte har några val. 

Hon kan inte förändra sin situation. Och barnen 

får inte den hjälp de skulle kunnat få i Spanien. 

Det betyder så mycket var vi råkar födas , vilka 

möjligheter vi kommer att ha i livet, funderar han. 

Och ändå utstrålar denna kvinna en sådan styrka. 

Hon har ett stort,  varmt leende. Hon bjuder in 

terapiteamet och erbjuder dem något att dricka, 

trots att de knappt har någonting alls i huset. 

Kanske påminner kvinnan Mateo om hans egen 

mamma. Hon var en riktig kämpe, säger han. Hon 

fanns alltid till för honom. Pappan arbetade 

mycket. Han var oftast borta. Men han var en bra 

pappa när han var hemma.   

 

 På min fråga om det finns något han inte tycker 

är bra på Piña Palmera svarar han: Piña behöver 

definiera vart de är på väg, vad de vill i framtiden. 

Hur vill de att det ska se ut år 2030? 

 

Jaha ja, tänker jag. Hur ska de kunna göra det, när 

allting är så ovisst? Kanske kommer det en orkan, 

en översvämning eller en jordbävning och jämnar 

allting med marken. Kanske kommer de att ha 

pengar att driva verksamheten i framtiden, 

kanske inte? Arbetet förändras och utvecklas hela 

tiden utifrån vilka personer som arbetar där och 

vilka behov som dominerar. Vem vet hur det 

politiska klimatet kommer att vara år 2030? 

Infrastrukturen är en annan faktor, bristen på 

vatten, fungerande sophämtning, transporter och 

utbildning. Centret har idag flera bra bilar i 

arbetet, men bensin och disel är tunga utgift.  
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När bensinpriset stiger som det just gjort, driver 

det upp alla andra priser också. Mat och 

transporter och samhällsservice blir dyrare, allt 

med hänvisning till besninpriset, vare sig det är 

motiverat eller inte. Och våldet och maffian lägger 

sin långa skugga över hela Mexico. Ändå får vi  tro 

att det blir bra. Jag berättar om mina tankar för 

Mateo, försöker förklara. 

   

Piña Palmera har gjort en fantastisk utveckling på 

många plan sedan jag först kom hit 1996. 

Arbetslokalerna är så mycket bättre och 

funktionella, särskilt köket, kontoret och vissa av 

bostäderna för volontärerna. Toaletter och 

duschar är rena och välstädade.  Man har flera 

fungerande datorer och ett utvecklat system för 

dokumentation. Terapigruppens arbete är väl 

strukturerat. De är mycket professionella och 

visionära. När det uppstår akuta situationer rycker 

de omedelbart ut och fixar till allting, även om det 

så ska ta halva natten. Det händer rätt ofta. 

Arbetet förändras, fördjupas och breddas, 

ideologiskt och kunskapsmässigt. Många 

människor söker sig också till Piña för att få hjälp 

med sina rättigheter, även om det inte har med 

funktionsnedsättningar att göra. Det kan handla 

om problem i skolan, misshandel, övergrepp och 

hot. Man vet att man får hjälp. Och det får man 

ingen annanstans. 

   

Bristen på pengar är ett ständigt dilemma. Det har 

det alltid varit sedan Rädda Barnen lämnade 

México och Piña Palmera. Detta för att México 

deklarerade att de tillhörde den rika världen, “el 

primer mundo” och inte tredje världen. Idag har 

många utlänska investerare lämnat landet för att 

det är så politiskt osäkert och korrupt. Detta har 

påverkat de små organisationerna som Piña 

Palmera  väldigt mycket. Man har också fått högre 

skatter. Men många av de lokala affärerna,hotell- 

och restaurangägarna i Zipolite stöttar Piña. Bland 

annat har man ett lotteri flera gånger om året där 

vinsten är två hotellnätter, två frukostar och två 

middagar för två personer. Det bjuder hotellen 

och restaurangerna på. Lotterna kostar 250 pesos 

(125 kronor) styck och går åt som smör.  Alla 

pengar går till Piña Palmera.  

   

Vid centret tillverkar man olika produkter av 

returpapper, snickeriet är igång, man skapar olika 

former av konsthantverk,  tillverkar 100 % naturell 

kokosolja, driver Piñas affär och har workshops 

där man arbetar med lera och har en drejskiva 

och brännugn. Varje lördag säljer man kläder och 

annat, “second hand” på gågatan i Zipolite. Ibland 

lagar man mat eller bakar pizza som säljs i Zipolite 

i samband med cirkusföreställningarna som en 

liten grupp artister från Mazunte visar på ett 

hotell vid stranden på söndagskvällarna. De gör 

allt de kan för att få lite extra inkomster.  

