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Stöd deras Pesachfirande  
också i år!

Kallelse till Östersjöjudiskt Forums årsmöte
tisdagen den 22 maj kl 16.30.

Medlem som önskar närvara anmäler detta till kansliet, på b.j.f@telia.com eller på tel 08-664 53 38,  
senast torsdagen den 17 maj. Mötesplats meddelas när du anmäler dig.  Av besparingsskäl skickar vi inte ut 

årsmöteshandlingarna. Medlem som vill ta del av handlingarna kan kontakta vårt kansli så ser vi till att du får 
handlingarna.  Verksamhetsberättelsen presenterar vi i nästa nr av vår Bulletin och på vår hemsida.



2

Livsavgörande projekt för 
ensamstående mammor

Text och foto: John Gradowski

För den ensamstående mamman Inna och sonen Jaroslav i Estlands huvudstad Tallinn är projektet 
”Building a better life for single parent families” helt avgörande för deras överlevnad. I dagsläget omfat-
tas 21 barn från 18 familjer av stödet.

Inna, 38 år, Jaroslav, 9, och mormor Alla, 62, 
bor i bostadsområdet Mustamäe, som trots 
viss upprustning, såg sina bästa dagar (och de 
var inte bra då heller) för 25 år sedan. Den 
lilla tvårumslägenheten med ett litet kök 
kostar cirka 4 000 kronor i hyra per månad 
plus ständigt stigande el- och värmekostna-
der. Familjen har på olika sätt fått stöd från 
Judiska församlingens välfärdsprogram, med 
ekonomiskt bistånd från Östersjöjudiskt Fo-
rums medlemmar, i många år.

Samtliga familjer i projektet består 
av ensamstående mammor med dålig ekonomi. 

– Vid en skilsmässa kräver lagen väldigt lite ekono-
miskt stöd av fadern i familjen. Han kommer undan 
mycket billigt, säger Oleksandra Nazarova, koordinator 
för bland annat ”ensamma mamma”-projektet.

I Innas fall försvann Jaroslavs pappa snabbt ur bilden, 
Jaroslav och hans mamma fick flytta in hos mormor Alla 
som är förtidspensionerad sedan nio år. Hon omfattas 
också av församlingens välfärdsprogram. Inna började 
arbeta kort efter sonens födelse. Jobbet som byggnadsar-
betare fick hon dock ge upp på grund av allvarliga allergi-
problem. Det var då församlingen på allvar började stödja 
familjen, initialt med att leverera mat till deras hem. Detta 
hjälpte dem att lösa ett av deras problem. Och efter en tid 
erbjöds Inna ett arbete inom församlingens omfattande 
hemtjänst och där trivs hon mycket bra. På fritiden deltar 
hon dessutom i församlingens olika verksamheter.

Stort lönegap
De ensamstående mammorna har låg lön (lönegapet mel-
lan män och kvinnor som utför samma jobb är 26,6 pro-
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Ordföranden har ordet

PESACH – vi bidrar till deras pesachfirande
Kära vänner, medlemmar och bi-
dragsgivare. Den judiska påsken – 
pesach – är nog den högtid som näs-
tan alla judar firar, såväl de religiösa 
och traditionella som de liberala och 
sekulära. Det är en högtid med speci-
ell innebörd och flera bottnar, det ju-
diska folket går från slaveri till att bli 

fria. Alla de äldre i Baltikum har erfarenhet från att inte 
ha sin fulla frihet och för dem har antagligen pesach en 
ytterligare dimension. Vi har i alla år på olika sätt bidragit 
till att möjliggöra så att alla i Baltikum kan fira pesach 
– med pesachpaket, bidrag till gemensamt firande mm. 
Den traditionen skall vi fortsätta med – med din hjälp 
gör vi det möjligt. 

Vår kampanj ”Bättre livskvalitet för ensamstående ju-
diska mammor med barn med särskilda behov” fortsätter. 
Den är livsviktig för de som berörs. Läs John Gradowskis 

artikel och om möjligt ge ett särskilt bidrag till den grup-
pen. 

Vi arbetar så brett vi kan och om möjligt vill vi ock-
så hjälpa Makkabi Tallinn att delta i kommande PGT i 
Oslo. Se särskilt upprop på vår facebook- och hemsida. 
Sidornas adresser finner du längst ned på sid 4.

Du som är intresserad av mer regelbunden/utvidgad 
information om vad som händer i de judiska församling-
arna i Baltikum finner här förslag på några hemsidor. Det 
finns många fler;

www.lzb.lt/en, www.jews.lv/en, 
http://www.balticjewishnetwork.eu/ru/, 
https://www.facebook.com/jewish.ee 
Passar på att påminna om medlemsavgiften för 2018 

för dig som missat.
Avslutningsvis önskar jag er alla ett fint pesachfirande/

glad påsk beroende på vad ni firar.
Thomas Bab/Ordförande
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John Gradowski, 
styrelseledamot 
och redaktions-
medlem.

forts. på sid 4.
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Skänk en gåva till hjälp och stöd
Skänk en gåva till hjälp och stöd

Bjud in en/flera gäster till ditt pesach firande – 
genom att skänka pesachpaket

Via din generositet möjliggör vi gemensamt att alla familjer som behöver får ett pe-
sachpaket alternativt kan delta på något av de lokala judiska församlingarnas anord-
nade pesachfiranden.

