
Ordförande har ordet
Augusti 2021

Bästa Piña Palmeravän!

Sommarvärmen kom och det med besked. Hoppas 
att du har haft fina dagar och varit frisk och kunnat 
njuta, trots värme och pandemi, av sol och uteliv. 

Tisdagen den 28 september kl 18.00 bjuder vi in dig 
till vårt årliga medlemsmöte via videolänk. Det bli 
ett webbinarium även i år då vi inte, i dagsläget, vet 
hur utvecklingen av Covid-19 kommer att bli och 
vilka restriktioner som kan följa med detta. Länk 
till mötet får du via e-mail när du anmält dig (se 
sida 5). 

Vi bjuder också in dig att värva en vän/bekant som 
medlem i Palmeras Vänner (se sida 3).

Traditionsenligt kommer vi, om coronan inte sätter 
käppar i hjulet, att delta på “Dia de Muertos” på 
Etnografiska Museet i början av november. Ett kärt 
event där många Palmeravänner brukar träffas.

Senaste nytt från Piña Palmera är att de har den 
tredje vågen av Covid-19 just nu. De har därför 
varit tvungna att skjuta fram alla besök till byarna. 
Flera på Piña Palmera har haft corona men har 
tillfrisknat. De följer restriktionerna och försöker 
vara noga med att hålla distans, tvätta händer och 
äta nyttig mat. 

Vidare kommer projektet ”Våga Vågen” att 
genomföras senare i höst på stranden i Zipolite. 
Det är samarbete med Piña Palmera och Surfeando 
Sonrisas och du kan vara med och ge ditt stöd till 
detta projekt (se sida 7).

Hoppas vi ses på det digitala mötet den 28 
september!

Varma hälsningar och allt gott.

Anita Nilsson Röjning 
Ordförande 
Föreningen Palmeras Vänner
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Intervju med Bladimir Luis Lopez
Zipolite i februari 2021 
Text: Sofia Wolfbrand, fysioterapeut, Piña Palmera 

Vi sitter i kontoret på Piña Palmera. Det är lördag 
och Bladimir har just avslutat försäljningen av se-
cond hand kläder som hålls på lördagar i affären på 
Piña Palmera. 

Bladimir är 22 år och kommer från byn Comala som 
ligger ca en timmes bilväg från Zipolite. Han har en 
grav hörselnedsättning sedan födseln. Sedan sex 
månader är han en del av Piña Palmeras team och 
arbetar med barn med hörselnedsättningar och de-
ras familjer som kommer till Piña Palmera och som 
teamet träffar i byarna. 

Nu har vi stämt träff tillsammans med Raquel 
Enriquez som hjälper oss med översättning via 
teckenspråk. Jag ser fram emot att prata med Bla-
dimir och kommer fortfarande ihåg första gången 
Piña Palmera teamet träffade honom. Det var för 15 
år sedan och Bladimir var bara sju år då. Han och 
hans mormor kom till Candelaria där Piña Palmera 
arbetade och jag minns att Bladimir stod i ett hörn 
och såg nyfiken men lite blyg ut. 

Jag inleder intervjun med att fråga om han minns 
den dagen. Jo, det minns Bladimir väl. Han berät-
tar att han då, när han var sju år, tyckte det var 
spännande att följa med sin mormor och träffa Piña 
Palmera. Han tyckte volontärerna och personalen 
från Piña Palmera verkade snälla och de verkade 
roliga att leka med. Hemma var han ledsen vid den 
här tiden. Hans mamma hade just flyttat från Bla-
dimir och hans några år äldre syster. Mamman var 
ensamstående och behövde flytta till en större stad 
för att arbeta och kunde inte ta med sig barnen. De 
fick stanna hos sin mormor. Bladimir berättar att 
hand pappa dog i följder av diabetes när Bladimir 
var fyra år. När mamman flyttade grät sig Bladi-
mir till sömns varje kväll och bad att hans mamma 
skulle komma tillbaka, men sedan dess har Bladimir 
bott hos sin mormor och mamman har nu fem yngre 
barn med en annan man. 

Efter att Bladimir träffade Piña Palmera fortsatte 
han, hans syster och mormor att vara i kontakt med 
Piña Palmera under många år. De lärde sig tecken-
språk och Bladimir och familjen deltog i många ak-
tiviteter med Piña Palmera. De stora sommarlägren 
minns både jag och han väl. Bladimir var den som 
var först upp på morgonen och sist i säng på kvällen. 

Bladimir började skolan, men det var svårt. Mat-
ten gick bra, men det var svårt att läsa och skriva. 
Lärarna kunde inte teckenspråk och hade svårt att 
kommunicera och Bladmir blev frustrerad.