Fördelen med att ha följt Piña under drygt tjugo 

år är att jag känner centret väl och vet vilka 

svårigheter de tagit sig igenom, vilka utmaningar 

de har tacklat. Alltid på sitt eget sätt, men det 

ekonomiska och moraliska stödet  från 

Föreningen Palmeras Vänner i Sverige har varit  

till mycket stor hjälp. Ibland har det varit det enda 

stöd de kunnat räkna med. Och det är de 

tacksamma för. Det är ni, alla faddrar, vänner och 

givare som gör deras arbete möjligt. 
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Fö reningen Palmeras Va nner ha lsar va lkömmen den 17 september 
 

Datum: 17 september 

Tid: 13-17 

Plats: M/s Vindhem, Skeppsbron 101  

(Vid kajen nedanför slottet i Stockholm. Vi kommer att ligga vid kaj hela tiden. 

I år blir det Knytkalas. Vi tar själva med oss något mexikanskt att äta. Det kan även vara 

frukt, kakor, bröd, dryck och annat. Vi gör en buffé tillsammans. OBS!  Porslin, bestick, glas 

och uppläggningsfat lånar vi av Vindhems kök.  

Las Mamitas underhåller! 

Dom har representerat Mexico vid olika evene-

mang och fester bl.a. Nobelhögtid och på Grand 

Mexicanska dansgruppen Mexico Lindo  

framträder med två av sina dansare, Paco och Caro-

lina som kommer att dansa El Jarabe y La Negra. 

Dagen kommer även innehålla: 

Senaste nytt från Pina Palmera vi kopplar upp oss via Skype 

Leksaksförsäljning av träarbeten tillverkade på Pina Palmera 

Varmt välkomna! 
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Fadderverksamheten 

Den 24 augusti  2017 har föreningen ca 239 faddrar som var månad lämnar ett bidrag på ca 30 440 kronor. De pengarna 

används för att täcka de dagliga omkostnaderna och är en förutsättning för Piña Palmeras existens. För att bli fadder kan 

du kontakta Palmeras Vänner eller fylla i en autogiroblankett från föreningens hemsida. 

Leksaksförsäljning 

Leksaksförsäljning har inbringat 70 kr. från mars 2017- augusti 2017 

 

Gåvor från privatpersoner mars-augusti 2017 

Linda Bolin, Tomas Lagerwall Ekolsund, Anna-Brita Saers Örebro, Gunnel Wallbing Motala (till minne av Evy Eriksson), 

Ulla Hyllander Bromma, Malin Stintzing Sigtuna, Maria Eriksson Knivsta, Charlotta Mundhenke Örebro, Heidi Jensen Gö-

teborg, Ralf och Eva Eliasson Höör, Yla Skånér Stockholm, Kerstin Asp Vallentuna, Dorothy S Lindgren Västra Frölunda, 

Erik Forsell Irela Valdes Carolina Persson Silvia Miller Amelia Ramirez de Bylund (till minne av Siv Islas) Skarpnäck, K. Arne 

Blom Lund, Ulla Nelén (till minne av Birgitta Tranér) Eskilstuna, Gunnel Kroon Linde Höganäs, Johan Schinkler Skarpnäck, 

Kristina “Kicki” Lundin Björkö, Fam. Gunilla Larsson Tyresö, Inger Svensson Hägersten (gratulation till Kerstin Kedvall), 

Christina Rosenqvist Västerås, Marie och Erling George Sollentuna (gratulation till Eva Erikson), Anna-Greta Backskog 

Svenstavik, Karin och Henrik Söderbergh Sundsvall, Eyrun Magnusdottir Kista, Agneta Kangasniemi, Lisbeth Nilsson Linkö-

ping (gratulation till Elisabeth Rywik), Stefan Carlstedt Linköping, Annelie och Johan Morey Johansson Stockholm, Louise 

Alström Karlstad, Jenny Eriksson Vikingstad, Jonas Hörnfeldt Njurunda, Mats Helander Ljungsbro, Silvia Ugalde de Miller 

Amilia Ramirez Louise Herlenius Erik Forsell Djursholm (gratulation till Carolina Persson), Bernt Johansson, Anders Ränk 

