Kära Piña Palmeravän,
När vi nu börjar närma oss den stora julhelgen hoppas
vi att du tänker lite extra på Piña Palmera.
I detta Palmblad berättar Flavia Anau, föreståndare på
Piña Palmera om den bekymmersamma ekomiska situation
de nu befinner sig i.
Du kan med Piña Palmeras vänkort sända en julhälsning till
släkt och vänner samtidigt som du ger ditt stöd till verksamheten .
Flickan i mitten på vänkortet är helt blind. Jag minns henne så
väl från den tid, tre år sedan, när jag var volontär på Piña Palmera.
De gånger jag träffade henne var hon ofta ledsen.
Här på vänkortet ser hon glad och trygg ut tillsammans med
med syskon och kamrater.

Det ät härligt att se !!

Läs mer, längre fram i bladet, om hur du praktiskt går till väga
när du vill sända en julhälsning till släkt och vänner med
Pina Palmeras fina vänkort.
Tack till dig som kom till festen den 4:e september. Den blev mycket
lyckad tack vare allas helhjärtade engagemang. På Facebook, Föreningen Palmeras Vänner, finns ett antal bilder från festen.

God Jul och Gott Nytt År!

Vi i styrelsen, Föreningen Palmeras Vänner, tackar för året
som gått och för alla generösa bidrag som inkommit till Piña
Palmeras verksamhet.
Styrelsen /
Anita Nilsson Röjning
Ordf, Föreningen Palmeras Vän

Stöd Piña Palmera med ett vänkort
Vill du sända en hälsning till släkt och vänner så här i juletider och
samtidigt göra en god gärning?

Då kan vänkortet från Piña Palmera passa bra!
-Donera 50 kronor och vi sänder dig ett av dessa fina vänkort med posten
-Donera 100 krinor och vi sänder tre vänkort
-Donera 250 kr och uppåt och vi sänder dig det antal vänkort du önskar
upp till max tio vänkort
Swish:
123 90 11 917
Plusgiro: 90 11 91-7
Bankgiro: 901-1917
Märk inbetalningen: Vänkort + ditt namn + din postadress
Tack för din donation

Ordförande: Anita Nilsson Röjning
E-post: palmeras@palmerasvanner.se
Volontärfrågor:volontar@palmerasvanner.se
Hemsida: www.palmerasvanner.se Facebook: Föreningen Palmeras Vänner
Swish: 123 90 11 917
Plusgiro: 901191-7
Bankgiro: 901-1917

Medlemsblad Föreningen Palmeras
Vänner
Redaktör och Layout för detta
nummer Maria Leyva Anderberg,
Gil L Alvarez
E-post:palmbladet@palmerasvanner.se

Kära Palmeras Vänner,
Mexiko går igenom en svår period nu, kanske som ett resultat av situationen i
övriga världen och de stora problem vi har i Mexiko på grund av den kraftiga
korruption som myndigheterna här utövar; presidentens och de olika ministeriernas ansvarslöshet, inte minst skattemyndigheten som styr vår ekonomiska situation. Detta påverkar oss som icke-statlig organisation mycket påtagligt, samt
befolkningen vi arbetar med som lever i extrem misär och fattigdom på landsbygden.
De knappa möjligheter som tidigare funnits, vad gäller småföretagande och inbringande av inkomster för familjer på landsbygden, begränsas nu ytterligare av
nya skatteregler som leder till att vi behöver betala mycket mer i skatt för allt.
Till skillnad från Sverige har vi inget statligt stöd finansierar delar av den ekonomi som behövs för att ett samhälle ska ha möjligheter att leva och utvecklas.
Detta har påverkat även Piña Palmera eftersom den lokala turismen minskat och
hotell som tidigare bidragit med stöd har förklarat att de inte längre kan stödja
oss på grund av den svåra ekonomiska situation de befinner sig i.
Även internationella bidragsgivare har slutat ge stöd till Mexiko. Utbildningsreformen som pågår i Mexiko och lärares reaktion på denna, framförallt i Oaxaca,
har lett till att investerare i företag och fonder har dragit sig ur regionen.
De svårast drabbade är återigen icke-statliga organisationer så som Piña Palmera, som måste betala höga skatter till staten. Vi får inte ekonomiskt stöd från
statliga organ, eftersom de inte är intresserade av att utveckla verksamheter
inom den sociala sektorn samtidigt som flera bidragsgivare har beslutat att de
inte ger fler bidrag till Oaxaca, eftersom det inte finns någon garanti för ett
säkert statligt styre i delstaten.
Vi har i år fått bidrag indraget från två internationella bidragsgivare som tidigare utlovat fortsatt stöd.
Jag hoppas att min förklaring ger er en tydligare bild av vår situation.
Tusen Tack.
Fla.
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Reys berättelse
När Rey började få sämre syn tog en väninna till honom kontakt med Anna Johansson för att han skulle lära sig Braille. Läkarna hade sagt att han sakta skulle förlora
synen helt och hållet, och att det inte fanns
något att göra. På den tiden fanns det en
blind volontär från Sverige som hette AnnaSusanna på Piña Palmera. Hon lärde honom att gå med vit käpp och att använda
Braille. Han bodde hemma och kom till
Piña två gånger i veckan under åren -94 till
-96.