När han blev lite äldre och gick i femte klass blev 
han och hans moster osams. Hans moster tyckte inte 
det var någon mening med att Bladimir skulle träffa 
Piña Palmera teamet och hon ville inte hjälpa honom 
och mormodern med att han skulle fortsätta med 
skolan. Bladimir var ledsen och arg. Han fortsatte i 
skolan men träffade inte Piña Palmera så ofta. Hans 
syster försökte hjälpa honom att hänga med i under-
visningen i högstadiet men det var svårt. Han för-
stod inte vad läxorna handlade om och tillbringade 
istället mycket av sin tid att titta på TV eller hjälpa 
till med olika vardagssysslor hemma, men skolan 
gick dåligt. 

Efter högstadiet började han jobba hos en släkting 
som har en restaurang. Där jobbade han i fem år. 
Han städade och diskade och jobbade där sex dagar 
per vecka men var ledig på måndagar. Jag frågar om 
han fick betalt. Jodå, det fick han absolut säger han. 
50 pesos per dag. Det motsvarar lite drygt 20 kronor 
och räcker till ungefär två liter mjölk. 

I juni förra året kom Flavia, Raquel och Chely från 
Piña Palmera på besök hem till Bladimir. De und-
rade om han ville bli en del av Piña Palmeras team.
De behövde någon som kunde lära ut teckenspråk 
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i byarna och i skolorna. Bladimir tyckte det var 
pinsamt, för under åren utan Piña Palmera hade 
han glömt mycket av teckenspråket och kunde inte 
kommunicera längre. Han vågade inte tacka ja. Men 
några veckor senare återvände Piña Palmera teamet 
och frågan kvarstod. Även den här gången tackade 
Bladimir nej. Men när teamet sedan återkom en 
tredje gång bestämde Bladimir sig för att ta chansen 
och tacka ja. Han tänkte att det kunde vara en chans 
att lära sig något nytt.

Nu har Bladimir jobbat på Piña Palmera sedan 
i juli förra året. Han säger att han tycker att allt 
med arbetet på Piña Palmera är roligt. I början var 
det svårt. Han visste inte vad som förväntades av 
honom och han visste inte hur han skulle bete sig 
med barnen och familjerna i byarna eller hur man 
skulle utföra de olika arbetsuppgifterna inne på 
Piña Palmera. Nu går det bättre. Nu tycker han det 

är roligt att leka med barnen i byarna och lära dem 
teckenspråk och han känner att han själv lär sig mer 
för varje dag.

Bladimir kommunicerar både genom läppläsning 
och genom teckenspråk. Det är lätt att kommunicera 
med honom även fast mina kunskaper i teckenspråk 
är mycket begränsade och vi klarar oss i princip utan 
att Raquel behöver rycka in och översätta. Bladimir 
hittar sätt att förklara och visa. 

Jag frågar Bladimir vad han tror att han betyder för 
föräldrar och andra barn med hörselnedsättningar 
som träffar honom ute byarna. Han tittar frågande 
på mig. Nej, det kan han nog inte svara på. Han kan 
ju faktiskt inte veta vad de tänker, menar han. 

Men jag behöver inte fundera; jag vet med säkerhet 
att han är en förebild för många. ●

VÄRVA EN VÄN. JU FLER VI ÄRVÄRVA EN VÄN. JU FLER VI ÄR
DESTO MER STÖD KAN VI GE.DESTO MER STÖD KAN VI GE.

FÖRENINGEN ÄR BEROENDE AV
MEDLEMMAR FÖR ATT KUNNA STÖTTA 
PIÑA PALMERAS VIKTIGA ARBETE. 
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HJÄLP OSS ATT HITTA FLER MEDLEMMAR!
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Gåvolista mars - juli 2021
Under perioden har 196 faddrar bidragit totalt med SEK 126 020.  
Gåvor som inkommit under perioden från privatpersoner är totalt SEK 48 605.

Agneta Kangasniemi, Agnetha o Olavi Kangasniemi, Anders Jansson, Anna-Lena 
Larsson, Anne-Katrine Bergeå, Bertha Ortega Andersson, Börge Österholm, 
Dick Johansson, Elin Jansson-Noren, Fam Witting, George Erling George, Glenn 
Johansson, Gudrund Lundstedt, Heidi Jensen, Inger Svensson, Karin Jerstorp, 
Kerstin Helga Frank, Linda Bolin, Marie o Erling George, Monica Klintbo, 
Pamela Sara Bendouzu Farfan, Per Döfnäs, Sally Fogelberg, Veronica Lindberg 
samt gåvor från enskilda till minne av Eva-Marie Segers bortgång våren 2021.

