
Ordförande har ordet
Mars 2021

Bästa Piña Palmeravän!

I detta första nummer av Palmbladet 2021 finns en 
intervju med Flavia Esther Anau, koordinator på 
Piña Palmera om utmaningarna och Piña Palmeras 
nya strategier. Det finns också en intressant artikel 
av Sofia Wolfbrandts arbete som fysioterapeut på 
Piña Palmera och mycket annat som jag hoppas du 
trycker är av intresse.

Under 2021 planeras ett antal aktiviteter:

» Walk n’ talk: Maj/juni 2021. Promenad på 
    Djurgården med picknick.

» Medlemsmöte i Stockholm: September 2021

» Etnografiska museet ”De dödas dag”: 
    31 oktober - 1 november 

De kommer genomföras med hänvisning till 
folkhälsomyndighetens aktuella rekommen-
dationer. Titta in lite då och då på vår hemsida 
www.palmerasvanner.se där du hittar senaste nytt 
under ”Händelser”. Följ oss på Facebook och Insta-
gram som uppdateras kontinuerligt.

Under hela 2020, med spridning av Covid-19 över 
hela världen, har allas vår vardag påverkats på 
ett eller annat sätt. På Piña Palmera har arbete 
begränsats då de ej kunnat verka ut i regionerna 
som brukligt utan istället fått samla och genomföra 
många av sina aktiviteter i mindre grupper på 
centret i Zipolite. 

Med vaccineringen mot Coronan får vi hoppas att 
2021 blir ett ljusare år för oss alla. 

Tusen tack för att du stödjer Palmeras Vänner och i 
förlängningen Piña Palmeras verksamhet. 

Önskar dig en fin vår! 

Med vänliga hälsningar

Anita Nilsson Röjning
Ordförande
Föreningen Palmeras Vänner
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behöver då vårdcentralerna är stängda och är rent 
av diskriminerade menar Flavia. “Lyckligt nog 
kan vi på kusten träffas mer enkelt och på öppna 
platser än vad man kan i städerna” berättar Flavia. 
Därför har Piña börjat bjuda in dem till centret där 
de, på säkert avstånd, kan mötas och samtala om 
utmaningarna de möter varje dag men också min-
nas och dela viktiga livserfarenheter. 

Flavia berättar att hembesöken har intensifierats 
under pandemin och att de sett att just det är vik-under pandemin och att de sett att just det är vik-under pandemin och att de sett att just det är vik
tigare än någonsin nu. Familjer som förut besökte 
Piña regelbundet har inte kunnat göra det nu. Vissa 
familjer har de helt förlorat kontakten med och 
bestämt sig för att söka upp för att ta reda på hur 
dom har det. Flavia berättar att flera familjer har 
blivit överraskade och mycket glada av besöken. 
Familjerna har drabbats hårt av restriktionerna då 
de kan inte få den vanliga sjukvården de behöver. 
“Om någon familj missar våra aktiviteter två-tre 
gånger i rad nu så åker vi hem till dem. Beroende 
på vad vi upptäcker så försöker vi lösa situationen 
tillsammans. Det kan vara allt från enkla hälsobe-
kymmer till mer komplexa situationer”. 

“Vi gör skillnad för människorna i byarna” menar 
Flavia. När vi träffas öppnar alla upp sig. Mer än 
att söka svar så har många behov av just samtalet, 
förstå mer om situationen och träffa andra i sam-
ma situation. 

Zipolite i februari 2021
Intervju och text: Ilse Mendez och Hanna-Liisa Juntti

Coronapandemins utbredning längs Oaxacas kust 
har fått Piña Palmera att utmanas i sitt arbete och 
söka efter sätt att möta de nya behoven. I centrum 
för Piñas arbete står alltid mötet och direktkontak-för Piñas arbete står alltid mötet och direktkontak-för Piñas arbete står alltid mötet och direktkontak
ten med människan. Pandemin har precis som över-
allt även i Oaxaca påverkat de sociala relationerna 
och mötena. Vi träffade Piñas föreståndare Flavia 
Anau för att höra mer om hur pandemin fortsätter 
att utmana organisationens arbete och vilka lärdo-
mar och omväxlingar det för med sig. Vi passade 
även på att kika in i framtiden. 

