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Ordföranden har ordet

Glämsta
sommaren 2014
I detta nummer 
skriver Mari-
anne Prager om 
de sex barn och 
deras mammor 

från Baltikum som i år fick möjlighet 
till välbehövlig rekreation och möten 
med svensk-judiska barn och famil-
jer.  När man läser artikeln förstår 
man hur uppskattad denna vistelse 
var. Tack alla som med bidrag gjort 
det möjligt att inbjuda dessa familjer 
och ge dem en guldkant i en annars 
tuff vardag! Vistelsen på Glämsta har 
också bidragit till att knyta kontakter 
och stärka banden mellan judiska fa-
miljer från Baltikum och Sverige!

Vinterns Influensa kan drabba 
hårdare i år!
Östersjöjudiskt Forum bedriver 
sedan hösten 2006 ett hjälppro-
gram för att vaccinera äldre, barn 
och andra utsatta grupper i de ju-
diska församlingarna i Baltikum. 
Jenia Karasikova, som är anställd av 
Joint i Baltikum, skriver inför årets 

influensavaccinering: ”Influensavac-
cinering av de utsatta personerna har 
blivit oumbärlig. Förebyggande av in-
fluensa räddar många från allvarliga 
komplikationer. Under de år som Öst-
ersjöjudiskt Forum bedrivit vaccinering 
har efterfrågan ökat från 200 vaccine-

rade 2006 till 813 vaccinerade personer 
2013! Resultatet av vaccineringarna 
märks bl.a. på att färre äldre har behov 
av sjukvård i hemmet” Hon slutar med 
följande: ” Influensavaccineringen som 
bedrivs av Östersjöjudiskt Forum är av 
största betydelse för de behövande i de 
Judiska församlingarna i Baltikum som 
inte kan bekosta vaccineringen själva.” 
Vinterns influensa kan drabba hår-
dare i år enligt internationella be-
dömare. Man säger bl.a. att en in-
fluensavariant kan komma som har 
sitt ursprung i Hongkonginfluensan 
1968. Detta medför att vi bör utö-
ka våra ansträngningar för att ge så 
många behövande som möjligt chan-
sen till en influensavaccinering.

Vi har i dagarna fått besked att 
behovet av vaccinering utökats och 
i år beräknas omfatta fler än 850 
personer. Vi vädjar till Dig i ett 
upprop på annan plats i tidningen 
att ge ett bidrag till detta behjär
tansvärda ändamål. Ditt bidrag kan 
rädda liv! 

Med önskan om ett FORTSATT 
GOTT NYTT ÅR!  
Hans Kraitsik/ordförande

 4 · 2014

De judiska församlingarna i Baltikum har under senare år inrättat hälsocenter (Heseds) 

inom vars ram man bedriver en rad friskvårdsprogram. Förutom vaccinering mot 

influensa har man olika motionsaktiviteter som blivit mycket uppskattade.   

Numera är vaccineringen mot influensa ett känt begrepp bland de gamla i Baltikum. 

Här vaccineras en äldre man i Judiska församlingens lokaler i Tallinn. 

Foto M.Astanovskaja



4 · 2014 3

Förra året kunde Östersjöju-
diskt Forum tack vare gene-
rösa bidrag från våra läsare 
bekosta vaccinering av de 
mest utsatta judarna, pen-
sionärer, sjuka och barn mot 
influensa. Ingen av dem som 
fick hjälp hade möjlighet att 
med egna medel betala för 
en vaccination. Vår insats 
blev oerhört uppskattad och 
vi tror att vi med vaccine-
ringen kunde rädda liv!

I år är behoven än större då betalningsförmågan för vaccinering nu är obe-
fintlig på grund av nedgången i ekonomin. Vaccineringen, visar förra vin-
terns erfarenheter, var gynnsam och förhindrade en influensaepidemi (inga 
dödsoffer) och därför kan vi räkna med att ännu fler vill vaccinera sig i år. 