Tusen tack till alla 
er som bidragit!

Skattereduktion för gåvor
Stockholm i juni 2021

Föreningen Palmeras Vänner är godkänd gåvomottagare av Skatteverket fr o m 
2021-06-10. Det innebär att du som givare kan få skattereduktion för gåvor som 
skänks till oss.

Vilka kan få skattereduktion?

• Har du som privatperson fyllt 18 år så kan du få avdrag med 25 procent för gåvor till godkända 
gåvomottagare av Skatteverket

• Maxbeloppet som du kan få avdrag för är 6 000 kronor per år, vilket innebär att du kan dra av som 
mest 1500 kronor

Hur får jag skattereduktion?

• Gåvan måste uppgå till minst 200 kronor per gåvotillfälle*

• Summerade gåvor till godkända organisationer måste uppgå till minst 2000 kronor per år

• Säkerställ att de organisationer du ger gåvor till är godkända gåvomottagare av Skatteverket och 
att de har registrerat ditt personnummer

Hur fungerar det med kontrolluppgifter?

• Vi kommer att lämna kontrolluppgifter under januari månad till Skatteverket och till dig förutsatt 
att du uppfyller kriterierna ovan samt att vi har ditt personnummer registrerat

• OBS! Vi har enbart personnummer till dig som gör dina inbetalningar av medlemsavgift och/eller 
fadderbidrag via autogiro till oss 

• För dig som vi ej har personnummer till och önskar få skattereduktion för gåvor bör kontakta oss 
för mer information via mail info@palmerasvanner.se eller ring Anita Nilsson Röjning på mobil: 
070-773 45 43

• Skattereduktionen kommer att vara förtryckt i din inkomstdeklaration

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen Föreningen Palmeras Vänner 
/Anita Nilsson Röjning 

Läs mer på https://skatteverket.se/skatter

*Du som är månadsgivare på minst 200 kr till Föreningen Palmeras Vänner uppnår då med råge 
2000 kr/år.
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Tidningen tittar in på Piña Palmeras Facebook sida! 
Durante los últimos seis meses, Piña organizó dos 
mini-campamentos para ninxs con sordera y sus 
familias. Durante los campamentos lxs ninxs tuvi-
eron el espacio para socializar, divertirse, y apren-
der con clases de LSM (lengua de señas mexicanas), 
talleres de barro, pintura, papel reciclado, días de 
playa, y más.

Mientras Piña aboga por espacios compartidos 
entre personas con todo tipo de discapacidad, los 
mini-campamentos han creado el espacio donde 
ninxs con sordera pueden enfocarse más en la 
práctica de LSM en una variedad de contextos. 
¡Esperamos seguir aprendiendo con estxs chiquitxs 
durante el resto del año también!

"Under de senaste halvåret har Piña Palmera or-
ganiserat två mini-läger för döva barn / barn med 
nedsatt hörsel och deras familjer. Under lägrens 
gång fick barnen möjlighet till att socialisera, ha kul, 
ta del av lektioner i mexikanskt teckenspråk, ar-
beta med lera och färg, återvinna papper, hänga på 
stranden och mycket mer.

Även om Piña vanligtvis strävar efter att skapa ge-
mensamma utrymmen för personer med alla typer 
av funktionsvariationer så gav mini-lägrena de döva 
barnen en möjlighet till att fokusera mer på använd-
ningen av teckenspråk i en rad olika kontexter. Vi 
hoppas få fortsätta lära oss tillsammans med dessa 
härliga barn även under resten av året!" ●

WEBB-
INARIUM

M I S S A  I N T E  Å R E T S  D I G I T A L A  M E D L E M S T R Ä F F

28:e september 
2021

Kl. 18:00

Program och mer info kommer inom kort på
hemsidan www.palmerasvanner.se och

Facebook/Instagram @palmerasvanner

5



sjuksköterskornas reaktioner 
med rädsla och osäkerhet men 
framför allt ilska.

“Jag kände mig frustrerad. Jag 
behövde dessutom jobba med 
att få personalen att ändra sina 
tankar om mig och min situation. 
Läkarna såg min graviditet som 
ett stort problem på grund av 
min funktionsnedsättning. Mina 
prognoser var inte positiva och 
de tvekade om min kropp skulle 
orka. Jag var tvungen att instru-
era läkarna och förklara för dem 
att jag var kapabel att göra saker 
precis som vilken annan person 
som helst. Sakta men säkert, 
genom att berätta mer om min 
funktionsnedsättning och önskan 
att normalisera graviditeten blev 
jag till slut god vän med läkarna”

Tack och lov, de första måna-
derna av graviditeten flöt på utan 
komplikationer. Hon kommen-
terar att det som har varit svårt 
att konfrontera i verkligheten var 
okunskapen, motgångarna och 
diskrimineringen. “Jag är inte 
utsatt, det är samhället som har 
en nedvärderande syn på en”.

