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Konventionen om Rättigheter för Personer med
Funktionsnedsättningar.
I december 2006 antogs Konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar av FN efter
fem års förberedande arbete. Mexico
var initiativtagare till konventionen
som trädde i kraft i maj 2008 i landet.
Konventionen ska skydda personer
med funktionsnedsättningars rättigheter och värdighet. Den innehåller
49 artiklar om vad länderna som
skriver under åtar sig att göra angående förbud mot diskriminering, likhet
inför lagen och positiva aktioner.
Personer med funktionsnedsättningar
ska kunna garanteras samma rättigheter som alla andra.

Men vi måste fortsätta skrika ännu
högre och organisera oss bättre på
landsbygden. Viktigast är att regeringen verkligen stödjer det civila samhällets förslag med en budget som
gör det möjligt att bedriva RBC (närbaserad rehabilitering).

Jag frågade Flavia om konventionens
betydelse för Mexico idag och i framtiden. Så här säger hon:

På institutionell nivå är min dröm
att vi blir verkligt professionella och
att vi skapar ett utrymme för fortsatt
lärande om funktionsnedsättningar
och RBC (bybaserad/närbaserad
rehabilitering).”

”Konventionen är ett styrinstrument
för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna kräva sina rätttigheter. Den tar upp viktiga teman
som rätten att själv bestämma inom
alla områden i sitt liv. Men våra
lagar är helt efterblivna och det krävs
kraftfulla förändringar för att rättighetstemat ska bli verklighet. Handikapprörelsen i Mexico är mycket
svag. Den är skapad av stora
organisationer som är knutna till
regeringen och omfattar hela landet.
Det som har betydelse är att man
idag talar om funktionsnedsättningar.
Nationella Handikapprådet tar allvarligt på sitt ansvar att skapa kontakt
mellan det civila samhället och regeringen och erhålla pengar från staten
för att kunna stödja förslag på tillgänglighet.
Tillgänglighet t.ex. till offentliga
byggnader,
skolor, hälsa,
transporter, ekonomi, språk/
kommunikation,
sex och
samlevnad, juridiska rättigheter,
kultur, arbete
etc. (Klaras förtydligande)
Det görs små
framsteg, framför allt i städerna.

Regeringens representanter ska
ställa pengar till förfogande enligt vad
personer med funktionsnedsättningar
och deras familjer som redan är organiserade kräver, istället för att göra
saker som vi inte har någon nytta av,
eftersom de inte konsulterat oss, det
civila samhället.

Och jag sitter och tittar på den
svenska sommarkvällen och tänker
tillbaka på alla undangömda barn
med funktionsnedsättningar som
Piña hittar i byarna. Ofta har man
kunnat förbättra barnens och familjens livskvalité. Men när familjen inte
förstår eller inte vill kan man sällan
göra något. Det är fortfarande en
mycket lång väg att gå, men man
får aldrig överge sina visioner. Tack
till alla faddrar, medlemmar och alla
ni andra som stödjer Piña Palmeras
verksamhet i Mexico på olika vis.
Ha en fortsatt trevlig sommar önskar
Klara
Ordförande

Elever från Malmö Latinskola besöker Piña Palmera
Genom olika sensibiliseringsövningar ck
vi mycket mer förståelse för personer med
speciella behov och
genom att prova på
volontärarbete kände
vi att vi gjorde en god
gärning för områdets
befolkning.
Efter vårt besök på
Piña Palmera ck vi
bekräftat att personer
med speciella behov
kan integreras till
samhället och att Pina
Palmeras arbete är
mer än nödvändigt.

För femte året i rad ck elever
från Samhällsprogrammets
SPR-MR
( Internationella Relationer,
Mänskliga Rättigheter ) tillfälle
att ta del av Pina Palmeras
verksamhet.
Vi var en elevgrupp som arbetade med ett projektarbete
kring funktionshindrades rättighet till skolgång och utbildning.
I november 2009 ck vi uppleva en fantastisk resa genom
Mexiko.

Vårt sista stopp var i Zipolite
där vi ck besöka organisationen Piña Palmera och ck tillfälle att göra besök på skolor
i byarna som Piña palmera
arbetar med.

Vi har inspirerats
mycket av Piña Palmeras arbete och
deras fantastiska
insatser. Vi kommer
alltid bära med oss
denna erfarenheten
och tackar för det
varma välkomnandet.
Hasta luego!