Flavia inleder med att berätta att alla på Piña, 
pandemin till trots, mår bra. Covid har dock tvingat 
organisationen att ompröva och tänka om. Lokal-
samhällena har påverkats enormt, desinformation 
och panik har präglat invånarna. Detta har gjort 
att många familjer har tappat modet inför att möta 
utmaningarna samhällets restriktioner fört med sig. 
Piña har därför jobbat för att vara en länk mellan 
människorna i byarna och för att ingen ska känna 
sig övergiven eller ensam med sin rädsla. 

Mammorna samarbetar
Skolorna i Mexiko har varit stängda sedan i mars 
förra året och ersatts av studier på distans. Barnen 
får svåra uppgifter att klara av och mammorna 
berättar om utmaningarna i att hjälpa dem med 
läxorna då mammorna saknar kunskapen. Frustra-
tionen kring de nya utmaningarna i omsorgen av 
sina barn kunde av okunskap ibland leda till våld 
mot barnen. Även männens våld mot kvinnorna 
har ökat vilket har gjort att mammorna sökt sig till 
Piña också av den anledningen. Flavia berättar att 
de stött på flera allvarliga fall. Ur det föddes behovet 
om att skapa utrymme för mammorna att mötas och 
utbyta idéer och erfarenheter. Mammorna träffas i 
grupper under Piñas besök i byarna och samtalar 
om sin situation, söker lösningar samt stöttar varan-
dra. Att stötta mammorna och hjälpa familjerna att 
stötta sina barn är något som Piña kommer fortsätta 
med. 

Piña bryter isoleringen och 
förebygger ohälsa
Även de äldre har påverkats mycket av pandemin. 
De är med sina sjukdomar, andra än covid, mycket 
sårbara och övergivna. De får idag inte den vård de 

Coronapandemin håller sig fast - utmaningarna 
och Piña Palmeras nya strategier - en intervju 
med Flavia

Bild från Piña Palmeras facebooksida den 23:e februari. 
Sjukgymnasten Paola Orduña hålla i dansterapi - ett 
annat sätt, utöver artikelns innehåll, att främja rörelse 
och hälsa.

2 3



Piña söker ständigt nya strategier 
för att komma ut starkare
“Pandemin har fört med sig fler lärdomar. Vi bör-
jade fråga oss om vi kunde utveckla vår odling och 
bli mer självförsörjande på så sätt. Det har varit 
väldigt intressant och samtidigt vackert. Vi har lärt 
oss mycket och det har även fungerat som emotio-
nell terapi”. 

Vi frågar Flavia var Piña är om fem år. Det är svårt 
att veta, svarar Flavia. Men vi vet att vi är väleta-
blerade och utför ett arbete som många känner till 
och ser som viktigt sedan många år tillbaka. Vi har 
tilltro till att vi inte är ensamma och stödet från 
er i föreningen ger oss mycket kraft och möjlighet 
att fortsätta. Flavia berättar även om förändring-
arna inom organisationen då många medarbetare 
blir äldre och nya kommer till. De har arbetat med 
gruppdynamiken och organisationens värdegrund. 
Att fortsätta att arbeta hårt med produktionen är 
också viktigt. Piña funderar på att ha mini-lägren 
tätare i byarna och även på att utfärda diplom för 
de som vill arbeta med hälsofrågor mer fokuserat i 

varje by. De samarbetar med några privata univer-
sitet så att sjukgymnaststudenterna lär sig mer om 
Piñas metoder i byarna. “Vi har lärt oss av kaoset 
och söker ständigt alternativ. Vi arbetar här och nu 
och bygger tillsammans och inifrån framtiden bit 
för bit”.

Zipolite i mars 2021
Text: Sofia Wolfbrandt, fysioterapeut, Piña Palmera

När världens nyheter för ungefär ett år sedan plöts-
ligt började domineras av det nya viruset var jag på 
plats på Piña Palmera i Zipolite. Vid den tidpunkten 
var Zipolite långt från de ställen där smittan hade 
börjat ta fäste. Ändå präglades den här tiden i Zipo-
lite av rädsla och drastiska restriktioner med följder 
som kom att inverka på många familjers vardag en 
lång tid framöver. För egen del blev jag starkt berörd 
av situationen och för första gången under min tid 
i Mexiko kände jag mig utsatt och rädd. Detta trots 
att jag har helt andra förutsättningar och möjlighe-
ter än de flesta andra här. Eller kanske just därför. 
Kanske för att jag är uppvuxen i Sverige och innerst 
inne alltid har sett min frihet och demokratin som 
självklarheter. Nu blev det plötsligt uppenbart för 
mig att mina rättigheter kan inskränkas över en natt 
om det finns tillräckligt med rädsla och desinforma-
tion i samhället.

