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Glämstasommar –

viktig brobyggare för framtiden

Ordföranden har ordet

70 år … !

Runt om i världen har man i dagarna
högtidlighållit minnet av 70- årsdagen av krigsslutet. Många av dem
som var med vid andra världskrigets
slut fick uppleva en fortsatt lång rad
av år med ständiga förföljelser, umbäranden och diskrimineringar.
För judarna i de baltiska länderna var de första 50
åren under Sovjets regim en svår tid. En gång i tiden var
de baltiska länderna kända för att vara hemvisten för en
mångfald av judiska församlingar med hundratusentals
judar (250 000 i Litauen, 95 000 i Lettland och 6 000 i
Estland). I dessa länder förintades 90 % av den judiska befolkningen av nazisterna och deras kollaboratörer. För de få
överlevande och den spillra av judar som kom efter kriget
från Ukraina, Vitryssland, Ryssland och andra delar av det
forna Sovjetunionen till Baltikum blev de kommande 50
åren hårda. De kom att få mycket begränsade möjligheter
att behålla sin judiska identitet. Sedan kom Sovjetunionens
kollaps med möjligheter till judiskt liv. Den enorma känslan av frihet och viljan att återskapa starka judiska församlingar kunde inte hindras trots att de följande 25 åren har
präglats av ekonomiska kriser och politisk oro.
Även om det förekommit vissa förbättringar under de senare åren på makronivå så är de ekonomiska
påfrestningarna fortfarande betydande för merparten
av befolkningen. Den påbörjade tillväxten av BNP och
sänkning av arbetslösheten och inflationen har vänt.
Detta beroende på den fortsatta konflikten i Ukraina och
spänningen mellan Ryssland och EU. Det finns en oro
för att den ekonomiska tillväxten i de baltiska länderna
återigen kommer att sjunka till följd av de ekonomiska
sanktionerna mot deras största handelspartner Ryssland.
Trots att den sociala och ekonomiska situationen är in-

stabil kan vi i Östersjöjudiskt Forum konstatera att
de judiska församlingarna i de tre baltiska länderna är mer aktiva och större än de varit på årtionden!
Vi kommer att fortsätta och även intensifiera vårt arbete
då behoven i Baltikum är betydande och det allmänna
läget extremt utmanande både ekonomiskt och politiskt.
Ditt bidrag gjorde skillnad
I vårt förra nummer vädjade vi till Dig att fylla Pesachpaketen så att varje jude i Baltikum skulle få möjlighet att
fira Pesach. Du ställde verkligen upp! Genom en massiv uppslutning från våra läsare kunde vi skicka iväg över
100 000 kr! Detta gjorde det möjligt att genomföra ett
Pesachfirande över hela Baltikum. Ett varmt tack!
Vad uträttade vi förra året?
Med detta nummer bifogas vår verksamhetsberättelse för
2014. Mycket har vi kunnat uträtta tack vare Din och
många andras hjälp. För 2015 krävs än större insatser för
att möta det ökade hjälpbehovet. Vi kommer att behöva
Din hjälp- nu mer än tidigare.
Sommarvistelse på Glämsta – ett minne för livet
Sommarvistelsen på Glämsta för judiska barn och deras
familjer från Baltikum är en viktig mötesplats för svenska och baltiska barnfamiljer. Vi vet att dessa veckor på
Glämsta ger ökad judisk kunskap och identitet. Det är en
viktig länk till gemenskap och knyter vänskapsband för
livet. För de baltiska barnen och deras familjer är detta
inte möjligt utan medverkan från våra sympatisörer. På
annan plats i vår tidning vädjar vi till Dig att medverka
till att våra barnfamiljer får en oförglömlig sommar.
Med önskan om en skön sommar!
Hans Kraitsik/ordförande

Moishe House – det judiska
ungdomskollektivet
Text och foto: John Gradowski

John Gradowski,
styrelseledamot och
redaktionsmedlem.
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När vi stiger in i lägenheten är det
första vi ser en dörrmatta med texten
Moishe House. I lägenheten som består av ett stort kök, ett vardagsrum
och två sovrum bor sedan april tre
ungdomar i ett slags judiskt kollektiv.

