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Ett stick som

RÄDDAR LIV

Hjälp
oss hjälpa!
Swisha din gåva till nr
1232138899
eller använd
Bg - 5036-6822

Vaccineringen mot influensa för äldre
och utsatta i de baltiska länderna som
bekostas av Östersjöjudiskt Forums
bidragsgivare har räddat liv.

Ordföranden har ordet

Shana tova (Gott nytt år)
Kära läsare, medlemmar, intressenter
och alldeles särskilt alla bidragsgivare.
Tack för det gångna judiska året 5779
och god fortsättning på det nya året
5780 som började den 30 september.
Vi klarade alla våra uppsatta mål under året tack vare era bidrag, stora som
små, allt är av betydelse. Tacksamheten hos bidragsmottagarna är enorm. Vårt stöd är som
både livrem och hängslen för de behövande. Det ger en
guldkant, värdighet och framförallt trygghet i en annars
ofta mycket utsatt tillvaro. Vetskapen om att ha stödjande
vänner i närområdet betyder mycket.
Artiklarna om årets Glämsta familjer och om Helena
som ingår i projektet för singelföräldrar är exempel som
på ett utmärkt sätt speglar vad vårt arbete går ut på och
vart era bidrag kanaliseras till.
Visst blir det sakta bättre för judarna i Baltikum, särskilt för en yngre och mer välutbildad generation. Men
för de äldre, sjuka och splittrade barnfamiljer är livet ofta

mycket svårt. Pensionerna är låga, de sociala skyddsnäten
svaga. Pengarna räcker helt enkelt inte till för en dräglig
tillvaro. Det är här som Östersjöjudiskt Forum, med er
hjälp, träder in och hjälper till. Vi har gjort våra åtaganden
men vet tyvärr att det finns ytterligare behov som vi idag
inte förmår hjälpa till med fullt ut, bl.a. att ge stöd åt ett
antal åldriga, ensamma och sjuka i Lettland. Vi fortsätter att se över om vi kan ge särskilt stöd också till denna
målgrupp.
I detta nr slår vi ett särskilt slag för den årliga vaccinationskampanjen. Den har vi genomfört sedan år 2007
och vi får åtskilliga bevis på hur uppskattade ”våra stick”
är och vilken nytta de gör rent medicinskt. Varje vaccinationsdos kostar 175 kr. Bidra med en eller flera doser.
Det är enkelt att bidra till våra projekt
SWISHa till 1232138899 eller använd bankgiro
5036- 6822. Som företagare kan du sätta in en annons á
500 kr. Även privatannonser välkomnas. Kontakta Dina
på vårt kansli b.j.f@telia.com
Thomas Bab/Ordförande
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Vi stöder Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet
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Uppvakta med ett gåvobevis och stöd samtidigt
vår hjälpverksamhet
Gåvobevis kan beställas hos oss på ÖjF
antingen via telefon 08-664 53 38 eller
via epost b.j.f@telia.com
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Glämsta får högsta betyg!
Text: Ludvig Köhler
Ludvig Köhler,
styrelseledamot
och redaktionsmedlem.

Det är svensk högsommar och nästan 30 grader varmt, och det har blivit
dags för familjerna Zautin och Elkind
från Estland att lämna årets familjevecka på Glämsta, en
veckas ledighet och lugn med judiska förtecken på Barnens Ö utanför Stockholm. En resa som har varit möjlig
tack vare Östersjöjudiskt Forums givare som har donerat
till projektet ”Sommar Glämsta” – ett stående donationsprojekt där vi möjliggör för några judiska familjer med i
första hand ensamstående föräldrar att få en veckas lugn
och ro i en judisk miljö.