Angela Tamakloe, Cecilia
Ferrer Maldonado, Kaltrina
Abazi
Vi hade på förhand fått lära oss SPIR 3 Malmö latinskola
en del om organisationen, men
väl där ck uppleva något vi
inte hade förväntat oss.
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Välkommen till Föreningen Palmeras Vänners
Informationsmöte den 7/8 kl.13.00 - 17.00.
Kom och träffa Anna Johansson, tidigare verksamhetsledare på Piña
Palmera under 18 år. Hon berättar om senaste nytt från Mexiko och
visar bilder och är alltid lika inspirerande. FPV berättar om kongressen i
Oaxaca och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Plats: Universitetet, hörsal 3 B, plan 3. Södra huset huvudbyggnaden
på Frescati. Långa korridoren som binder ihop A-F. Tunnelbana röd linje
mot Mörby, hållplats Universitetet. När du kommer upp från tunnel banan
gå uppför trappan rakt fram och följ gångvägen så att gräsplanen är
på din vänstra sida, efter kanske 300 m ta till höger till du kommer till
universistetslängan med A-F -huset.
Vi bjuder på ka!

Piña Palmera direktsänder!
Efter klockan 8-nyheterna mitt i
den livliga kustmarknaden hörs
tropisk och mexikansk populärmusik. Radion är på hög volym
i alla dörrar i denna lilla hamnstad där det inte nns plats
för tystnaden. Här säljer de tortillas och frukt av alla sorter,
även de förbjudna ”Tamales de
Iguana” (kokat majsbröd fyllt
med ödlekött).
Ibland upphör de musikaliska
tonerna bara för att ge plats
åt en talande röst som skickar
hälsningar eller delar ut gratulationer till födelsedagar, konrmationer, bröllop och alla
andra sorters festligheter, även
om han också med melodramatisk röst och musik brukar
annonsera någon pastors död.
Men vid middagstid, varannan
vecka, hörs en alltmer välkänd
röst bryta genom vågorna av
trummor och gitarrer.

”God kväll alla kära vänner!!
Från studion Estéro Esmeralda, mycket nära havet,
hälsar er vän Ismael, som ger
er ett varmt välkomnande till
Piña Palmera programmet som
kommer till er genom frekvensen 94.1 FM. Idag ska vi prata
om…”
Han som pratar heter Ismael
Pérez Pacheco och är 44 år
gammal. Han är blind och
sedan ca två år har han styrt,
producerat och genomfört
radioprogram i Puerto Escondidos två kommersiella radiostationer.
Detta tillsammans med de
andra medlemmarna i
självhjälpsgruppen ”Liderazgo”
från RBC-gruppen (bybaserad
rehabilitation) på Piña Palmera.
I deras sändning varannan
vecka i studion Estéro Esmeralda,

efter stenhårt arbete, stora
ansträngningar och mycket
envishet, sänds Ismael ut till
alla områden av Puerto Esconcido, Bajos de Chila, Manialtepec och andra byar längre bort
såsom San Gabriel Mixtepec,
Nopala och Colotepec med ett
budskap som syftar till att öka
intresset av att våga lära känna
allt som Piña Palmera erbjuder
i RBC-programmet.
Beroende på intresse och
förmåga vill de främja integreringen för personer med
funktionshinder, gemensam
rehabilitering, förstärkt medborgarskap och att göra relationen
mellan män och kvinnor allt
mer rättvis.
Det är så att denna talare
Ismael, tillhörande Liderazgogruppen på Piña Palmera,är
övertygad om att RBC är ett
verktyg för att förbättra livskvalitén för personer med och utan
funktionshinder.

Han hade som ett av sina mål
att sprida arbetet i RBC till de
lokala radiostationerna.
”Det har inte varit lätt att
få dessa radiotider”, säger
Ismael, vi har varit tvungna
att övertyga radiostationernas
företag för att de skulle ge
oss permanenta öppna tider.
Sakta men säkert har medvetenheten och förståelsen ökat
för att det vi gör har ett värde
som inte bara berikar personer
med funktionshinder, utan alla
människor.
Det har också varit svårt att
komma till radion, samåkningstaxin vill nästan aldrig plocka
upp personer med handikapp,
ibland gör inte bussarna det
heller… Men det är detaljer
som ger mig mer ämnen att
prata om i radion.”
”Har du gjort radio
innan? Känner du
till mediet?”
”Nej, i mitt liv har jag
bara råkat hamna
i dessa situationer.
Men genom mitt
förvärvade funktionshinder har jag
fått erfarenheten av
RBC vilket har fått
mig att vilja göra
ett åtagande att
främja arbetet i Piña
Palmera och med
RBC,särskilt genom
medierna som jag
hade till mitt förfogande.