Det första man
möts av när
man besöker
Moishe House
är en dörrmatta
med, självklart,
texten Moishe
House.
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Verksamhetsberättelse för år 2013
Östersjöjudiskt Forum, ÖjF, startade – under namnet Aktionskommittén för Sovjets judar – 1971 och stödde s.k. refuseniks och Sions fångar i Sovjet. ÖjF är en
ideell organisation som fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och kulturellt stöd
till judar i Östersjöregionen (f d Sovjet). Mat, kläder, medicin, sjukvårdsutrustning
m m sändes tidigare från Sverige. Nu ges hjälpen huvudsakligen i kontant form för
lokala inköp.
Biståndet lämnas 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.
Baltiska barns, familjers och seniorers deltagande i judiska sommarläger på Glämsta
ingår sedan länge i verksamheten.
Vid årsskiftet 2013-2014 hade Östersjöjudiskt Forum ca 1 800 betalande medlemmar.
Dessutom finns många sympatisörer utanför organisationen som stöder verksamheten, både ekonomiskt och på andra sätt.
Styrelsen har haft sammanträde sju gånger (12 februari, 11 april, 7 maj, 29 augusti,
17 oktober, 8 november samt 3 december). Årsmöte hölls 7 maj i ÖjF:s lokaler på
Taptogatan där kontoret ligger för tillfället.
Styrelsen har bestått av Hans Kraitsik, ordförande, Bengt Sederowsky, vice ordförande, Tobias Rawet, kassör, och vidare Bengt Björkstén, Max Fischler, John Gradowski, Marianne Prager, Rut Milchner, Ulla Terling och Tommy Bab.
Revisor har varit Bernt Heyman och revisorssuppleant Peter Christensen. Dina Markovich har varit valberedare.
På kontoret har Dina Markovich varit deltidsanställd. Hon har även varit styrelsens
sekreterare. Hennes språkkunskaper i bl.a. ryska är värdefulla för verksamheten.
Fanni Epstein har löpande skött medlems- och adressregistren under året.
Fem utgåvor av tidningen Östersjöjudisk bulletin har getts ut under året och spridits i ca 4 300 exemplar. Den ideellt arbetande redaktionen har bestått av John Gradowski, Hans Kraitsik, Marianne Prager, Rut Milchner och Ulla Terling med Dina
Markovich som sammanhållande kraft.
Bulletinen skickas, förutom till våra egna medlemmar, till medlemmar av judiska
församlingar i Sverige, samt till politiker, journalister, författare och andra opinionsbildare. Den skickas även till de judiska församlingarna i Baltikum och till JDCs
(The American Joint Distribution Committee) representanter Stefan Oscar och Marina Astanowskaja. Vädjanden i bulletinen om ekonomiskt bistånd för speciella ändaBesöksadress:
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Under året har vi kunnat stötta och hjälpa många – obemedlade pensionärer likaväl
som arbetslösa yngre föräldrar – i de baltiska länderna. I stor utsträckning handlar det
om mat: gemensamma varma måltider i de olika församlingarnas regi, matpaket hem
till dem som inte kan lämna sina bostadsområden eller bostäder, Pesachpaket med
matze och andra förnödenheter, gemensamt firande av judiska helger i församlingens
egna eller i tillfälligt hyrda lokaler.
Stärkandet av den judiska identiteten genom lägervistelse med svenska jämnåriga
på Glämsta har uppskattats av alla som fått chansen att delta. För ansträngda barnfamiljer har det varit en välbehövlig semester. Många har känt sig svältfödda på judiskt
liv och har upplevt vistelsen som en vitamininjektion.
Gåvor till verksamheten har kommit från många händer. Det är här omöjligt att räkna upp alla vårt forums generösa donatorer. Inte heller kan gåvorna rangordnas. Alla
är givna med gott hjärta och alla är mycket välkomna.
Bland våra stora – och i många fall återkommande – bidragsgivare under året
var Werner och Gunilla Guters stiftelse, Rodef Chesed, Eduard och Sophie Heckschers stiftelse, Carl Erik Levins stiftelse, Leopold G Herssons minnesfond, Stiftelsen
Warburgs donationsfond, Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond, Gertrud och Ivar
Philipsons stiftelse, Föreningen Förintelsens överlevande, Judiska Kvinnoklubben,
Clubb 10, Dafke, Gubb 10 samt Fria kristna missionen.
En tidigare, anonym donation av andelar i Skandifond, bokförd till 138 233 kr, ligger
i en akutfond som är avsedd för brandkårsutryckningar och andra snabba insatser
som inte kunnat förutses eller planeras.
Vi tackar även de som skänkt gåvor till högtids- och minnesdagar samt många andra
givmilda privatpersoner. Alla gåvor, stora och små, hjälper oss att hjälpa.
Vi tackar alla – här nämnda likaväl som onämnda – som med arbetsinsatser och
pengar har stöttat verksamheten.