Så började han delta i radioprogrammen
som Piña sänder var annan vecka från
lokalradion i Puerto Angel. De handlade
om hälsa, funktionsnedsättningar, tillgänglighet i samhället, konstitutionen om personer med funktionsnedsättningars rättigheter, inkludering i skolan och mycket annat.
Så kom Mariano till Piña Palmera då han
blivit helt blind. Av Rey lärde han sig att gå
med käpp, använda Braille och mycket
annat. Båda deltog i sporter och olika tävlingar som triathlon, de sprang, simmade
och spelade gol-bol. Det fanns två svenska idrottslärare här då som var volontärer,
och de uppmuntrade träning och sportaktiviteter.

Så började han studera på gymnasiet i
Tonameca. Det var en vanlig skola, så Piña
Palmera fick lära både studerande och lärare vad ett funktionshinder innebar. ”Men
lärarna behandlade mig likadant som de
andra studerande. Jag fick inga fördelar”,
minns Rey.
Efter avslutade studier arbetade han två
år som volontär på Piña som tack för att
han fått möjlighet att studera. Han hjälpte
till med vattengympan för de multihandikappade barnen, och han hjälpte Moyses
med barnens läxläsning. På den tiden
bodde det många barn här på centret för
att kunna gå i skolan. Och så hade personalen sina barn med sig.
Rey hjälpte också till i köket mellan kl.08.00
och 16.00. Sedan började han jobba i Cuidado som vikarie. Han var med och höll
kurser om sexualitet och AIDS tillsammans
med mig (Klara). Han lärde sig mycket av
Maya, en chilensk sjukgymnast som jobbade som volontär på Piña under flera år. Så
småningom fick Rey åka till Mexico City för
att delta i kurser om och med personer med
funktionsnedsättningar och deras familjer.
När han kom tillbaka delade han med sig
av det han lärt sig till de andra. Vi hade
också kurser på Piña i grundläggande rehabilitering samt massage, säger Rey.

År 2002 träffade Rey sin fru, Cándida och
med henne fick han två flickor som nu är
10 och 12 år. “Att få barn är ett stort ansvar”, säger Rey, “de behöver mycket tid
och kärlek. Men ungdomarna i Cuidado
Especial blir också som ens egna barn.
Jag behandlar dem väl och med respekt,
precis som mina egna barn. Jag arbetar
med glädje, men det är en utmaning att
räcka till både på jobbet och hemma. Förr
kunde jag jobba hela dagen och fortsätta
till sent på kvällen, men sen jag fått egen
familj fungerar det inte. Jag har lärt mig att
värdesätta livet. De unga i Cuidado Especial ger mig mycket motivation. Jag möts
ständigt av deras glädje. I början var jag
rädd att Paco skulle kvävas när jag matade honom, men så lärde jag mig att göra
det bra och då kändes det bättre. Jag skadade också ryggen när jag lyfte en person
ensam, sen dess har vi lärt oss lyftteknik
och vi har också en lyft som vi använder
hela tiden”.
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Det finns alltid en eller två volontärer
som hjälper till med arbetet. Rey tycker
att det är roligt att lära ut jobbet. Framför
allt

behövs tålamod, flexibilitet, tolerans och

tid.