Människor i Zipolite med omnejd mottog nyheterna 
om Covid 19 från Europa och USA med bilder på 
överfulla sjukhus, sjuka och döende människor 
som smittats av detta nya virus. De flesta nyheter 
spreds genom olika sociala medier och till stor del 
med syftet att ge uppseendeväckande och säljande 
rubriker istället för att informera människor om 
verkligheten. Befolkningen här är inte vana vid att 
värdera olika nyhetskällor och som resultat av detta 

togs snabba drastiska beslut i de olika lokalsamhäl-
lena för att förhindra att smittan skulle nå hit. Det 
upprättades vägspärrar, utegångsförbud och namn-
register på vilka människor som rörde sig mellan 
byarna och varför. Polis och militär patrullerade 
stranden och gatorna. Det var skrämmande att se 
hur samhället inom loppet av några dagar upprät-
tade strategier som jag endast förknippar med icke-
demokratiska samhällen och för att åstadkomma en 
diktatur. Och ingen protesterade då syftet ju var att 
skydda befolkningen från sjukdom. 

Restauranger och hotell stängdes, många personer 
förlorade därmed sina arbeten och sin inkomst. 
Detta var för många en katastrof. Få personer här är 
anslutna till någon form av socialförsäkringssystem 
och den dag de inte arbetar, oberoende av orsak, har 
de inte heller någon inkomst. Kanske är det lättare 
att försvara inskränkandet av rättigheten att röra 
sig fritt i ett samhälle där det finns ett skyddsnät 
med statliga medel som täcker människors basala 
behov när de själva inte har någon inkomst eller 
blir sjuka. Men så är inte fallet i Mexiko och speci-
ellt inte i Zipolites sammanhang. Människorna här 
arbetar för dagens behov och de enda de kan för-
lita sig på för att få hjälp vid sjukdom, olycka eller 
inkomstbortfall är den närmsta familjen och vänner. 
Dessutom lever människorna här med många andra 

Ett år med pandemin i Zipolite med omnejd

Bartolomé arbetar med en av många kokosnötter på 
området. Bild från Piña Palmeras facebooksida, public-
erad den den 29:e december förra året. 
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hot och utmaningar såsom tropiska sjukdomar och 
infektonssjukdomar, kvinnor och spädbarn dör och 
får skador för livet vid förlossningar och olyckor 
och våld är en del av vardagen. Jag vill inte på 
nagot vis förminska sjukdomen Covid-19 men man 
måste sätta allt i sitt sammanhang. När jag såg hela 
familjer med spädbarn i famnen komma åkande 
på motorcykel utan att någon bar hjälm och sedan 
bli stoppade i vägspärrar där de blev ombedda att 
sprita händerna och ta på munskydd för att skydda 
sig och andra mot Covid, blev situationen inte an-
nan än absurd.

Uppenbarligen är det ju förstås också så att i en 
situation med restriktioner som påverkar rörelse-
friheten och möjligheten att resa med allmänna 
färdmedel till tex arbetet så är det ju de allra mest 
utsatta och de med minst resurser som drabbas 
mest. Om man till detta också tänker på de männ-
iskor som behöver transportera sig för att få sjuk-iskor som behöver transportera sig för att få sjuk-iskor som behöver transportera sig för att få sjuk
vård eller rehabilitering kan man bara föreställa sig 
frustrationen och vanmakten.

Några veckor innan påsklovet förra året stängde 
alla skolor i Mexiko för fysisk undervisning för att 
övergå till distansundervisning. Nu har det gått 11 
månader och undervisningen bedrivs fortfarande 
helt på distans. I det sammanhang där Piña Palme-

ra befinner sig, blir detta endast ännu en åtgärd som 
inskränker pa rättigheterna och i detta fall barnens. 
Att utbildning ska drivas på distans i den här regio-
nen är närmast som ett hån mot familjerna. Det är 
i princip samma sak som att utbildning inte bedrivs 
alls. Internetuppkopplingen i regionen är dålig, om 
inte obefintlig och lärarnas och familjernas kunskap 
om hur man använder internet i utbildningssyfte är 
minimal. Resultatet har blivit att i de flesta fall delar 
lärarna ut olika uppgifter några gånger i månaden 
som barnen sedan tillsammans med föräldrarna ska 
lösa innan de lämnas in. Inga onlinelektioner finns 
och familjerna, då oftast mödrarna, är lämnade till 
att lösa uppgifterna på egen hand. Till detta kan till-
läggas att många av föräldrarna själva endast gick i 
skolan ett fåtal år.