Så Shirley, som
är mamma till
en funktionshindrad icka och
är med i självhjälpsgruppen i
Puerto Escondido, och jag,
började detta
äventyr att
framföra vad vi
gör på Piña; i
snickeriet, pappersåtervinningen, måleriet
och utsmyckningen av hantverk. Vi pratar om internetcaféet som har röststyrda
program tillgängliga för blinda
och de med känslig syn.
Den arkitektiskt anpassade
strukturen som gör det möjligt
att ta sig runtför dem i rullstol
eller som har vissa svårigheter
att gå. Vi pratar även om sport
som alla, med och utan funktionshinder, kan spela... allt
görs av personer med och
utan handikapp… Och nej, jag
visste inget om hur man göra
radio, man lär sig längs med
vägen.”
”Har du någonsin funderat
på att lämna jobbet i radio?”
”Ja, några gånger har jag känt
mig desperat

och funderat på att lämna
radioprogrammen.
Ibland kan jag bli avskräckt,
men sen märker jag att arbetet
med att berätta om det som
funktionshindrade vunnit
genom att arbeta med RBC
är mycket viktigt, att det är
värt att sprida ordet, att det
är värdefullt att ge information
som motverkar och förstör fördomarna, diskriminationen.
Jag tycker att det är värt det
varje gång vi kan säga ett
ord som hjälper till att lära
känna oss själva bättre och
känna igen oss själva i våra
små kamper, i våra vardagliga
bedrifter. Just därför återvänder jag alltid till mikrofonen
som hitintills har väntat på mig,
troget.
Jag återvänder och det berör
mig att veta att jag kommer
till stationen, installerar mig i
kabinen och så kommer en ljuv
väntan, tiden radiooperatören
ber mig vara beredd, och sen
kommer räkningen; 5, 4, 3, 2…
för att snart säga mig det jag
vill höra ” Vi är i sändning!!”
Av Eduardo Garcia.
Översättning av Elin Lantz

Utvärdering av en självhjälpsgrupp
För att reektera över vad vi
gör och hur vi
gör det, gjorde
vi en
utvärdering
med familjerna
från Puerto
Escondido (en
liten stad nära
Piña Palmera)
genom två
frågor. Utvärderingen hjälper
oss att värdera
stegen som
måste tas för
att stärka
självhjälpsgruppen, vilken
är en gemensam arbetsstrategi inom
RBC- bybaserad rehabilitation.
Vad är gruppen för självhjälp?
”
En grupp människor
som, med stöd av en psykolog
och sina familjer, stärks och
förbättras som individer.
”
En grupp består av släktingar till människor med funktionshinder
”
En grupp som består av
personer med funktionshinder
och deras familjer.
”
Vi är en grupp som
består av släktingar till människor med funktionshinder. I
gruppen berättar vi om våravardagliga problem som rör
våra familjemedlemmar med
funktionshinder. Vi hittar lösningar på dessa problem
genom att var och en delar
med sig av sin erfarenhet för
att skingra våra tvivel eller lösa
problemet.
”
Gruppen hjälper oss att
vara självständiga och integreras i samhället i någon sorts
verksamhet.

Den hjälper att inte känna
sig utfryst eller diskriminerad
i samhället på grund av funktionshindret, eller en släktings
funktionshinder. Gruppen hjälper oss också att öka medvetenheten och medvetandegöra
samhället om olika. funktionshinder.
Vilket är det viktigaste bidraget man kan hitta här?
”
Framsteg inom rehabiliteringen och skolgången.
”
Framsteg inom olika
områden såsom psykiska, kulturella, andliga, sociala men
framför allt inom rehabiliteringen.
”
Självförtroende och
trygghet för att skapa ett självständigt liv.
”
Främst vägledning för
att hjälpa våra familjer med
funktionshinder och för att
uppnå en bättre levnadskvalité
hemma och på andra ställen.
”
Samarbete med andra
familjer i liknande situation.

”
Att Piña Palmera hjälper
till med talpedagog och läkemedel.
”
Gruppen ger oss ideér
om hur man kan organisera
våra dagliga rutiner.
”
Att vi får information om
vilka rättigheter våra släktingar
med funktionshinder har.
”
Att kunna vara mer
delaktig i sociala evenemang
och att funktionshindrade har
samma rättigheter som en
person utan funktionshinder.
”
Som far har jag lärt mig
att funktionshinder inte är ett
hinder för att en funktionshindrad person ska kunna göra
aktiviteter som andra också
gör.
”
Likaså borde förslagen
från funktionshindrade tas i
beaktning.
Översättning av Elin Lantz

Fadderverksamheten
Nya faddrar är Inga-Lill Skärdins minne, Ekerö; Sture Lantz, Huddinge; Gunilla
Åström, Stockholm.