Vi har för avsikt att i år med Din hjälp försöka utöka vaccineringen till de 
mest utsatta. I de tre baltiska länderna rör det sig om ca 850 äldre personer 
och barn.

Vill Du vara med och kanske rädda liv?  
Varje vaccination kostar 90 kr!

Genom att fylla i beloppet på bifogade inbetalningskort bestämmer Du hur 
många vaccinationer Du vill bekosta.

Utan Din hjälp kan vi ingenting göra. Med Din hjälp kan 
vi göra mycket!

Hans Kraitsik/ordförande

Skänk en gåva till hjälp och stöd

Bidra till influensavaccinering
i Baltikum!

Förra året påbörjades vaccinering mot influensa i början på oktober 

i judiska församlingarnas lokaler i Tallinn, Riga och Vilnius. 

Foto M.Astanovskaja
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Barnen ville inte åka hem… 
Text Marianne Prager

Foto Dina Markovich och Bengt Sederowsky

Det var två sammansvetsade famil-
jer jag träffade på vägen hem från en 
mycket lyckad Glämstavistelse. När 
mammorna Jelena och Jelena och deras 
sammanlagt 6 barn glatt presenterade 
sig för mig i Stockholm hade jag först 
lite sjå att utröna vem som hörde till 
vem. De hade mötts för första gången 
på flyget till Stockholm, men var nu 
oskiljaktiga. En blond mamma och en 
mörkhårig mamma. De äldre barnen 
släpandes på de yngre…

Den blonda Jelena Tarasova från Riga har tidigare 
presenterats i Bulletinen. Hon är mamma till fyra barn 
som alla var med: Vselena 11, Almira 9, Valentin 7 och 
Santara 6 . I den tidigare artikeln står beskrivet hur hon 
övergivits av sin man som inte hörts av. Men nu var hon 
full av entusiasm och berättade att vistelsen på Glämsta 
varit en så spännande upplevelse för dem alla.

 -Den äldsta flickan Vselena ville lära sig svenska. Hon 
var förtjust i allt det nya; landet, människorna, stället, ja 
allt! Vselena lider av astma och Jelena var ganska orolig 
för hur det skulle gå, men här på Glämsta hade hon inga 
problem med astman och behövde ingen medicin. 

 -Kanske för den friska luften, kanske för att hon sim-
mat så mycket, trodde mamman.

Atmosfären ”The Spirit of Glämsta” gjorde att de kän-
de sig så hemma. 

 -Och det händer inte så ofta, förklarade Jelena. Även 
barnen kände detta. 

Det gick också jättebra med de vuxna. Alla kom och 
presenterade sig och var vänliga. De hade mycket att 
prata om och de var nyfikna att höra om situationen för 
judar i Lettland, om politik och om levnadsvillkoren för 
familjer etc.

”Kvalitetstid” för familjerna i Glämstas Barnkammare.

Barnen uppskattade att det alltid fanns något gott att äta i 

Moadon.

När barnfamiljerna anlände till Glämsta en solig julieftermiddag 

sprang barnen direkt till lekplatsen som blev en stor favorit.

Marianne Prager, 

styrelseledamot 

och medlem i 

redaktionen.
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tillverkning av chokladbollar var som vanligt ett populärt 
inslag. Men de hade svårt att delta i gudstjänsten i syna-
gogan då de hade mindre barn att passa.

  -På Glämsta finns en stor frihet för barnen. De är 
ute från morgon till kväll och får massor med frisk luft. 
Hemma bor vi i små lägenheter och barnen är bara ute ett 
par timmar per dag, om ens det. Så löd den gemensamma 
sammanfattningen från Jelena och Jelena.

Redan morgonen efter hemkomsten kom Jelena Ne-
pomnjastsaja med sina barn till chefen för det sociala pro-
grammet på den Judiska församlingen i Tallinn. De ville 
dela med sig av sin glädje och entusiasm och uttryckte 
stor tacksamhet för att de fått delta i Glämsta Familje-
veckan. Båda familjerna har fått ett minne för livet och 
alla skiljdes åt i tårar efter denna oförglömliga resa. 