Frustrationen bland barn och mödrar är stor och 
inte sällan bestraffas förstås barnen genom att de får 
känna på bältet eller annan typ av aga. De barn som 
är tillräcklig gamla (i 10 årsåldern och lite äldre) får 
ofta börja arbeta eftersom de nu har tid för detta och 
det ger samtidigt familjen en inkomst. Jag tvekar på 
att många av dem kommer gå tillbaka till studierna 
när skolan öppnar igen. Och återigen, de familjer 
som har mer möjligheter och resurser kan förstås 
anlita privatlärare eller hitta andra privata alter-
nativ där deras barn kan få hjälp med studierna, 
medan de mest utsatta är de som drabbas värst. Och 
klyftorna mellan familjerna och barnen ökar än mer.

Under hela det här pandemiåret har Piña Palmera 
fungerat som en oas för lokalbefolkningen och de 
familjer som kunnat ta sig hit. Piña Palmera har ald-
rig stängt dörrarna för allmänheten och har fortsatt 
att göra by- och hembesök dit de varit välkomna. 
Personer med funktionsnedsättningar och barn med 
funktionsnedsättningar är särskilt utsatta i den här 
situationen där deras möjlighet till rehabilitering 
och utveckling minskat drastiskt.

På Piña Palmeras center har man gett ut informa-
tion om Covid-19 och situationen i Mexiko baserat 
på dagliga rapporter från Mexikos offentliga hälso-
myndighet. Pina Palmera har förklarat situationen 
och förebyggande åtgärder i allmänna ordalag som 
gemene man kan förstå. Piña Palmeras arbetare är 
genom Pina Palmera knutna till ett socialförsäk-genom Pina Palmera knutna till ett socialförsäk-genom Pina Palmera knutna till ett socialförsäk
ringssystem och har därmed haft lön och sjukför-
säkring för sina familjemedlemmar under hela året. 
Detta är förstås en enorm trygghet för arbetarna 
och deras familjer. 

Nu har ett år gått och viruset har fått fäste i Mexiko 
och även i Zipolite med omnejd. Men trots detta är 
nu restriktionerna i Zipolite ett minne blott. Offici-
ellt befinner sig Zipolite nu i “röd zon” vilket betyder 
att det enligt hälsoministeriet är mycket hög smitt-
spridning i samhället. Trots detta är restauranger 

Mina döttrar Ella och Frida på Piña Palmeras lekplats. 
På stolpen har man skrivit ”Libertad” - vilket ju betyder 
frihet på spanska /Sofia
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och hotell öppna. Musik flödar, människor festar 
och stranden är täckt av människor från olika 
delar av världen. Vi kan knappast ana att en pan-
demi pågår även om strandens försäljare av glass 
och cocosnötter fortfarande är tvingade att svettas 
bakom munskydd. 

Flera personer av lokalbefolkningen har haft Co-
vid-19 och en del har strukit med. Sägs det. För det 
mesta är rykten. Inte många personer vill säga att 
de har smittats, det innebär att de och familjen blir 
isolerade och riskerar jobbet ännu en gång. Dess-
utom kostar ju Covid-testet en hel del. Och trots 
att befolkningen nu har erfarenhet av sjukdomen 
och inser att den nu är mitt ibland oss verkar alla 

underförstått vara överens om att det inte kan bli 
någon mer nedstängning. Situationen skulle bli 
ekonomiskt och socialt ohållbar. Därför välkomnas 
turister som ser Zipolite, stranden och havet som 
en tillflyktsort från sina egna länder och städer 
med hårdare restriktioner. Här kan de njuta av 
friheten i princip som vanligt. Samtidigt som den 
stora delen av lokalbefolkningen inte har något val. 
De har inte något val om de vill hålla social distans 
eller inte. De har inget val om de vill arbeta fysiskt 
eller på distans. Här arbetar folk för dagen och 
lämnar Covid-19 och dess framfart i ödets händer. 
Som så mycket annat.

Inlägg #1
Cada semana nos juntamos para una reunión 
donde planeamos las acciones para la semana que 
viene, planteamos nuevas ideas, y tomamos deci-
siones como grupo. Tratamos de buscar el consenso 
y seguir la visión de crear un mundo donde sea 
más fácil para amar.

