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Ett stick som räddar liv

Ordföranden har ordet

Shana tova (Gott nytt år)
Kära läsare, medlemmar, intressenter och inte minst bidragsgivare. Ett
nytt judiskt år, 5778, började den 21
september och jag vill ta tillfället i akt
att tacka er alla för det gångna året.
Ert engagemang och era bidrag har
betytt mycket för de mest utsatta judarna i Estland och
Lettland. Att vi för närvarande inte verkar i Litauen beror
bl.a. på intern församlingsproblematik där. Önskar er alla
också ett försenat shana tova.
Blir det aldrig bättre?
I somras träffade jag en av våra många regelbundna givare
på en sommarpicknick. Hon ställde frågan om det aldrig
blir bättre för judarna i Baltikum, apropå att våra artiklar
alltid berättade om de stora behoven. En berättigad fråga
må jag säga. Svaret är: ja, det har genom åren blivit betydligt bättre. Församlingarna i de tre baltiska länderna
har utvecklats enormt positivt, de har en mycket god infrastruktur och i princip alla judars ”basic needs” är idag
tillgodosedda. Detta har bl.a. vårt Forum bidragit till.
Många i den yngre generationen studerar och förväntas en god framtid. Men, av de ca 15 000 judarna i Lettland och vardera ca 5 000 i Estland och Litauen, så finns
det tyvärr fortfarande alltför många som har det mycket
svårt på många olika sätt och av olika orsaker. Det handlar inte om att stilla hungern, även om vi fortfarande arbetar med matpaket, utan att bidra till ett lite mer värdigt
liv. Samtliga länder i Baltikum har fortfarande mycket
grovmaskiga sociala skyddsnät. Att få en läkartid för en
undersökning, ha råd med mediciner man behöver, ge
barn med särskilda behov nödvändigt stöd eller förebygga
sjukdom genom att kunna få en influensavaccination är
för många mycket svårt eller omöjligt. Det är här vårt Forum, med er hjälp, gör så betydelsefulla och uppskattade
insatser.
Våra kampanjer
Traditionsenligt har vi i sommar bjudit två behövande

baltiska familjer på en veckas Glämstavistelse. Mer om
detta finns att läsa i detta nummer. Vårt projekt ”Bättre
livskvalitet för ensamstående judiska mammor med barn
med särskilda behov” pågår kontinuerligt och i detta
nummer slår vi ett extra slag för den så uppskattade och
viktiga Vaccinationskampanjen som betyder så oerhört
mycket. 15 euro per vaccindos är kostnaden för att ge de
äldre och känsliga barn möjligheten att slippa en förödande influensa. Välkommen att bidra.
Förändringar i vår styrelse
Vid årsmötet i maj avtackade vi Tobias Rawet, Marianne Prager och Ulla Terling som av olika skäl valt att
lämna styrelsen, Tobias efter över 20 års styrelsearbete.
Nya i styrelsen är Ludvig Köhler och Henrik Radomski. Ludvig är ung, knappa 30, som hörsammade ett
upprop om att vi sökte en yngre kraft till vår redaktion. Ludvig verkar som klippt och skuren för detta.
Så här säger Henrik om sitt engagemang; Som nybliven
pensionär, efter mer än trettio år som egen företagare, kontaktade jag Thomas, för en diskussion huruvida mina erfarenheter och kunskaper kunde vara till nytta för ÖjF.
Årsmötet valde att acceptera mitt erbjudande att aktivt
arbeta för ÖjF, vilket gjorde mig glad. Strategiskt arbete/
tänkande och ekonomiska frågor, ligger mig varmt om hjärtat och detta tänker jag tillföra i mitt styrelsearbete. Många
av oss är engagerade i olika organisationer med fokus på Israel, vilket är behjärtansvärt. Det är dock lätt att glömma
judarna i de baltiska länderna. Vi måste ge dom en bättre
tillvaro och där fyller ÖjF en viktig funktion. I många familjer går fattigdomen i arv. Alla generationer omfattas av vår
hjälp. Att vi nu är fyra skåningar i styrelsen är alltid trevligt.
Vi tackar de som avgått för era insatser och hälsar Ludvig
och Henrik välkomna.
Thomas Bab/Ordförande
Ps; Övriga i styrelsen är John Gradowski, Hans Kraitsik,
Rut Milchner, Simone Nadbornik och Bengt Sederowsky.
Dina Markovich är vårt allt i allo på kansliet.