En favorit blev seglingsledaren Ronny Hertig från 
Danmark.  Särskilt den 7 årige sonen Valentin blev för-
tjust i sin nye hjälte Ronny. Barnen älskade kanoterna 
och segelbåten men även mamma Jelena fick prova på att 
segla. Det var en ny erfarenhet som till en början kändes 
lite läskig, men snart blev en underbar sport med en här-
lig frihetskänsla.

Även den mörkhåriga mamman Jelena Nepomnjast-
saja från Tallinn tyckte att vistelsen varit mycket givande 
för henne och hennes två barn Marek 9 och Arune 3 år. 
Hon var glad och barnen var glada. Beviset för detta torde 
vara att Marek inte ville åka hem när veckan var över. 

Kontakten med de vuxna var också givande och även 
om man kanske inte hinner bli nära vänner så växlade 
hon adress med flera och fick många nya Facebookvänner. 
Båda mammor talade engelska vilket förenklade kommu-
nikationen. Barnen kommunice-
rade som barn brukar med olika 
medel. Ibland försökte de svens-
ka barnen översätta med hjälp av 
iphones översättningsprogram. 
Men vänskap skapas ibland utan 
språk, och äldsta flickan Vselena 
fattade tycke för en liten pojke 
på 1,5 år; Mika från hennes hus-
grupp som hon passade, vilket 
var mycket uppskattat av hans 
mamma.

De judiska inslagen var upp-
skattade och familjerna kände 
igen en del hemifrån där de är 
delaktiga i sina församlingar. 
Challebaket till shabbat och 

Marek, 9 år, trivdes som fisken i vattnet och ville inte åka hem 

när Familjeveckan var över.  

McDonald´sbesöket är en given höjdpunkt – kanske inte för 

Bengt som blev utsatt för en drakattack. 

Vselena 11 år, gillade att ta hand om de minsta. Särskilt den bedårande lilla Arune som blivit 

allas maskot. 
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En viktig del av Östersjöjudiskt Fo-
rums (ÖjF) verksamhet är  kulturellt 
stöd till judar i Baltikum.  Därför 
har Öjf under åren bl a varit värd 
för ”Golden Age Camp” som i år 
ägde rum utanför Riga i Lettland.

Judisk gemenskap
Under sex dagar träffas 180 seniorer 
från tre länder; Estland, Lettland och 
Litauen, på ” camp”. Här får de njuta 

av judisk gemenskap, prata jiddisch, dansa, sjunga och fira 
stämningsfull shabbat med ljuständning, judiska sånger 
och danser.  

Lägret är starkt subventionerat och deltagarna betalar 
en symbolisk avgift. De har magra pensioner, dåliga bo-
städer och ingen skulle själv kunna bekosta en semester. 
Många har inte sett havet de senaste 20 åren. 

Verksamheten på ”Golden Age Camp” bygger på fri-
villiga insatser. Inna Eisenscharf, chef för det sociala väl-
färdsprogrammet i Riga, hjälper till här tillsammans med 
sin man, som är rabbin, liksom många andra från Judiska 
församlingen. Hon anser att det är bra med ett gemen-
samt läger för tre länder. Det ger en känsla av att judarna 
är en stor grupp och skapar samhörighet över gränserna. 

Många aktiviteter
Golden Age är inte en vilosemester. Här pågår en febril 

verksamhet med många aktiviteter.  Man kan delta i gym-
nastik, sjunga på jiddisch till gitarrspel, dansa till judisk 
musik under ledning av danslärare, pröva på konsthantverk 
mm. Det går även att få daglig medicinsk behandling. 

Under lunchen i matsalen är ljudnivån hög, man sam-
talar ivrigt på ryska och jiddisch. Det går inte att ta miste 
på den glädje och förtjusning som präglar det hela.