“Varje vecka samlas vi på Piña Palmera för ett möte 
där vi tillsammans planerar vad som kommer att 
hända i veckan, tar upp och diskuterar nya idéer 
och tar gemensamma beslut. Vi eftersträvar att 
finna enighet och att följa vår vision att skapa en 
värld där det är lättare att älska.”

Tidningen tittar in på Pina Palmeras Facebook sida!

Inlägg #2
Aquí estamos con una nueva sistema de reciclaje 
con letreros y recipientes nuevos. Aquí está Bladi-
mir cosiendo un costal grandes para recibir el PET.

“Här har vi precis skapat ett nytt återvinningssys-
tem med nya skyltar och behållare. På bilden ser vi 
Bladimir som håller på att sy en säck för alla PET-
flaskor.”
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Zipolite i februari, 2021
Text: Patricia Matias
Översättning: Manuela Cano

Hej! Mitt namn är Patricia Ma-
tias. Jag är Zopoteca och dotter 
till bönder. Jag är 42 år och min 
funktionsnedsättning är relaterad 
till polio. Jag vill berätta för er att 
min dotter Itzel föddes den 26:e 
januari. Hennes namn betyder 
“solnedgångens ljus” på maya.

I början, när jag fick veta att jag 
var gravid, hade jag många rädslor 
i relation till min funktionsned-
sättning, pandemin och min mo-
ders död. Att jag hade en “normal” 
graviditet gjorde att jag kände 
mig lugn, även när det blev svå-
righeter. Olyckligtvis är temat om 
moderskap som en kvinna med 
funktionsnedsättning bristande i 
Mexiko. 

Itzel var min motor för att fortsät-
tas slåss. Nu är jag väldigt glad att 
börja detta nya stadium tillsam-
mans med hennes pappa som har 
samma typ av funktionsnedsätt-

Rapport från årsmötet 21 mars, 2021

ning som jag. Vi anpassar oss och 
är redo för att möta utmaningarna 
i vardagen. Vi är beredda att fort-
sätta lära oss och dela med oss av 
våra erfarenheter med andra. 

Hola. Mi nombre es Patricia Matias. 
Soy una zapoteca hija de padres 
campesinos. Tengo 42 años y mi 
discapacidad está relacionada con 
secuelas de poliomielitis. Quiero 
contarles que el 26 de enero nació 
mi hija, Itzel. Su nombre significa 
“lucero del atardecer” en maya. 

Al principio, cuando me enteré del 
embarazo, tenía muchos miedos re-
lacionados con mi discapacidad, la 
pandemia y el reciente fallecimiento 
de mi madre. Tener un embarazo 
“normal” me ayudó a relajarme a 
pesar de los retos. Lamentablemente 
en México el tema de la maternidad 
de las mujeres con discapacidad 
está ausente. 

Sin embargo Itzel fue el motor para 
seguir luchando. Ahora estoy muy 

Hälsningar från Pati

Stockholm 21 mars, 2021
Text: Anita Nilsson Röjning

Föreningens årsmöte genomfördes även i år digitalt. 
Efter mer än ett år med Covid-19 har vi både accep-
terat och vant oss att träffas över nätet. Femtontalet 
personer deltog under årsmötet. Stort tack till alla 
som hade möjlighet att delta. För er som inte kunde, 
kommer årsmöteshandlingarna att publiceras inom 
ett par dagar på vår hemsida www.palmerasvanner.
se under fliken ”Om föreningen”. 

Förvaltnings- och verksamhetsberättelsen 2020 
samt Verksamhetsplan 2021 gicks igenom punkt för 
punkt med Maria Palselius som mötesordförande. 
Varje arbetsgrupp presenterade det gånga årets 
arbete och framtida planer.

Årsmötet avslutades med att projektgruppen för Fo-
rumCiv tillsammans med ansvariga på Piña Palme-
ra informerade om det pågående projektet. Vad de 
kunnat genomföra och inte kunnat genomföra p g a 
pandemin. Vi var alla mycket imponerade av deras 
enorma arbetsinsatser. 

Avslutningsvis tackade Anita de avgående styrelse-
ledamöterna Cecilia Dismo, Emilia Diamantidis och 
Manuela Cano för deras insatser och engagemang 

i styrelsen under ett eller flera år. - Vi kommer att 
sakna er och varmt lycka till framöver, önskade 
Anita. Hon hälsade också Linn Saletti och Karl-
Henrik Meijer välkomna i Palmeras Vänners nya 
styrelse för 2021.