Det var inte allt för länge sedan vi inte utan stora problem kunde skicka pesachpaket 
– nu kan vi skicka hur mycket som helst. Låt oss göra det!

Varje paket/gäst du bjuder kostar 125 kronor. Hoppas vi blir många som kan fira!

Thomas Bab/Ordförande

Att även få röra på sig och dansa fritt – det var en del av 
pesachfirandet för de äldre som deltog i sederafton på Rigas 
judiska församling i 2017.

Pesach i Tallin 2018 – förberedelserna är igång
Text: Ludvig Köhler  Foto: Jelena Ivanova

Tallinns lilla men energiska judiska församling tar steg för steg för att stärka gemenskapen och 
uppmärksamma traditionerna. 

Fler och fler av Tallinns judar enga-
gerar sig i församlingens traditions-
firanden, där det knyts nya kontakter 
och familjer firar tillsammans med 
varandra. Bland de viktigaste dagar-
na på året hör förstås pesachfirandet. 
För Tallinns judar är det ett allt mer 
omtyckt tillfälle på året då många 
kan träffas, fira tillsammans med fa-
miljen och nya kontakter knyts. Och 
där många kan återfå kontakten med 

traditionerna. I år vill man satsa extra mycket på det 
sistnämnda.

– Det största problemet är att få tag på pedagoger 
och utbildare som kan föra vidare traditionerna på ett 
pedagogiskt sätt, säger Vadim Ryvlin, verksamhetschef 
på judiska församlingen i Tallinn. Det är ont om bra 
förebilder som kan vara behjälpliga för att allt skall 
kännas bra för våra medlemmar.

Ett av årets största evenemang
I Tallinn blir det ett större evenemang då man räknar med 
att 250-300 personer deltar, vilket motsvarar en tredjedel 
av hela församlingens medlemmar. För församlingen är 
det bland det viktigaste som görs under hela det judiska 
året, och något man hoppas kunna satsa stort på.

– Det blir ett fint tillfälle för gamla och barn att fira 
tillsammans, säger Vadim Ryvlin.

Det kommer att bli uppträdande och det finns ett sär-
skilt fokus på att nå unga familjer, särskilt de som kanske 
inte har råd att ordna med något firande på egen hand.

– Ett stort event blir det, säger Liza Liebmann, som 
är samordnare på församlingen. Vi hoppas att kunna bju-
da in många gäster, och ha ett stort band från Israel på 
plats. Vi ger matzepaket till alla som deltar i programmet. 
Och vi ser även pesach som ett fint tillfälle i att utbilda 
och sprida kunskap. Det blir förhoppningsvis en stor och 
lyckad seder för alla som deltar. ■

Ludvig Köhler, sty-
relseledamot och 
redaktionsmedlem.
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cent) och de kan inte ekonomiskt följa med i den omöj-
liga ekvationen där lönerna visserligen stiger men där el, 
värme och livsmedel stiger ännu mer. Och, inte minst 
viktigt, mammorna har inte råd att betala för den medi-
cinska hjälp deras barn är i stort behov av. Statens sociala 
skyddsnät är så bristfälligt att många tvingas till privata 
lösningar och de kostar naturligtvis mycket mer.

– Köerna till vårdplatser för barn med speciella behov 
inom den offentliga vården är långa. Många behöver hjälp 
nu och inte om åtta månader. Det är då vi går in med 
ekonomiskt stöd till privatläkare, förklarar Oleksandra 
Nazarova.

– Jag tror att det som är viktigast för mig är att jag kän-
ner ett psykologiskt stöd från församlingen, säger Inna.

Främst inriktar sig det ekonomiska stödet på närings-
riktig mat och specialkost, specialmedicin (mot astma, 
allergier, psykiska problem), hjälp med räkningar och att 
täcka upp för oväntade utgifter. Men också på kolonivis-
telse och fritidsaktiviteter i judisk miljö för Jaroslav. 

På min fråga om vad han uppskattar mest av hjälpen 
från församlingen svarar han:

– Jag är så glad över att så många bra människor hjälper 
min mamma. ■

Returadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm
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Mormor Allas sovrum är också vardagsrum för Inna och 

Jaroslav. Här samsas böcker, strykjärn och kläder på tork. I det 

lilla, lilla sovrummet som Inna och Jaroslav delar på finns det 

inte plats för något annat än sängar.
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Omslagsbild
Pesachfirandet i Rigas judiska 
församling 2017, under rabbinen 
Eizenscharfs ledning, samlade totalt 
flera hundra deltagare.
Foto: J. Ivanova
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Östersjöjudiskt Forum (ÖjF) har ett register på alla medlemmar samt alla som vi skickar vår bulletin till. Registret innehåller 
namn och adressuppgifter, inget annat. Registret finns på en dator som inte är kopplad till något nätverk. Vi använder registret 

enbart för utskick av vårt material.

Ovan information publiceras eftersom nuvarande personuppgiftslag (PUL) ersätts av en ny dataskyddsförordning den 25 maj 
2018. Förordningen är baserad på ett EU-direktiv och förkortas GDPR. Den som inte vill ha sina adressuppgifter i vårt register 

får meddela oss detta. Våra utskick kan då fås via email om vi får en e-adress istället. 

forts. från sid 2.