Foto: Thomas Bab, Inna Elkind

skolan, bland annat för sitt mörka utseende, och har den
senaste tiden därför fått stora sömnsvårigheter och depressioner, vilket har gjort den redan ganska ansträngda
tillvaron för den lilla familjen ännu svårare. Vistelsen på
Glämsta blir därför en rejäl chans för såväl Jakob som
Mirjam att ladda batterierna och komma bort från vardagens bekymmer hemma i Tartu. Mirjam hinner bara
jobba deltid på ett naturhistoriskt museum, och behöver
ta hand om sin son resten av tiden. Hon tvingades avbryta sina studier till att bli veterinär för att hennes son
fick så mycket psykiska problem.
-Det har verkligen varit skönt att vara här, man har
varit på så gott humör hela tiden. Och alla har varit så
vänliga och glada! Det har verkligen varit underbart för
mig och min son, säger Mirjam Zautina.
Båda familjerna kan sägas vara ganska typiska för
Estlands judiska befolkning. Familjen Zautin har rötter i
Estland långt tillbaka i tiden. Mirjam berättar att hennes
förfäder tillhörde de judar som fick bosätta sig i landet

- Det har verkligen varit skönt att vara här, man har varit på så
gott humör hela tiden. Och alla har varit så vänliga och glada,
säger Mirjam Zautina medan barnen leker med en stor boll.

De båda barnen tycks inte alls vilja åka hem till Estland, utan skulle gärna stanna, i alla fall en dag till. Men
tyvärr är det bara några timmar tills färjan tillbaks till
Tallinn ska gå.
-Glämsta får högsta betyg! Säger Inna Elkind, med
dottern Tali.
- Vi är både utvilade och helt slut! säger Mirjam Zautina, som är ensamstående mamma till 11-årige Jakob
och kommer från Tartu, en mindre stad i Estland med
cirka 100.000 invånare och en mycket liten judisk befolkning på något hundratal personer. Familjen Zautin
har tidigare besökt Glämsta en gång, vilket var mycket
uppskattat. Sedan dess har tyvärr läget för den lilla familjen förvärrats, då Jakob har blivit svårt trakasserad i
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Vistelsen på Glämsta har även bjudit på många aktiviteter, till
exempel har barnen fått utforska sjön och naturen, något som de
verkligen har uppskattat.
3

Det märks att barnen har stortrivts och hittat nya kamrater. Och inte
bara kamrater. En och annan plastmorfar har fått rycka in också.

på 1500-talet. Inna Elkinds föräldrar är från Vitryssland
och Ukraina, och bosatte sig i Estland under 1970-talet.
Familjerna talar ryska hemma, liksom de flesta judarna
i Estland. De identifierar sig som judar med estniskt
medborgarskap, och behärskar det estniska språket väl.
Engelskan går också bra, och lite hebreiska är inte helt fel
att kunna heller, så det är inte ovanligt att en jude i Estland behärskar minst fyra språk. På Estlands enda judiska
förskola, Aviv i Tallinn, står skyltar och böcker på fem
språk – estniska, ryska, engelska, hebreiska och jiddisch!
Inna och Tali Elkind, som snart ska börja i första
klass, kommer från Tallinn och är mer integrerade i det
judiska livet än Mirjam och Jakob. Det judiska livet i
Tallinn har i decennier fört en tynande tillvaro, men befinner sig sedan åren kring Sovjetunionens upplösning i
en stadig uppåtkurva, och framtidsoptimismen är stark,
trots att många estniska judar fortfarande lever i svår
fattigdom och allmän misär.
Tali går på Aviv och kommer snart att börja i första
klass på Estlands enda judiska grundskola, som ligger i
församlingskvarteren i centrala Tallinn. Att Tali kan gå
där har blivit möjligt tack vare bidrag från Tallinns judiska församling, som Inna vädjade till då hon verkligen
ville att hennes dotter skulle växa upp i ett judiskt sammanhang, men inte hade råd.
Vistelsen på Glämsta har även bjudit på många andra
4