Vi lämnar bakom oss ett verksamhetsår som inte va-
rit likt några andra år. Vi har haft alla möten digitalt 
och inplanerad aktiviteter har blivit inställda. Ett 
lyckat webbinarium i september genomfördes dock.
Nu möter oss nya utmaningar och nya möjligheter. 

Tack alla för ert engagemang och nedlagd tid med 
det gemensamma målet att ge stöd till Piña Palme-
ras verksamhet. Tack för alla generösa gåvor.

feliz iniciando esta etapa junto con 
su papá que tiene la misma discapa-
cidad que yo. Nos estamos ade-
cuando y estamos inspirados para 
enfrentar los retos de la vida diaria. 
Estamos dispuestos a seguir apren-
diendo y compartiendo con otras 
personas nuestro proceso.
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Gåvolista nov 2020 - feb 2021
Under perioden har 196 faddrar bidragit med totalt 100 145 SEK. Gåvor 
som inkommit under perioden från privatpersoner är totalt 63 135 SEK. 
Under perioden har 196 faddrar bidragit med totalt 100 145 SEK. Gåvor 
som inkommit under perioden från privatpersoner är totalt 63 135 SEK. 
Under perioden har 196 faddrar bidragit med totalt 100 145 SEK. Gåvor 

Hantverksförsäljningen har inbringat 4 548 SEK. Gåvor från företag/
som inkommit under perioden från privatpersoner är totalt 63 135 SEK. 
Hantverksförsäljningen har inbringat 4 548 SEK. Gåvor från företag/
som inkommit under perioden från privatpersoner är totalt 63 135 SEK. 

föreningar/organisationer 20 500 SEK.
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Eva Sandhammar
Eva Sundblad
Familjen Ana Rath-Mascareno
Familjen Engren
George Ehing George
Glenn Johansson
Gunilla Brodin
Gunnar Dagnå
Gun o Ulf Pernold
Hanna Juntti
Hans Spjuth
Heidi Jensen
Helena Eidlitz
Inge Josefsson
Ingela Hernsell Norling
Ingemar Johansson
Inger o Rune Davidsson
Inger Svensson
Ingrid Dahlin
Ingrid Margaretha Dagnå
Ingrid Dahlin
Ingrid Margaretha Dagnå
Ingrid Dahlin

Ingrid Norling Hernsell
Joakim Davidsson
Johan Lindberg
Johanna Söderberg
Karin Jerstorp
Karin Jerstorp

Agneta o Olav Kangasniemi
Allan Källander
Anders Ahlstrand
Anders Johan Windling
Anita Nilsson Röjning
Ann-Marie Andersson Wallman
Anne-Marie Wigardt
Annie Söderlund
Barbro Johansson
Berit Lettse
Berit o Bo Möllebäck
Bernt Johansson
Bernt Svensson
Birgit Jessen
Birgitta Ek
Birgitta Möller
Birgitta o Bengt Olsson
Britta Human Boström
Carolina Ränk
Christina Andersson
Christina Rosenqvist
Claes-Göran Staaw
Claes Ehinger
Cornelis Saers
Eje Schönninge
Elisabeth Lundgren
Erik Johansson
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Gåvor från enskilda personer

Agneta o Olavi Kangasniemi
Amanda Plumeyer
Ana Rath-Mascareno
Anders Windling
Andreas Palselius
Anette Nilsson
Anette Wigart
Anita Björnström
Anita Gustafsson Nordin 
Anita Nilsson Röjning 
Anna Sondér
Anita Nilsson Röjning 
Anna Sondér
Anita Nilsson Röjning 

Anna Sundström
Anneli Turunen Omberg 
Anne-Marie Snellman 
Anne-Marie Wigardt 
Anni Nilsson 
Annie Söderlund
Annika Friberg
Annika Höök 
Berit Lyregård 
Bernt Johansson
Birgit Åhs 
Bernt Johansson
Birgit Åhs 
Bernt Johansson

Birgitta Hedmark 
Birgitta Karlsson Guevara
Björn Erixon
Britt Karlsson 
Britt Livstedt 
Britta Huaman Boström 
Britt-Marie Magnusson 
Britt-Marie Wallbing 
Britt-Marie Öhlin
Britt-Marie Wallbing 
Britt-Marie Öhlin
Britt-Marie Wallbing 