Ett problem är att kläderna blir impregnerade med dålig lukt och får fläckar som inte
går bort. De har inga arbetskläder eller
skyddsförkläden. Han ska ta upp det på
nästa möte.

skulle han inte känna sig orolig, bli deprimerad eller frustrerad. När man är bekymrad och otrygg ekonomiskt blir man lätt
sjuk. Man kan bli väldigt arg, få högt blodtryck, diabetes, hjärtproblem och gallstensanfall. Man hamnar i riskzonen, tänker Rey.

En utmaning är att behålla den livskvalitet
ungdomarna har i Cuidado. Att de kan fortsätta göra det de kan göra, att Alfredo inte
blir sämre med sina krampanfall och att
Paz inte får förstoppning. De fick ingen
speciell information om vad schizofreni innebär när Paz flyttade in i Cuidado. Hon
har tre sorters mediciner och pratar för sig
själv ibland. Eftersom de nu känner henne
sedan snart två år, tycker han inte att det är
något problem. Men han ber att vi ska titta
på Paz mediciner tillsammans, så han förstår vad det är hon får och om hon får biverkningar av dem.

Avslutningsvis säger han att vårt samtal
hjälpt honom att komma ihåg många saker
och att det får honom att se klart och tydligt på sitt liv och sitt arbete i Cuidado
Especial. Det känns bra.
Klara Stintzing 2016 Ovan: Läraren Mirsa lär
sig punktskrift tillsammans med Mariano
och Luz

Reys personliga dröm är att få ett eget hus
till sin familj. Nu bor de tillsammans med
hans syster i Puerto Angel. Han vill också
ha ekonomiska resurser så att hans flickor
kan fortsätta studera. Det skulle kännas
lugnt och skönt att ha ett sparkapital. Då

Piña Palmera- en samlingspunkt i Zipolite-regionen
I Mexiko, och inte minst på kusten av Oaxaca, är det vanligt att familjer och samhällen splittras pga olika religiösa, ekonomiska
eller politiska intressen. Därför är det svårt
att samla människor för att arbeta för en
gemensak sak. Piña Palmera som organisation har inga vinstintressen och har alltid
varit religiöst och politiskt obunden och detta har gjort att människor i regionen har förtroende för organisationen och ofta kontaktar Piña Palmera om teman angående rättvisa och jämlikhet, även om de inte direkt
berör personer med funktionsnedsättningar.
De senaste åren har också personer från
lokalsamhället kontaktat Piña Palmera för

att kunna samla människor kring olika neutrala aktiviteter och för att kunna använda
Piña Palmeras utrymmen för detta. Något
som Piña Palmera varmt välkomnar så
länge det håller sig inom organisationens
värderingar.
Det senaste året har det till exempel anordnats en ekologisk marknad varannan
söndag av en grupp lokala försäljare som
säljer ekologiska grönsaker och produkter,
något som inte går att hitta på den vanliga
marknaden eftersom många idag använder olika bekämpningsmedel.
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traditionell Mexikansk dans. Alla är välkom-

På tisdagseftermiddagarna träffas en
grupp med personer som dansar
na; gamla som unga, mexikaner och per-

soner av andra nationaliteter.
De senaste två åren har en grupp lokala
ungdomar använt Piña Palmeras installationer för att gå i en webb-baserad gymnasieskola som drivs av ett av de mest välrenommerade universiteten i Mexiko City. En
stor möjlighet för ungdomar på Oaxacas
landsbygen, dessutom kommer ju ungdomarna indirekt dagligen i kontakt med Piña
Palmeras arbete och med personer med
funktionsnedsättningar, något som de förmodligen kommer ha nytta av hela livet.