Hans Kraitsik

John Gradowski

Bengt Sederowsky

Tobias Rawet

Max Fischler

Marianne Prager

Ulla Terling
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forts från sid 2. Moishe House …
I vardagsrummet hoppar kaninen Moishe omkring bland möblerna för att så småningom landa i
Alina Strunkevich knä. Hon är 23
år och arbetar som förlagsredaktör.
Alina delar liv och sovrum med Artur Lipatnikov, 27-årig möbeltillverkare. Den tredje personen, Robert
Valdman, är 23 år och arbetar som
ingenjör och artist. De får dela hemmet i Lettlands huvudstad, Riga, i tre
år innan det är dags för andra ungdomar att flytta in i Moishe House.
Alla tre betonar att de vill fördjupa sin judiska identitet genom att bo
på detta sätt.
– Mitt liv kretsar redan mycket
kring det judiska och jag vill vara i en
judisk omgivning, säger Alina.
– Och jag vill uppgradera min judiska kunskap, betonar Robert. Och
så vill jag träffa nya judiska kamrater
vilket jag bland annat gör genom att
resa och besöka andra Moishe House.
Startade i USA
Moishe House startade i USA 2006
och är öppet för ungdomar mellan 22
och 30 år. Organisationen är pluralistisk och står fri från alla politiska och
religiösa organisationer. Dess syfte är
att ge meningsfull judisk erfarenhet
och kunskap. Genom innovativa pro-

gram hoppas man få fram unga judiska
ledare som i sin tur kan berika de församlingar ungdomarna är verksamma
i. Idag finns 76 stycken Moishe House
över hela världen, varav ett tiotal i Europa och Ryssland (dock inte i Sverige)
och närmare 100 000 ungdomar deltar
i dess aktiviteter. Programmen varierar
från shabbatmiddagar till idrottsevenemang till kulturaktiviteter och, naturligtvis, fester.
Sponsorer står för kalaset
– Det är viktigt att påpeka att Moishe
House inte drivs eller bekostas av de
judiska församlingarna. En del ungdomar förknippar församlingen med
något gammalt och mossigt och vi är
raka motsatsen, poängterar Artur.
Moishe House bekostas av lokala och internationella sponsorer.
Moishe house i Riga får dessutom
bidrag från hjälporganisationen Joint
och de tre ungdomarna bidrar också med en liten slant. Pengarna har
använts väl. Lägenheten, som ligger
ganska centralt i en 100 år gammal
byggnad, är smakfullt renoverad.
– Hushållet är inte koscher men
fläsk och skaldjur kommer inte innanför dörren och måltiderna får aldrig bestå av mjölk och kött samtidigt,
förklarar Alina.

Artur Lipatnikov, Alina Strunkevich (med kaninen Moishe) och Robert Valdman
kommer att bo tillsammans i tre år i Moishe House i Riga.
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Välgörenhet är ett ledord för Moishe
House.

Fredagskvällens

aktivitet

är

att

tillverka

gemensamma
leksaker

till

chanukabasaren som arrangeras av Rigas
Judiska församling.