Gåvor till Piña Palmera 1 mars - 31 maj 2010

Gåvor från företag och organisationer
Lund-Dalby Rotaryklubb, Dalby, har skänkt 1400 kr. som bidrag till Piña
Palmeras verksamhet. Församlingskollekt i Floby pastorat, Floby, har givit
1048 kr. Svenska Kyrkans Unga i Floby-Gökhem, Floby, har givit 9147 kr. i
gåva. Från Porjus Husmodersförening, Porjus, har kommit 500 kr. Segerstads
Kyrkliga Syförening, Stenstorp, 2000 kr. och Nordholm Management AB,
Örebro, 3000 kr.
Totalt från företag och organisationer: 17 095 kronor.

LEKSAKER

Carolina Bastigkeit Ränk och Joakim Davidsson har sålt leksaker för 870 kr
Februari månads uteblivna bidrag
I förra numret av Palmbladet meddelade Helena att de faddrar som varit
anslutna till Plusgirots autogiro ej debiterades för fadderbidraget i februari.
Många har därefter själva sänt in bidrag, bl.a.: Eivor Niklasson, Danderyd;
Ulla Johansson, Eskilstuna; Kerstin Kuoljok, Jokkmokk; Catharina och Gunnar
Söderbergh, Järfälla; Ingetora och Jonas Gumbel, Knivsta; Madlene och Lars
Boström, Kristinehamn; Cecilia Holm, Lund; Britt Livstedt, Nacka; Anna och
Samuel Sundström, Sollentuna; Ann-Mari Östberg, Sollentuna; Brita Boström,
Stockholm; Fredrik Gustafsson, Stockholm; Berit Lyregård, Stockholm; Ingalill
Nordström, Stockholm; Terese Bergfors, Uppsala; Sven-G Hultman, Vänge;
Cecilia Arreola de W., Västerås; Karin Sefastsson, Östersund; Marie Sefastsson, Östersund.
Sammanlagt har vi erhållit 2523 kronor som kompensation för ej debiterade
bidrag.