Betyder mycket
Jag frågar några deltagare vad Golden Age Camp bety-
der för dem. Sofia Brant säger: - Det känns mycket me-
ningsfullt att vara här. Jag lever ensam, har dålig hälsa, 
och en liten pension men gör mitt bästa för att överleva. 
Jag sparar pengar hela året för att kunna komma hit. Det 
är viktigt med judisk gemenskap och att träffa judar från 
andra länder.  

Ljubov Repetskaja instämmer. – Det är mycket bra 
här och man träffar många människor. Tidigare var jag 
lärare i 50 år men är nu pensionär och måste spara till läg-
ret. Jag deltar mest i gruppen som sjunger jiddischsånger. 
Jag skulle vilja veta vilka människor det är som delar med 
sig så att vi kan få ha detta fina läger. Jag beundrar dem. 
Golden age camp gör livet längre och bättre. Jag vill tacka 
alla som organiserar och supportar detta läger. 

Det känns mycket bra att kunna hjälpa dessa seniorer 
till något som för många är årets stora händelse och en 
oförglömlig upplevelse.  ■

Det var populärt att sjunga jiddischsånger till ackompanjemang på 

gitarrspel.

Golden Age Camp förlänger livet 
Text och Foto Rut Milchner

Några damer valde att pröva på konsthantverk under sakkunnig 

ledning.

Rut Milchner, 

styrelseledamot 

och medlem i 

redaktionen.
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Välkommen till Östersjöjudiskt Forum – nu också på nätet.
www.ostersjojudisktforum.se

Hemsidespremiär! Nu kände vi att det också är dags för vårt forum att skaffa en hemsida vilket 
vi har gjort med hjälp från våra baltiska vänner. Vi vet att många alltmer utnyttjar ”nätet” för infor-
mationsinhämtning av alla de slag och via nätet kan vi nu smidigt komma ut med information om 
vad vi gör, om våra kampanjer, om vår bulletin och mycket annat. Du som är medlem men inte har 

tillgång till en dator missar ingenting – du får som vanligt information via våra utskick.

Vi tar tacksamt emot synpunkter på vår hemsida – allt är välkommet som kan göra den bättre. 
Hör av dig på b.j.f@telia.com eller ring till Dina på 08-664 53 38.

Vi söker också någon, gärna yngre, som (på ideell basis) kan hjälpa oss att utveckla hemsidan 
och också fungera som webbredaktör tillsammans med Dina på vårt kansli. Hör av dig om det 

låter intressant.

Judiska församlingar decimerade 
i östra Ukraina – hjälpbehovet kan 

bli stort
Text Hans Kraitsik/Rut Milchner

När detta skrivs (i slutet av septem-
ber) har en fredsplan skrivits under av 
Ukrainas förre president, Leonid Kutj-
ma, och företrädare för separatisterna. 
Sedan den väpnade konflikten började 
i östra Ukraina har tusentals judar läm-
nat regionen. Tidigare bodde där ca 
27  000 judar. Kvar finns 3  100 äldre, 
handikappade samt barnfamiljer. Deras 
hem är delvis förstörda och man lever 
utan vatten och el. De flesta av de ut-
satta judarna som finns kvar bor i Do-
netsk och Lugansk, som båda har ut-
ropat sig som oberoende republiker. De 
flesta av judarna där är i konstant be-
hov av livsuppehållande hjälp som extra 
mat, vatten och medicin. Orsakerna till 
att dessa människor har stannat kvar är 
förståeliga. Somliga fruktar att de skall 
förlora sin egendom. Andra är gamla 

eller sjuka och fysiskt svaga, eller de 
hoppas på en snar lösning av konflik-
ten. Av dem som flytt har många emi-
grerat till Israel, en del är kvar i Ukraina 
(Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk och 
andra platser) och ett fåtal har sökt 
sig till Ryssland. De tusentals som flyr 
från östra Ukraina skapar många utma-
ningar där de tar sin tillflykt. Med tiden 
förmodas också ett antal ta sig till andra 
europeiska städer. Av flera skäl är Bal-
tikum en möjlig destination för många 
av dem. Nästan hälften av judarna som 
idag bor i Estland och Lettland och 
en tredjedel av dem i Litauen, består 
av judar som flyttade från Ukraina ef-
ter Förintelsen. Många i Baltikum har 
sina nära familjemedlemmar i Ukraina 
och under åren har en liten del förenat 
sig med sina familjer i Baltikum. Om 