Enskede Gård, Maria Palselius Nacka, Karin Anita Lisbeth, Britta Boström, Kristoffer Runow Bente Elisabeth Lindquist, 

Helena Tavérus, Emilia och Giorgios Diamantidis, Kerstin Hagberg, Susanne Diamantidis, Solveig Bontes, Martin Ceder-

strand, Matilda Martini, Guevara Balder, Anders Windling, Diego Nuñes Silva, Ulla Hyllander, Runow Kerstin Falkner, In-

grid Dahlin, Sofie Sjögren, Mats och Eva, Robin Balbino Cano, Cornelis och Tarja Saers Ekerö, Gunnar och Lotta Dagnå, 

Nils Söderlund, Anna Sundström, Henrik Eriksson, Ingrid Ericson, Gunnel Kroon Lindhe, Leif och Eva Dahlgren, Ingrid Ge-

orge, Caroline Westerberg, Ewa Zäll, Carina Bengtsson, Adam Arhelger, Åsa Florén, Eva-Lotta Hultén, Stefan Ruben 

Ilstedt, Åsa Sålder, Gudrun Lundstedt, Birgit Sandén, Eva Hellström, Hans Spjuth, Karin Arlid, Margareta Olsson, Karin 

Berndtson, Bengt Olsson, Matz Björkman, Eva-Mia och Tommy Seger, Joanna Korbutiak, Kristina Ränk, Fam. Söderbergh, 

Anneli Turunen Omberg, Jenny Hallberg, Anna Arstam, Kristina Lundin, Ulla-Britt Christina Alvedahl, Kristina Hedström, 

Carolina de Maio, Göran Collert, Charlotta Hansson, Maria Elisabeth Belfrage, Sven Gunnar Hultman, Jarl och Ann-Marie 

Risberg, Eva Härkegård, Joakim Davidsson, Ristjan Ränk, Johanna Börnfors, Liselott Wesslund, Åsa Castell, Maud Lin-

dqvist, Ulla Näslund, Eva Sandhammar, Indalill Nordström, Curt Henning, Anna-Sara Rosengren, Linda Karlsson, Gunilla 

Brodin, Anna Sundström, Lars Erik Lundin, Sonja Svenningsson. Christina Rosenqvist,  

Sammanlagda värdet  av gåvor: 274958 kronor.  

Gåvor från organisationer och företag  

HF Aktiva kvinnor Porjus, Östansjö Folkets park, Gustavsberg Ingarö församling, Supporterklubben Costa OA 

Sammanlagda värdet av gåvor: 28832 kronor.  

 

 
Ett varmt tack till alla givare! 
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Göteborg 
Mario Hernández 073-44888 91 
Petra Andersson 073-4161226 
Elsa Hammarström 076-6322612 
Emilia Diamantidis 070-7262019 
goteborg@palmerasvanner.se 
 
Halmstad  
Irmeli Peronius 073-9703384 
halmstad@palmerasvanner.se 
 
Lund 
Anna Arstam 0413-54 20 05  
Karin Fältström 076-846 2120 
lund@palmerasvanner.se 
 
Malmö 
Sara Rydwik 076-4268704 
malmo@palmerasvanner.se  

Fö reningens köntaktpersöner  - Tag köntakt med  aktivister pa  din ört öm du har  

       fra gör eller vill veta mer öm Fö reningen Palmeras 

Ordförande: Anita Nilsson Röjning 
E-mail: palmeras@palmerasvanner.se  
Hemsida: www.palmerasvanner.se  
Facebook:   Föreningen Palmeras Vänner 

Medlemsblad:  Palmbladet 
E-mail : palmbladet@palmerasvanner.se 
Redaktör: Anita Nilsson Röjning  
Layout: Anna-Maria Hansson 

Pg: 901191-7 
Bg:901-1917 
Swish: 1239011917 

Stockholm 
Valeria Wigardt 070-9920092  
Sofia Erixsson 070-7357326 
stockholm@palmerasvanner.se 
 
Uppsala 
Terese Bergfors 018-69 22 91  
uppsala@palmerasvanner.se 
 
Västerås 
Marlene Kaas 073-682 17 83 
vasteras@palmerasvanner.se 

 
Har vi glömt din ort? Vill du bli en av 
föreningen aktivister?  
Kontakta: Anita Nilsson Röjning  
070-7734543 
palmeras@palmerasvanner.se 

Box 4268, 102 66 Stockholm 
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