ENSKILDA

Palmerafaddern Elisabeth Wolfbrandt, Skövde, har avlidit och till minne av
henne har Palmeras Vänner mottagit gåvor ifrån bl.a.:Karolina Gustavsson,
Jönköping; Per och Gunnel Skoog, Karlskoga; Irene och Jan-Inge Elofsson,
Linköping; Fam. Anton Gustafsson, Mariestad; Märta och Lars Gustafsson,
Mariestad; Lennart och Gunilla Gustavsson, Mariestad; Rose-Marie Johansson, Mariestad; Keith Svensson, Mariestad; Karin o Kristina Wolfbrandt,
Stefan Hallén, Mariestad; Edith och Stig Ljungström med fam., Saltsjöbaden;
Personalen på Infektionskliniken, Kärnsjukhuset, Skövde samt gåvor insända
via Begravningsbyrån Östergatan, Götene.
Inga-Lill Skärdin, Nacka, även hon Palmerafadder, har avlidit och till hennes
minne har Palmeras Vänner fått gåvor från familjerna Lilian Bryntesson och
Marie Bryntesson, Dals Långed, Lena, Olof och Sol Skärdin, Ekerö och Naima
Häggström i Huddinge.
Till minne av Alle Fröjd, Kungsåra, har gåvor lämnats av Anna Scott och O
Bolin, Enköping; Fam. Kjell Rönngren, Heby; Tom Lönnholm och Lena Fröjd,
Kungsåra samt Kerstin Johansson, Västerås.
Vidare har gåvor lämnats av Inga-Lisa och Sigvard Hellström, Bredbyn, (till
minne av Inga-Lisa Hennström); Ingrid Allerstam, Bromma; Leif och Eva
Dahlgren, Brännö; Inga och Bo Gyllenberg, Djursholm; Lena, Olof och Sol
Skärdin, Ekerö, (till minne av Inga-Lisa Hellström, Bredbyn); Laila Lavehall,
Eskilstuna; Ulla Nelén, Eskilstuna, (till minne av Carl-Axel Ingemanssson);
Göran Carlson, Falköping; Anna-Lena Ledin, Forshaga; Bernt Johansson,
Gävle; Naima Häggström, Huddinge, (till minne av Inga-Lisa Hellström); Dick
Lundqvist, Huddinge; Veronika Herner, Johanneshov; Dagny Hedlund, Järfälla; Olle Persson, Järfälla; Tom Lönnholm och Lena Fröjd, Kungsåra, (Lena
Widenbring 80 år); Christina Andersson och Steve Yeadon, Kållekärr; Marianne Lundberg, Lidköping; Charlotte Svensson, Linköping; Kerstin Lindskoog,
Mora, (Bernt 65 år); Maj Gehlin, Motala; Peter och Jeanette Wiberg, Mullsjö;
Birgitta Hedmark, Nacka; Bo Skärdin, Nacka, (till minne av Brita Bränngård);
Maria Palselius, Nacka; Susanne och Glenn Johansson, Nyhamnsläge; Johan
& Päivi Lehtikangas Torvaldsson, Riddarhyttan; Ingrid Larsson, Segeltorp;
Britta och Dick Hansson, Sollentuna, (till minne av Arne Pergert); Erling och
Marie George, Sollentuna, (Anders Wahlberg, 80 år); Helene Vejde Lindgren,
Sollentuna; Mikael Medelberg, Sollentuna; Carl Norrman, Stockholm; Göran
Collert, Stockholm; Kerstin Bergeå, Stockholm; Lennart Preutz, Stockholm,
(Carolina Ränk 40 år från Tone, Albert och Lennart); Selma Olsson Åkefeldt,
Stockholm; Åsa Deckeman, Stockholm; Helena Quevedo Stahre, Sundbyberg; Alice Kristina Sörensson, Sunnemo, (Alice och Christina Boman); David
Kellett, Tidaholm; Mia Lundqvist, Trollhättan; Kerstin och Sven Lionell, Tyresö;
Anita Wall, Valbo; Inga-Lill Karlsson, Åtorp; Dagmar Kristoffersson, Ängelholm; Lennart och Camilla Josefsson, Örebro, (till minne av Gösta Carlsson
samt till minne av Leif Ågren); Stig Isaksson, Östansjö; Okänd givare 27 maj.
Sammanlgt från enskilda givare: 19 225 kronor.

Ett varmt tack till alla givare!
Tack IBM!
IBM Svenska AB och IBM-personalens U-hjälpsförening har hjälpt oss trycka detta
nyhetsbrev.

Föreningens kontaktpersoner

Ta kontakt med kontaktperson på din ort om
du har frågor eller vill ha kontaktmed Palmeras
Vänner!
Borås:
Linnea Wesslund
0331-39505,
linnea.wesslund@spray.se
Falun:
Ann-Britt Åsebol
070-595 18 02, 023-233 69
ann-britt.asebol@telia.com
Göteborg:
Mario Hernández
073-448 88 91, 031-14 84 59,
mario@brikks.com
Linköping:
Charlotte Svensson
070-404 12 56
charlotte_sve@hotmail.com
Luleå:
Maria Ollikainen
0920-22 8098
m.ollikainen@bredband.net
Lund:
Anna Arstam,
0413-54 20 05
anna.arstam@med.lu.se
Malmö:
Maria Dahl
040-12 88 72,
60dahl@telia.com
Stockholm:
Valerie Wigardt
070-992 00 92
valerie.wigardt@gmail.com
Uppsala:
Terese Bergfors och Carmen Castro Bergfors
018- 69 2291
terese@xray.bmc.uu.se
Västerås:
Marlene Kaas
073-682 1783
marlene.kaas@telia.com
Växjö:
Soa Backgård
070-668 56 89
soa_backgard@hotmail.com
Åland:
Helena Enroos
+358-182 28 21
helenaibolivia@yahoo.com
Östersund:
Ulla och Karl Aron Näslund
063-10 7775
naslund@delta.telenordia.se
Vill du bli kontaktperson för Föreningen
Palmeras Vänner?
Vi saknar kontaktpersoner på följande orter:
Sundsvall, Kiruna, Gävle, Norr-köping, Eskilstuna och Jönköping. Bor du i närheten av
dessa orter eller kan du tipsa styrelsen om
någon kontaktperson?
Har vi glömt din ort? Hör av dig till Bodil Kero
bodil_kero@hotmail.com
Att vara några stycken på en ort gör det roligare och lättare att vara aktiv för
Piña Palmera, ta kontakt med vår kontaktperson på din ort!