aktiviteter utöver det kulturella och religiösa, till exempel
har barnen fått jobba med konsthantverk och utforska
sjön och naturen, något som barnen verkligen har uppskattat.
-Det roligaste var att fiska, säger Jacob Zautin, son till
Mirjam.
-Konsthantverket tyckte jag mycket om, säger Tali
Elkind, dotter till Inna.
Tillvaron i Estland är svår, och för en ensamstående
mor är det tufft att få vardagen att gå ihop. Och att hålla
reda på den judiska identiteten i det estniska majoritetssamhället! Det är förstås lite enklare då man som Inna
lever i Tallinn och har sin dotter på judisk förskola. Men
för Mirjam och Jakob är det inte alltid man hinner med
det judiska.
-Därför är det så skönt att komma till Glämsta, där
allt med det judiska kommer så naturligt, säger Mirjam.
Och alla är så trevliga! I början av veckan är familjerna
fortfarande lite jäktade av stadens stress, men så blir alla
lite mer avslappnade för varje dag.
Det märks att barnen har stortrivts och hittat nya
kamrater. Tali insisterar på att stanna en dag till! Och
inte bara kamrater. En och annan plastmorfar har fått
rycka in också.
-Alla har varit så snälla och hjälpsamma, berättar
Inna. Man kommer så bra överens med alla, och stämningen är verkligen god.
Hemma i Estland väntar arbete och fortsatt sommarlov för barnen, vilket kan vara lite kämpigt att få ihop.

När det har blivit dags för familjerna Zautin och Elkind från Estland
att lämna årets familjevecka på Glämsta, tycks inte alls de båda
barnen vilja åka hem till Estland, utan skulle gärna stanna!

Mödrarna hoppas på en ny chans att få komma till Sverige och Glämsta, och tackar varmt alla givare på Östersjöjudiskt Forum som har möjliggjort denna resa.

■
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Helena har fått stöd länge
Text: Rut Milchner

Rut Milchner, styrelseledamot och
redaktionsmedlem.

Foto: Olga Gorchakova

En av dem som varit med länge i vårt projekt “Building a better life for Jewish single
parent families” som vi kallar ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn
med särskilda behov” är Helena Kerpel. Hon har varit med i 15 år.

Helena är 58 år och bor med sina 17-åriga tvillingsöner Jan
och Mark i en liten lägenhet, som tillhör hennes före detta
svärmor. Hennes äldsta dotter på 25 år bor numera i Israel.
Helena är skild sedan många år och hennes före detta
man bidrar varken ekonomiskt eller har kontakt med familjen. I Estland kräver ju lagen i princip ingenting av
familjefadern vid en skilsmässa.
En av pojkarna har tidigare gått i specialskola och behövde då extra stöd. Båda pojkarna har gått i den judiska
skolan och går nu på college. På fritiden tränar de Krav
Maga, som är en form av självförsvarsträning som har
sina rötter i Israel, berättar Helena stolt.
De planerar att bli programmerare och tycker om att
laga mat, är mycket matglada, överviktiga och deras hälsa
är inte bra. Helena hoppas att pojkarna fullföljer sin utbildning och att de sen kan försörja sig själv.
Både Helena och pojkarna kommer att vaccineras inom ramen för den årliga vaccinationskampanjen.
Vaccineringsprogrammet mot influensan för äldre och
behövande men även för utsatta barn bekostas av Östersjöjudiskt Forums bidragsgivare. ”Våra stick” är mycket
uppskattade och gör stor nytta.
Låg inkomst
Helena arbetar som frilansguide bland annat i Tallinns
äldre stadsdelar och på muséer. Ibland har hon uppdrag
som översättare från estniska till ryska. Hennes arbete är
oregelbundet med små inkomster och månadsinkomsten
ligger på existensminimum i Estland.
Från projektet får hon matkuponger till supermarket
och hjälp med räkningar, bland annat till elektricitet och
vatten.
Glämsta - ett vackert minne
-För 12 år sen var jag på Glämsta, berättar hon med ett

leende. Det är ett
mycket
vackert
minne. Det var
varmt, vackert väder och varm atmosfär. Jag kände
mig verkligen som
en del av den judiska gemenskapen. Alla andra
familjer var väldigt öppna, välkomnande
och
hjärtliga. En vis- Pojkarna är mycket matglada men försöker
telse på Glämsta äta nyttig mat när tillfälle ges. Här äter de
lunch i församlingshuset.
är fysisk och mental avkoppling. Den vackra naturen och sjön – allt bidrar
till en fin semester. Vi hade tur som blev utvalda och fick
vara med på familjeveckan.
Tacksam
-Jag vill säga ett stort Tack till Östersjöjudiskt Forum som
stöder projektet ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn med särskilda behov”, säger hon med
eftertryck. Projektet ger mig en känsla av stabilitet, det
finns någon att lita på. Det är viktigt och ger oss bättre
livskvalitet. Vår församling hjälper verkligen sina medlemmar till ett värdigt liv. Jag är mycket tacksam för allt
stöd som vår familj fått under alla år.
Vi kan konstatera att hjälpen från vårt arbete i Östersjöjudiskt Forum betyder mycket: både för dagens liv i
öst men också för framtiden för de barn och ungdomar
som är beroende av vår hjälp. Tack för ditt viktiga stöd!
■

Har du tid över och vill hjälpa oss med volontärtid?