judiska flyktingar från Ukraina skulle 
komma till Baltikum skulle detta inne-
bära en stor humanitär utmaning för de 
judiska församlingarna i Estland, Lett-
land och Litauen. Dessa församlingar 
är i dagsläget själva beroende av hjälp 
utifrån. Östersjöjudiskt Forum har un-
der många år varit engagerat i hjälpar-
bete till dessa församlingar. Även om 
endast några hundra fler nödställda ju-
dar kommer, blir det snabbt en kritisk 
situation som tar i anspråk alla befint-
liga resurser. Vi måste vara beredda att 
på kort varsel öka våra insatser för att 
hjälpa de behövande. Östersjöjudiskt 
Forum är i ständig kontakt med Joint 
och övriga samarbetspartners för att 
kunna hantera en sådan situation. ■
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Den ideella föreningen Östersjöjudiskt Forum 
fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och 

kulturellt bistånd och stöd till judar i Östersjöregionen 
(f d Sovjet), ofta i samarbete med svenska och 
internationella hjälporganisationer. Kulturutbyte 

och andra former av samverkan är en viktig del av 
verksamheten. Parallellt med detta bekämpas alla 

former av antisemitism.
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Omslagsbild
Numera är vaccineringen mot influensa 

ett känt begrepp bland de gamla i 
Baltikum. Här vaccineras 81-årige  

Efim Tonkonogi i Judiska  
församlingens lokal i Tallinn.

Foto: Z. Chepkassova

Styrelseledamöternas svar på frågan
VARFÖR HAR DU VALT ATT ENGAGERA DIG I ÖSTERSJÖJUDISKT FORUM (ÖjF)?

ÖjF styrelse efter årsmötet den 20 maj 2014 består av nedanstående personer

Sittande från vänster: John Gradowski, Hans Kraitsik, ordförande, Marianne Prager. 

Stående från vänster: Bengt Sederowsky, som inte var med när fotot togs, Max Fischler, Thomas Bab, 

Rut Milchner, Ulla Terling och Tobias Rawet, kassör.                     

VARFÖR HAR DU VALT ATT ENGAGERA DIG I ÖjF?
John Gradowski: för att det är viktigt att uppmärksamma 
de utsatta äldre judarnas situation i Baltikum.
Hans Kraitsik: för att i Baltikum bekämpa nöd och anti-
semitism samt befrämja judiskt kulturutbyte.
Marianne Prager: jag är intresserad av judarnas situation i 
Baltikum och vill vara med och stödja dem. Både de gamla 
i sin vardag, och de unga i deras förverkligande av sin ju-
diska identitet. 
Bengt Sederowsky: att inte engagera sig skulle vara som 
att inte bry sig om sina närmaste judiska grannar.
Max Fischler: hjälpa nära grannar som är i nöd och sam-

arbeta i kulturfrågor där kan vi hoppas på en feedback.
Thomas Bab: jag vill fortsätta att bidra till ett välbefin-
nande för våra vänner, tidigare bakom järnridån, vars si-
tuation jag kom i kontakt med i början av 70-talet då vi 
agerade för de s.k. ”refusniks” - idag fortfarande i behov av 
stödinsatser för att åtnjuta ett bra liv.
Rut Milchner: för att hjälpa judar i vår närhet som har det 
svårt och främja judiskt kulturutbyte.
Ulla Terling: för att hålla kontakten med judarna i Est-
land, Lettland och Litauen och ge stöd och bistånd.
Tobias Rawet: därför att jag hade kunnat hamna i samma 
situation i Östeuropa som de som lider nöd då och idag.

F
O

T
O

 D
IN

A
 M

A
R

K
O

V
IC

H