Några veckor innan Itzel föd-
des, kände Paty att hon behövde 
uppsöka sjukhuset. Där blev en 
ny motgång att konfrontera. Hon 
behövde komma dit utan sällskap 
på grund av pandemin och väl 
framme nekades hon inträde. 
Sekreteraren i receptionen in-
sisterade att sjukhuset inte hade 
fått någon remiss. Paty frågade 
flera personer på sjukhusets 
olika avdelningar och bad dem 
hjälpa henne att lösa problemet. 
“Sekreteraren hade varit mycket 
bestämd och sagt att de inte 
kunde göra något mer för mig. 
Den dagen hade jag inte tagit med 
mig benprotesen, så jag åkte runt 
i min rullstol, jag var jättetrött. 
Läkaren hade sagt till henne att 
hon behövde få hjälp med att 
normalisera sockernivån annars 
kunde förlossningen bli komplice-
rad. Jag visste inte vad jag skulle 
göra, så jag ringde till Flavia. Hon 
sa att jag inte skulle oroa mig 

Paty berättar för oss 
om sin graviditet
Zipolite i maj 2021 
Text: Ilse Méndez  
Översättning: Christina Lilliehöök

Efter flera försök lyckas Paty och 
jag äntligen få till ett möte för 
intervjun. Den dagen befinner 
hon sig i Piña Palmeras affär med 
hemslöjd. Hon berättar att hon 
har börjat jobba igen sen några 
veckor tillbaka och fortfarande 
håller hon på att vänja sig vid sin 
nya roll som mamma. Paty berät-
tar gärna om sin graviditet och 
jag ber henne presentera sig.

“Jag heter Patricia Matías, ur-
sprungligen från Sierra Sur i 
delstaten Oaxaca. Jag är från 
indiankulturen Zapoteca och jag 
fick min funktionsnedsättning 
vid tvåårsåldern till följd av polio.

Min dotter Itzel Alejandra föddes 
för fyra månaders sen och mitt 
liv har totalt förändrats sen dess. 
Namnet Itzel är från Maya och 
betyder aftonens gudinna. Jag 
valde Alejandra för att hedra min 
mamma som gick bort månader 
innan min dotter föddes”.

Paty berättar för mig om sina svå-
righeter hon fick motta i början 
av sin graviditet. Personalen inom 
sjukvården ifrågasatte henne 
“Ni är 42 år och gravid? Vid den 
åldern är kvinnorna mormödrar! 
Varför valde ni att bli gravid vid 
den här åldern?” Självklart blev 
Paty påverkad av läkarnas och 
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Den 20 november kommer Våga Vågen genomföras 
på playan i Zipolite. Det är gruppen Surfeando Son-
risas som under en helg kommer samla ett 40-tal 
personer med funktionsvariation från regionen och 
låta dem prova på att surfa på Zipolites vågor. Even-
tet har initierats av supporterklubben Costa Oaxaca 
och genomförs i nära samarbete med Piña Palmera.

Surfeando Sonrisas har genomfört många sur-
fingclinicas längs Costa Pacifico under de senaste 
åren. Målet för Sonrisas är att inspirera personer 
med funktionsvariation att våga prova på att surfa 
i havet. Våghalsigt kan många tycka. Men Sonrisas 
leds av erfarna surfare och många volontärer kom-
mer medverka. Trygghet och säkerhet är något som 
Sonrisas har betonat som högsta prioritet. I förbe-
redelserna ingår att noga välja rätt plats på playan. 
Det ska vara lagom stora vågor. Volontärer från 
Zipolite bland annat livräddarna kommer vara med. 
Sonrisas har team med erfarna surfare och volontä-

för hon tänkte ta kontakt med CNDH (nationella 
organisationen för mänskliga rättigheter) i Mexico 
City för att rapportera ett fall av diskriminering mot 
en person med funktionsnedsättning. Några 
minuter senare bad samma sekreterare att närma 
mig receptionen, hon sa att remissen var klar och jag 
snart kunde komma in”. 

Vi båda blev tysta några sekunder. Vi reflekterade 
över den långa vägen personer med 
funktionsnedsättning behöver ta sig igenom i Mexiko 
för att till fullo utöva sina mänskliga rättigheter.