Vårt kansli har många uppgifter och ibland kan vi behöva extra hjälp med registervård, ekonomi, fundraising,
marknadsföring, hemsidesadministration mm. Intresserad? Skriv några rader till Dina på vårt kansli b.j.f@telia.com
så hör vi av oss.

Vi efterlyser e-adresser. Du som ännu inte hunnit skicka din e-adress, mejla till b.j.f@telia.com. Tack!
5 · 2019
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Returadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm

Strands Grafiska AB, Lindesberg

P O S T T I D N I N G B P O R T O B E TA LT

Skänk en gåva till hjälp och stöd
Nu är det dags igen för den årliga

VACCINERINGSKAMPANJEN
den smarta och kostnadseffektiva kampanjen
Vaccineringsprogrammet mot influensan för äldre och
utsatta i de baltiska länderna, och som bekostas av
Östersjöjudiskt Forums bidragsgivare, kan bara beskrivas
som ett synnerligen lyckat och smart projekt. Nu gör vi det
för 13e året i rad.
Vi hjälper de som insjuknar med bl.a. bidrag till mediciner och hjälp i hemmet. Men det är ju
bättre att om möjligt bidra med förebyggande insatser – det blir både mycket billigare och
bättre och framför allt besparas de som annars skulle drabbas av onödigt lidande. Därför är
vaccineringskampanjen den smarta och kostnadseffektiva kampanjen.
För bara 175 kronor per spruta hjälps en utsatt person från onödigt lidande. Kanske rent
av en livräddare. 175 kronor är en liten summa för oss men väldigt mycket för vår målgrupp
som helt enkelt inte har råd eller som måste avstå från något annat livsviktigt för att ha råd med
sprutan. Pensionärer och riskgrupper i Sverige får motsvarande vaccination utan kostnad, ett
gott exempel på skillnaderna i sociala förmåner här och där.
Vi genomför vaccineringen i höst i både i Tallinn och Riga, främst för de äldre men också för
de mest utsatta barnen. Vi räknar med att kunna bekosta totalt upp till ca 500 vaccinationer.

Östersjöjudiskt Forum tackar Irene och Thomas Morne för troget stöd
till att hjälpa utsatta judar i Baltikum, denna gång med 100 vaccindoser.
Nu är det upp till oss alla att vi kan genomföra kampanjen! Var med och
rädda liv! Utan din hjälp kan vi inget göra. Med din hjälp kan vi göra mycket.
175 kronor kostar varje injektion.
Använd bifogat inbetalningskort eller swisha ditt bidrag till 1232138899.
Foton: Från Östersjöjudiskt Forums bildarkiv.

Ansvarig utgivare
Thomas Bab
Östersjöjudiskt Forum
Baltic Jewish Forum
Sweden
Redaktion
Thomas Bab
Dina Markovich
John Gradowski
Rut Milchner
Ludvig Köhler
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Adress
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm
Telefon
08-664 53 38
Facebook:
www.facebook.com/balticjewishforum/
E-post & Hemsida
b.j.f@telia.com
http://www.ostersjojudisktforum.se

Medlemsavgift 2020
230 kr/år, 100 kr/år för dig under 26.
Bankgiro 5036-6822 SWISH 1232138899

ISSN 1403-5685
Citera oss gärna – men ange källan!

Den ideella föreningen Östersjöjudiskt Forum
fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och
kulturellt bistånd till behövande judar och judiskt
liv i Baltikum, 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.

Omslagsbild
Vaccineringen mot influensa för äldre
och utsatta i de baltiska länderna som
bekostas av Östersjöjudiskt Forums
bidragsgivare räddar liv.
Foto: A.Nazarova.
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