Ett varmt tack till alla som generöst givit bidrag till Östersjöjudiskt Forum
för att hedra mig på min 90-årsdag. Den insamlade summan, 13 140 kronor, kommer att sprida glädje hos våra baltiska fränder.

Gerd Kvart
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Skänk en gåva till hjälp och stöd
Skänk en gåva till hjälp och stöd

Ett litet stick räddar liv
Nu är det dags igen för den årliga
vaccinationskampanjen
Vaccineringsprogrammet mot influensan för äldre och utsatta i de baltiska
länderna, som bekostas av Östersjöjudiskt Forums bidragsgivare, kan
bara beskrivas som ett synnerligen lyckat projekt.
- I början fick vi övertala pensionärerna men nu hör de av sig till oss och
undrar när vi tänker börja med vaccineringarna. Tilliten har vuxit i takt med att
man förstår att det lilla sticket räddar liv säger Liza Liebmann, chef för Welfare
Center i Tallinns judiska församling.
En vaccinering kostar i år 15 euro (cirka 140 kronor) och vi genomför
vaccineringen i höst både i Tallin och Riga för främst de äldre och behövande
men också för de mest utsatta barnen.
– Vi hoppas av hela vårt hjärta att vi kan fortsätta att erbjuda våra gamla
och också en del barn denna förnämliga, livräddande service, säger Liza
Liebmann.

Nu hänger det på dig att vi kan genomföra kampanjen!
Var med och rädda liv! Utan din hjälp kan vi inget göra.
Med din hjälp kan vi göra mycket. 140 kronor kostar
varje injektion.
Använd bifogat inbetalningskort eller swisha ditt bidrag till
1232138899.

F O T O : Ö S T E R S J Ö J U D I S K T F O R U M S B I L D A R K I V.

Besök oss gärna på vår hemsida www.ostersjojudisktforum.se där du hittar mer information
om vad vi gör. Vi tar också gärna emot synpunkter på hur vi kan utveckla och förbättra sidan.
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Hälso- och sjukvård i Lettland
Text: Rut Milchner Foto: John Gradowski
Judiska församlingen i Riga har länge samarbetat med ARS-kliniken inom ramen för församlingens vaccinationsprogram mot influensa. Kliniken ligger centralt mitt emot församlingshuset. Rut Milchner och
John Gradowski besökte kliniken inför förra årets vaccinationskampanj.
ARS-kliniken grundades 1988 som
den första privata hälso-och sjukvårdsinstitutionen i Lettland. Målet var att
ha ett stort utbud av medicinska tjänster på ett ställe. Kliniken har 200 läkare inom olika medicinska områden och
man erbjuder diagnostik, läkarvård,
Rut Milchner,
förebyggande tjänster, dagkirurgi, restyrelseledamot
habilitering, tandvård, behandling för
och medlem i
drog- och alkoholmissbruk samt olika
redaktionen.
typer av vaccinationer.
– Det var svårt i början. Det tog
flera år innan vi hade en bra utrustning. Men nu är vi
framgångsrika och staten köper ofta tjänster av oss, berättar klinikchefen Gunta Babauska.
– Vi behöver många reformer inom hälso- och sjukvården men det saknas pengar. Landet har en befolkning
med många äldre som är mycket sjuka och vårdkrävande.
Människor går inte till läkaren i förebyggande syfte för
kontroll om de inte är mycket sjuka.

rige. Där måste man ta egna initiativ för att få information och kunskap.
– Men jag ser en förbättring av hälsosituationen i
Lettland, fortsätter Gunta Babauska. Inträdet i EU var
viktigt. Det blev ett steg in i EU:s hälsoprogram som vi
blev delaktiga av. Vi blev mindre beroende av Lettlands
inrikespolitik och hälsominister som fick avgå efter en
skandal.
Nu har vi en ny kvinnlig hälsominister sedan maj 2016
som är aktiv och intresserad. Det tar tid med förändring.
Men jag är mer optimistisk sedan vi gick in i EU.
Några förbättringar har genomförts, bland annat för
cancerpatienter. Det har beslutats att de som har tidig
cancer ska få undersökning inom 10 dagar.
Man har nyligen börjat med profylaktisk vård med bidrag från EU. Det gäller mammografi för kvinnor som är
mellan 50 och 70 år. De kallas till undersökning vartannat
år och det är kostnadsfritt.