Festivalen går ut på att ta vara på gamla
traditioner och samtidigt se hur vi kan
skapa ett nytt, fredligare och mer rättvist
och hållbart samhälle. Festivalen ska därför inta en “icke-våld” ställning och alkoholförtäring/försäljning kommer inte vara
tillåten (vilket är mycket ovanligt i Mexiko!) Dessutom är tanken att festivalen
inte ska producer sopor.
Åtminstone ska de eventuella soporna i
största möjliga mån återvinnas.

Under september och oktober har personer
från Zipolite träffats varje lördag för att förbereda för Dia de los Muertos (De dödas
dag) då de kommer att anordna en festival
inne på Piña Palmeras område.

Dessa initiativ är ännu ett kvitto på hur
viktig Piña Palmera är som organisation i
ett annars så splittrat samhälle, där det är
svårt att få människor med olika bakkgrund att mötas och prova alternativa
strategier för att utveckla samhället de lever i.

Sofia Wolfbrand Sjukgymnast på Piña
Palmera

Paco i Cuidado especial har lugnt och
stilla lämnat oss den 6/11 -2016. Familjen
är samlad runt honom. Han begravs på
Zipolites kyrkogård den 7/11. Vi saknar
honom.

Piña-familjen
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Piña Palmeras arbete i den kaotiska skolsituationen i Mexico
Situationen I utbildningssystemet och de lokala statliga skolorna i Oaxaca är minst sagt kaotisk och miserabel. Generellt sett kan man
säga att staten betalar lärarlönen, vissa böcker samt uniformer. Allt utöver detta är upp till
lärarna och familjerna i skolan att lösa: rinnande vatten, el, dricksvatten, toalettpapper,
städning och underhåll av lokaler, skolgård
och toaletter, samt allt utbildningsmaterial utöver de få böcker och pennor som staten bidrar med.

mellan familjer och lärare i den redan
så konfliktiva skolmiljön.
I det här komplexa sammanhanget arbetar Piña Palmera med inkludering av
barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Indirekt blir detta en strategi
för en bättre skolsituation för alla, både
vad gäller det allmänna klimatet mellan
barn/familjer/lärare i skolan och pedagogiska frågor.

Denna situation leder ofta till konflikter mellan
familjerna i skolan och gör att pedagogik och
lärande hamnar långt ner på listan av vad som
blir fokus vid diskussioner. Oftast handlar föräldramöten om vem som är skyldig pengar, hur
man ska få ihop pengar till att fixa toaletten eller elledningar. Läraren har fullt upp med att
styra mötet så att det inte uppstår konflikter
familjerna emellan. Om eller hur barnen lär sig
blir en parentes i sammanhanget…

När vi arbetar med ett barn med funktionsnedsättning i skolan arrangerar vi
alltid medvetandegörande workshops
där elever, föräldrar och lärare deltar
och får känna på hur det är att ha en simulerad funktionsnedsättning en liten
stund. Dessa workshops utgör grunden
för en gruppreflektion om olika situationer av diskriminering, våra värderingar
och hur vi agerar mot varandra.

Dessutom är skolsituationen idag starkt påverkad av den pågående konflikten mellan lärarnas fackförbund och regeringen till följd av en
ny utbildningsreform. Utbildningsreformen och
dess konsekvenser är alltför komplicerade för
att förklaras här. Hur som helst har skolan och
barnen hamnat i kläm mellan regeringen och
lärarna.
Pedagogiken, vad och hur barnen lär sig, ligger inte högst på dagordningen, varken hos
regeringen eller fackförbundet I nuläget. På en
och samma skola har familjer ofta skilda politiska åsikter; en del håller med fackförbundet
och en del håller med regeringen. Detta ökar
förstås än mer spänningen mellan familjer och