Carolina Bastigkeit Ränk
Catharina Söderbergh 
Cecilia Arreola De Wibergh 
Cecilia Holm
Cecilia Nordén 
Cecilia Westman 
Charlotta Eidlitz 
Charlotte Alvin 
Christina Ränk
Christina Wengler
Christine Valleskog 
Claes Malm 
Curt Karlsson 
Diego Nuñez Silva 
Ebba Gabriella Åström
Diego Nuñez Silva 
Ebba Gabriella Åström
Diego Nuñez Silva 

Ebba Gunilla Åström
Ebba Gabriella Åström
Ebba Gunilla Åström
Ebba Gabriella Åström

Eivor Niklasson
Elisabet Belfrage 

Elisabet Dohnfors 
Elisabet Nykvist 
Elisabeth Rydwik 
Elisabeth Sjöholm 
Erik Ohlsson
Erik Rudmalm 
Eva Dahlgren 
Eva Härkegård 
Eva Dahlgren 
Eva Härkegård 
Eva Dahlgren 

Eva Nilsson
Eva Sandhammar 
Eva Svedelius
Eva-Maria Seger
Evy Schönning
Eyrun Magnusdottir
Gabriella Höglin
Georgina Ramsel
Gisela Simonsson 
Gitt Pontén
Glenn Johansson 
Gudrun Boström 
Gudrun Rehle 
Gun Gundell 
Gun Jakobsson
Gunilla Allard 
Gunilla Röör 
Gunnel Nilsson
Gunnel Wallbing 
Gösta Flemming 
Hans Adamsson 
Hans Johansson
Helena Berfenstam 
Helena Eidlitz
Henrik Gränfors 
Herlinda Berge
Ingalill Nordström
Inge Axelsson
Ingemar Jonsson 
Inger Hidmark 
Inger Hultqvist
Inger Kjellberg
Inger Svensson 
Ingrid Allerstam
Ingrid Dahlin 
Ingrid George 
Ingrid Hernsell Norling 
Ingrid Johansson 
Irene Engström 
Jan Clausén 
Irene Engström 
Jan Clausén 
Irene Engström 

Jarl Risberg 

Jens Fellke
Joakim Davidsson 
Joakim Gunn
Jonas Gumbel 
Kajsa Bergman 
Kari Wennemo
Karin Arlid 
Karin Asker Woodsack 
Karin Berndtsson
Karin Falk 
Karin Johansson 
Karin Marianne Källman
Karin o Nils Markström
Karl Bolin 
Karolina Gustavsson 
Kerstin Runow Falkner
Kerstin Sundström 
Kerstin Thornberg
Klara Stintzing
Kristina Andersson
Kristina Gustafsson 
Kristina Lemos
Lars Boström 
Lars Svanström 
Leif Wolfbrandt
Lena Månsson
Lena Widenfelt 
Lennart Arnby
Leonard Saers
Levko-Mykhaylo Khimyak
Lilian Bryntesson 
Linda Kann 
Lise Romare 
Lise-Lott Wesslund 
Louise Alström 
Louise Hedqvist 
Magnus Grape 
Maj-Britt Holgersson 
Malin Stenbom 
Margit Franzén
Maria Afrell 
Maria Anderberg
Maria Dahl
Maria Gustavsson 
Maria Ollikainen
Maria Palselius
Maria Svarén-Stuxberg 
Maria Vävare Fnine
Marianne Forslund

Marie George 
Marie Sefastsson 
Marijke Wahlberg 
Mario Hernandez Charraga 
Marita Hörmann
Markus Sarstam 
Marta Blomqvist 
Mats Udikas 
Mattias Johansson
Matz Björkman 
Mirjam Johansson 
Monica Findahl 
Monica Hansson
Niklas Hidmark 
Nils Styf 
Olof Axne 
Olof Skärdin 
Per Kågström
Peter Löfgren 
Päivi Lethikangas
Rita Henning
Robin Cano Sjögren 
Sandra Oldenvi 
Sara Rydwik 
Sigbritt Oskarsson 
Sofia Erixson 
Sten Bringert
Sten Ivan Bylund 
Stig Spjuth 
Susanna Reinholdsson 
Sven-Gunnar Hultman 
Sören Andersson
Tarja Bengtsson
Tarja Saikkonen 
Terese Bergfors 
Therese Ydremark
Thomas Magnusson
Torbjörn Karldén 
Thomas Magnusson
Torbjörn Karldén 
Thomas Magnusson

Ulla Fornelius 
Ulla Johansson
Ulla-Britt Alvedahl
Viggo Kann 
Åke Sondér 
Viggo Kann 
Åke Sondér 
Viggo Kann 