Paty säger: “Det som hände mig är ett bra exempel på 
att en funktionsnedsättning inte bara är ett lidande. 
Kvinnor med en funktionsnedsättning kan leva på ett 
värdigt sätt”.

Slutligen frågar jag Paty över den nya etappen i hennes 
liv och vad bebisens ankomst har betytt för henne. 

“Itzel motiverar mig att vara mer i rörelse. Det var 
svårt att släppa taget om min mamma och börja 
förbereda mig för min dotters ankomst. Men också 
genom Itzel kunde jag återknyta mig med min kul-
tur och traditioner. Vi gjorde nyligen en traditionell 
välkomstceremoni. Här på Piña Palmeras har jag 
fått mycket kärleksfull vänlighet från personer som 
bor och jobbar här, särskilt märker jag en solidaritet 
bland oss kvinnor. Jag kände mig alltid i sällskap. 
Jag kunde inte föreställa mig all den här kärleken. 
Tack vare Itzel kunde jag också upptäcka att det 
finns hopp”. ●

rer från Puerto Escondido och andra platser. Sur-
fande Sonrisas startades för tre år sedan i Acapulco 
av Daniel Gomez de la Vega som levde för att surfa 
ända tills en motorcykelolycka för tio år sedan satte 
stopp för hans surfande. 

En arbetsgrupp från Piña samordnar och förbereder 
surfinghelgen i november. Målet är att den helgen 
blir en fest på playan. För både Sonrisas och Piña 
är det självklart att samarbeta med lokalsamhället 
i Zipolite. Förhoppningsvis blir Våga Vågen helgen i 
november starten på något nytt som kan upprepas 
många gånger.

Du som vill stötta detta initiativ kan Swisha till 
123 268 3555. Eller bankgiro 868-6313.  
Skriv VÅGA VÅGEN 

Läs mer om Surfeando Sonrisas här: 
https://surfeandosonrisas.org

Surfing i Zipolite - Våga Vågen!
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Tag kontakt med aktivister på din ort 
om du har frågor eller vill veta mer 
om Föreningen Palmeras Vänner. 

Göteborg
Mario Hernández 
Petra Andersson 
goteborg@palmerasvanner.se

Stockholm
Valeria Wigardt 
stockholm@palmerasvanner.se

Lund
Anna Arstam 
Karin Fältman 
lund@palmerasvanner.se

Halmstad
Irmeli Peronius
halmstad@palmerasvanner.se 

Linköping
Sara Rydwik
linkoping@palmerasvanner.se

Ordförande: Anita Nilsson Röjning 
E-mail: info@palmerasvanner.se
Hemsida: www.palmerasvanner.se 
Facebook: Föreningen Palmeras Vänner
Instagram: palmerasvanner
Medlemsblad: Palmbladet 
E-mail: info@palmerasvanner.se
Redaktörer: Anita Nilsson Röjning/Ilse Mendez
Layout: Linn Saletti

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

Västerås
Marlene Kaas 
vasteras@palmerasvanner.se

Örebro
Ilse Mendez
orebro@palmerasvanner.se

Har vi glömt din ort? Vill du bli en av 
föreningens kontaktpersoner?
Kontakta: Anita Nilsson Röjning  
070-7734543 
info@palmerasvanner.se

Uppdatering av postadress och e-mail
Vi blir tacksamma om du meddelar oss ny eller ändrad 
postadress eller e-mail till register@palmerasvanner.se

Det är viktigt i vår kommunikation med dig att vi har 
korrekta och uppdaterade uppgifter så att vår informa-
tion når fram.

Önskar du framöver betala medlemsavgiften och/ eller 
fadderbidrag via autogiro finns blankett på vår hemsida 
www.palmerasvanner.se under fliken "Stöd oss".

Box 4268

102 66 Stockholm

Föreningens kontaktpersoner 

Medlemsinformation
Kommande event

Medlemsmöte / Webbinarium via länk 
Tisdagen den 28 september kl 18.00

Etnografiska museet ”De dödas dag” 
6-7 november, 2021 (med reservation för 
restriktioner p g a pandemin)

Håll dig uppdaterad och titta in lite då och då på vår 
hemsida www.palmerasvanner.se.

Följ oss på Facebook och Instagram som uppdateras 
kontinuerligt.

Tack för att du är medlem i Föreningen 
Palmeras Vänner. Ditt medlemskap 
är ovärderligt för föreningen och i 

förlängningen Piña Palmera.

Facebook: Föreningen Palmeras Vänner

Instagram: palmerasvanner