Medvetandegörande workshop med
föräldrar och elever i en byskola
I inkluderingsprocessen av barn i skolan har vi också kontinuerliga uppföljningsmöten med familjerna, barnen och
lärarna där vi sätter upp mål och strategier för hur vi tillsammans kan arbeta
med utmaningarna i skolan. Detta kan
beröra allt från hur vi kan jobba för att
barnen ska leka tillsammans på rasterna,
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Genom den här processen utvecklas alla parter och får mer förståelse för varandra. Ofta blir
resultatet en bättre skolsituationen för alla; för barnen med och utan funktionsnedsättning,
deras familjer och lärare.
Det här är något som man kanske inte tänker på vad gäller Piña Palmeras arbete. Att vi arbetar med inkludering av personer med funktionsnedsättning i olika sammanhang ger oss
möjligheter att vara med och påverka situationen för hela samhället. I detta fall handlar det
om skolan, men det kan lika gärna handla om arbete, hälsa- och sjukvård eller miljöfrågor.
Sofia Wolfbrandt
Sjukgymnast på Piña Palmer

Föreningens Årsmöte 2017

Dag: Söndagen den 12 mars, 2017
Tid: 13.00-16.00

Plats: ABF, Sveavägen Stockholm.
Notera dagen redan nu i din kalender.
Dagordning kommer att finnas på vår hemstaden en månad innan Årsmötet
Varmt Välkommen!

önskar
God Jul och Gott Nytt År !
8

Fadderverksamheten
Den 24 september 2016 har föreningen 239 faddrar som var månad lämnar
ett bidrag på 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

Föreningens Kontaktpersoner

Vid ”De dödas dag” på Etnografiska Museet såldes leksaker för 550 kr.
Julmarknadsförsäljning har inbringat 1290 kr medan övrig leksaksförsäljning har inbringat 690 kr.
Leksaksförsäljning har inbringat 1000 kr.

Ta kontakt med föreningens aktivister på
din ort när du har frågor eller vill veta mer
om Föreningen Palmeras Vänner (FPV)

Gåvor 1 mars 2016 – 30 augusti 2016
Gåvor från organisationer
SPF-seniorerna, Bromma, 950 kr; Gustavsberg-Ingarö församling
(kollekt), Gustavsberg, 964 kr; Hemsö kyrka (kollekt), Härnösand, 1 360 kr; Motala församling (kollekt vid välgörenhetskonsert
anordnad av Motala Göta Kanal Rotaryklubb), Motala, 24 910 kr;
Motala Göta Kanal Rotaryklubb , Motala, 5 760 kr; Porjus husmodersförening, Porjus, 400 kr; Olga Åhlunds Stiftelse, Spånga, 15
000 kr; K Hjelm förlag AB, Uppsala, 20 000 kr; Kungsåra kyrka
(kollekt), Västerås, 3 440 kr; Svensk oljeåtervinning AB (Till minne av André Saers), Västerås, 20 000 kr Kungsåra sockenråd och
hembygdsförening, Västerås, 1 450 kr; Östansjö Fokets park och
Folkets hus, Östansjö, 500 kr; Totalt från organisationer: 94 734
kr.

Göteborg
Mario Hernández och Petra Andersson
073-448 88 91, 073-416 12 26
Elsa Hammarström och Emilia
Diamantidis
076-632 26 12, 070-726 20 19
goteborg@palmerasvanner.se
Halmstad Irmelie
Peronius
073-97033 84
halmstad@palmerasvanner.se
Lund
Anna Arstam och Karin Fältström
0413-54 20 05 , 076-846 21 20
lund@palmerasvanner.se
Malmö
Sara Rydwik
076-426 87 04
malmo@palmerasvanner.se
Stockholm
Valeria Wigardt , Sofia Erixsson
070-992 00 92, 070-735 73 26
stockholm@palmerasvanner.se
Teneriffa
Sandra Nykvist