Åsa Castell
Åke Sondér 
Åsa Castell
Åke Sondér 

Åsa Florén 
Åsa Castell
Åsa Florén 
Åsa Castell

Åsa Jonsson Nygren
Åsa Florén 
Åsa Jonsson Nygren
Åsa Florén 

Åsa Söderbergh 
Åsa Jonsson Nygren
Åsa Söderbergh 
Åsa Jonsson Nygren

Åsa Söderlindh
Åsa Söderbergh 
Åsa Söderlindh
Åsa Söderbergh 

Gåvor från företag/föreningar/organisationer
Östansjö Folkets Park
Vänsterpartiet i Tidaholm
Grupo de Baile Mécio Lindo
Vänsterpartiet i Tidaholm
Grupo de Baile Mécio Lindo
Vänsterpartiet i Tidaholm

Olga Åhlund Stiftelse
Grupo de Baile Mécio Lindo
Olga Åhlund Stiftelse
Grupo de Baile Mécio Lindo

Tusen tack till alla 
er som bidragit!

Karin Lindell
Karin o Nils G Markström
Kerstin Bolin
Kerstin Helga Frank
Khimyak Levko-Mykhaylo
Kjell Åke Linde
Khimyak Levko-Mykhaylo
Kjell Åke Linde
Khimyak Levko-Mykhaylo

Lars-Erik Mackhé
Kjell Åke Linde
Lars-Erik Mackhé
Kjell Åke Linde

Lars Ragnar Järhult
Leena Nilsson
Leif Wolfbrandt
Leko-Mykhayle Khimyak
Lena Widenfelt
Lise Romare
Magnus Grape
Margaretha Henkell
Margaretha Henriksson
Margit o Robin Franzen
Marita Larsson
Markku Leinonen
Marlene Kaas
Mats Larsson
Maud Marie Kjellberg
Maud Starre
Nils Gustaf Markström
Per Danielsson, 
Ristjan Ränk
Robin Franzén
Ristjan Ränk
Robin Franzén
Ristjan Ränk

Rune Hoffmann
Sofia Erixson
Sonja o Åke Sondér
Sofia Erixson
Sonja o Åke Sondér
Sofia Erixson

Sonja Sondér
Sonja o Åke Sondér
Sonja Sondér
Sonja o Åke Sondér

Sven-Åke Franzén
Sonja Sondér
Sven-Åke Franzén
Sonja Sondér

Tarja Verronen
Terese Bergfors
Thomas Kuchen
Tomas Lagerwall
Tom Lönnholm
Tommy Björklund
Ulf Pernold
Ulla-Britt Alvedahl
Ulla Fornelius
Ulla Lilliehöök
Ulla Näslund
Veronica Lindberg
Åke o Sonja Sonder
Veronica Lindberg
Åke o Sonja Sonder
Veronica Lindberg

Åsa Castell
Åke o Sonja Sonder
Åsa Castell
Åke o Sonja Sonder

Åsa Florén
Åsa Castell
Åsa Florén
Åsa Castell

Åsa Jonsson Nygren
Åsa Florén
Åsa Jonsson Nygren
Åsa Florén
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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
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Redaktör: Anita Nilsson Röjning
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 medlem@palme-
rasvanner.se.
Det är viktigt i vår kommunikation med 
dig att vi har korrekta och uppdaterade 
uppgifter så att vår information 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
Under 2021 planeras ett antal aktiviteter:
Walk n’ talk
Maj/juni 2021. Promenad på Djurgården med 
picknick. Du får föreningens T-shirt. Den kan du 
ha på dig när vi tar oss runt på promenaden.
Medlemsmöte i Stockholm 
September 2021
Etnografiska museet ”De dödas dag”
31 oktober - 1 november 
De kommer genomföras med hänvisning till folk-De kommer genomföras med hänvisning till folk-De kommer genomföras med hänvisning till folk
hälsomyndighetens aktuella rekommendationer. 
Håll dig uppdaterad och titta in lite då och då på 
vår hemsida www.palmerasvanner.se.
Följ oss på Facebook och Instagram som uppdate-
ras kontinuerligt. 

Tack för att du är medlem i 
Föreningen Palmeras Vänner. 
Ditt medlemskap är ovärder-
ligt för föreningen och i för-
längningen Piña Palmera.

Facebook: Föreningen Palmeras Vänner

Instagram: palmerasvanner