Aktiviteter
När vi besöker de tre ungdomarna
är det fredag kväll. Ett tiotal vänner
och några nya ansikten samlas kring
ljuständningen när sabbaten hälsas
välkommen och brödet välsignas.
Maten består av snacks, vin och öl.
Teven står på i bakgrunden, några
spelar schack i köket.
– Sex av dem som brukar komma
hit har flyttat utomlands, berättat
Robert. Tyvärr är det inte ovanligt att
många ungdomar söker sig till andra
länder för att få ett drägligare liv.
Kvällens gemensamma aktivitet
är att tillverka leksaker till chanukabasaren som arrangeras av Rigas
Judiska församling. Förutom shabbatmiddagar lockar Moishe House
med utbildningskurser, konsert- och
biobesök, fester och så firar man alla
judiska högtider tillsammans.
– Vi är öppna för förslag från våra
besökare. Atmosfären är kreativ och livet mindre konformt här, säger Artur.
– Vi möter folk varje dag och det
roliga är att vi inte vet vem som dyker
upp. Hit kommer många som aldrig
satt sin fot i judiska sammanhang ti■
digare, berättar Alina.
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Returadress:
Östersjöjudiskt Forum
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102 42 Stockholm

Hallvigs, 744 15 Morgongåva

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

Under en rad av år har vi tack vare
våra läsare kunnat inbjuda barn från
de baltiska länderna till en skön vistelse på Glämsta.
I år inviterar vi två judiska barnfamiljer från Baltikum till andra familjeveckan på Glämsta. En familj kommer från Estland och den andra
kommer från Lettland. Barn och föräldrar kommer att få ta del av våra
judiska aktiviteter och traditioner tillsammans med andra judiska familjer.
Vi förser samtliga med hygienartiklar, fickpengar mm. Vi står dessutom Jelena Nepomnjastsaja från Tallin med barnen Marek 9 och
för alla resekostnader, försäkringar Arune 3, njöt av Familjeveckan på Glämsta.
samt uppehälle på Glämsta.
Vi vet att dessa dagar på Glämsta ger ökad judisk kunskap och identitet samt
vänner för livet.

FOTO D. MARKOVICH

En ny Glämstasommar med judiska
barnfamiljer från Baltikum

Östersjöjudiskt Forum hoppas att Du med Ditt bidrag skall göra det möjligt att
ge våra barnfamiljer en oförglömlig sommar även i år.
Utan din hjälp kan vi ingenting göra – med din hjälp kan vi göra mycket!


Hans Kraitsik/ordförande

Du har väl varit inne på vår nya hemsida www.ostersjojudisktforum.se
Gå in, tyck till och bli ny medlem/sympatisör/bidragsgivare i Östersjöjudiskt Forum.

Ansvarig utgivare
Hans Kraitsik
Östersjöjudiskt Forum
Baltic Jewish Forum
Sweden
Redaktion
Hans Kraitsik
Dina Markovich
John Gradowski
Marianne Prager
Rut Milchner
Ulla Terling
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Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm
Telefon
08-664 53 38
Fax
08-664 05 91
E-post
b.j.f@telia.com
http://www.ostersjojudisktforum.se

Medlemsavgift
200 kr/år
Bankgiro 5036-6822 Plusgiro 85 29 50 - 5

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

Syfte
Den ideella föreningen Östersjöjudiskt Forum
fokuserar på socialt, medicinskt och materiellt
bistånd och stöd till behövande judar i främst de
baltiska staterna, ofta i samarbete med de lokala
judiska församlingarna och andra hjälporganisationer.
Kulturutbyte och andra former av samverkan är
också en viktig del av verksamheten. Därutöver
bekämpas alla former av antisemitism.

Omslagsbild
Strålande sommarväder och ljumt
vatten har bidragit till att de baltiska
familjerna hade en fantastisk vecka
på Glämsta
Foto: D. Markovich

Tryck
Hallvigs Reklam AB

3 · 2015