Gåva från oganisation Tamam, Sölvegatan 29, 223 62 Lund; Roy
Marketing Gåva från företag gav bidrag til mat 1000 “Pina bjuder
till kalas”
Totalt från organisationer: 21000 kr.
Gåvor från enskilda
Sammanlagda värdet av gåvor från enskilda: 96 334 kr.
Gåvor från enskilda
Gåvor har inkommit från Birgitta Möller, Bjärred;Eva-Mia Seger, Borgholm (Fira 65 år Inger Svahn? Borgholm); Ulla Hyllander, Bromma; Berit
och Sverker Jönsson, Eskilstuna; Ulla Nelen, Eskilstuna, (till minne av
Ralf Forsman och Monica Hoflund); Kristina Ränk/Yogagrupp i Hillevik,
Gävle; Maud Kjellberg, Göteborg; Heidi Jensen, Göteborg; Graciela Arancibia Garcia, Götene; Hanneke Saers Appelquist, Huddinge; Anders
Windling, Härnösand; Josef Saers, Hässelby; Markku Leinonen, Iggesund;
Elsa Carina Lilja, Ingarö; Gunilla Hallenberg, Ingarö, Alem Fisshatzion,
Karlstad; Evy Pettersson, Kista; Eva Sandhammar, Klintehamn; Christina
Nilsson, Kristianstad (Till Minne av Karin ); Eva-Lotta Hultén, Ljungskile;
Stina Elming, Motala; Agneta&Olavi Kangasniemi, Motala; Jonas Hörnfeldt, Njurunda; Hans Johansson, Sollentuna (Gratulationer från Stina och
Hans på 85 årsdagen Torsten Bohlin); Georg Erling, Sollentuna (70 år ,JanOlov Stockhaus, Backaryd); Marie & Erling George, Sollentuna (Gratulerar på 70 årsdagen, Kristina Eriksson, Norrtälje); Britta Hansson, Sollentuna (Till minne av Lennart Hedwall); Britta Hansson, Sollentuna (Till minne av Karin Berglund) och (Till minne av Margareta G); Berit & Karl-Axel
Lettse, Sollentuna; Marika-Britta Hansson, Sollentuna (Till minne av Lars
Plyke );Lennart Preutz, Stockholm (Grattis Anders Ränk); Inger Svensson,
Stockholm (Till minne av Birgit Nordin), Maud Lindqvist, Stockholm;
Anna- Greta Backskog, Svenstavik; Gunilla Giers Sandberg & Ingemar
Johansson, Täby; Christina Hedman, Täby; Sven Erik Sjöberg, Umeå;
Margareta Pettersson, Uppsala; Anita Björnström Vittangi (Födelsedagsgåva Anki Lindblom, Vittangi) och (Till minne av Sven- Erik Pudas, Junosuando);Eva Stina Svärd, Västerhaninge, Lennart Engren, Västervik; Tom
Lönnholm, Västerås; Dorothy S Lindgren, Västra Frölunda; Tore Josefsson, Örebro (Till minne avRobert Diybanza); Anita Gustavsson Nordin,
Örebro (Till minne av Kerstin Gustavsson& Ann-Mari Falkengren); Stig
Isaksson, Östansjö; Gåvor från enskilda givare utan uppgifter om ort Solveig Dahlberg; Bernt Johansson; Eva Sandhamar samt två anonyma gåvorSammanlagda värdet av gåvor från enskilda: 18 303 kr.

Uppsala
Terese Bergfors
018-69 22 91, 018 471 4543
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
Att vara flera på en ort gör det roligare
och lättare att vara aktiv för Pina
Palmera

Ett stort varmt tack till alla
givare!
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Bästa Piña Palmeravän.
Vi arbetar med att uppdatera vårt medlemsregister
Vi vore därför mycket tacksamma om du meddelar oss om du
gjort ändringar i din adress eller email.
Sänd dina uppdaterade aktuella uppgifter Förnamn/Efternamn/
c/o/Adress/Postnr/Ort/E-mail/Mobil/Telf till e-mail
palmbladet@palmerasvanner.se eller ett kort/brev till
Föreningen Palmeras Vänner. Box 4268 10266 Stockholm
Med en varm tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År
tackar vi för ditt fortsatta medlemskap i Föreningen Palmeras Vänner och ditt
stöd till Piña Palmera.
Styrelsen
/Föreningen Palmeras Vänner
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