Inget aktivt folkhälsoarbete
I Lettland finns inte samma aktiva folkhälsoarbete - med
information i media om hälso- och friskvård - som i Sve-

I Lettland finns inte samma aktiva folkhälsoarbete – med
Judiska församlingen i Riga har länge samarbetat med ARS-

information i media om hälso- och friskvård – som i Sverige. Där

kliniken inom ramen för församlingens vaccinationsprogram

måste man ta egna initiativ för att få information och kunskap,

mot influensa.

berättar klinikchefen Gunta Babauska.
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Idag finns 24 privata kliniker i Lettland med bra utrustning. Gunta Babauska menar att denna utveckling är
positiv. Då blir det intern konkurrens och förhoppningsvis bättre vårdkvalitet. Många kliniker samarbetar med
staten. De marknadsför sig även utomlands och säljer
service till turister. Sjukvård i Lettland blir för dem ofta
billigare än i övriga Europa.
Vaccinering
Efter samtalet går vi till vaccinationsavdelningen. Där sitter flera äldre personer som väntar på sin tur. De samtalar
ivrigt med varandra. Fru Lidija Rappoport har sällskap
med sin man. De ska båda vaccineras. Först tar sjuksköterskan blodtryck och sedan ges själva sprutan.
– Jag har varit med sen starten 2006, berättar hon med
glädje. Att vaccinera mig hjälper mig mycket. Ett år tog
jag inte sprutan och då blev jag mycket sjuk. Nu kommer
jag och min man hit varje år när vi blir kallade. Det känns
tryggt. Hennes man nickar instämmande.

– Efter flera år med vaccinationsprojektet väntar de
äldsta medlemmarna på att bli kallade till årets vaccination, säger Inna Eizensharf, chef för den sociala verksamheten i Riga. De inser att sprutan betyder mycket för
deras hälsa. Resultatet av vaccineringarna märks bland
annat på att färre äldre har behov av sjukvård i hemmet.
Eftersom kliniken ligger nära församlingshuset brukar de
ibland komma hit efter vaccineringen, dricka kaffe och
prata.
– År 2016 erbjuder Judiska församling i Riga med stöd
av Östersjöjudiskt Forum vaccinationer för 106 personer,
avslutar hon. Alla är pensionärer med låg inkomst. Eftersom samarbetet med ARS-kliniken är mycket positivt
kommer vi att fortsätta med detta 2017 och då erbjuda
vaccinationer för ca 110 personer.
Vi lämnar ARS-kliniken och hoppas på fortsatta förbättringar av hälso- och sjukvården i Lettland. 
■

Judiska församlingen först i
Lettland med stöd åt anhöriga och
personer med demens
Text: Rut Milchner Foto: John Gradowski
I Lettland talar man inte om demenssjukdomar. Men de finns. Nu har Judiska församlingen i Riga startat
ett nytt projekt för stöd åt anhöriga och personer med demens. Man är först i landet.
Lettland har en befolkning med många äldre. Detta innebär att Alzheimer och demenssjukdomar ökar. Inna Eisenscharf, chef för den sociala verksamheten inom Judiska
församlingen i Riga har i flera år arbetat med äldre och
observerat att många blivit förändrade.
– De kunde ringa till mig hela dagarna, även mitt i natten.
De ville prata, ibland var de arga och skrek åt mig. Varken de
själva eller deras barn förstod vad som hände, säger hon.
De ville ha kontakt, känna sig trygga och vara med
familjen, men var rädda. De hade överlevt Förintelsen,
hade barn men ville inte begära något av dem utan ringde
Judiska församlingen istället.
Demensprojekt
Nu har församlingen startat ett demensprojekt på försök i
tre månader. De som ingår i samtalsgruppen kommer att
4 · 2017

träffas två gånger per månad. Sen kommer projektet att utvärderas. Dr Alyona Yakub, doktor i psykologi i Lettland
och Ryssland och som studerat i Wien, ansvarar för projektet. En fredagkväll träffar vi henne i församlingshuset.
– Vi vill stödja familjerna till dementa och även ge
dem själva stöd. Jag har arbetat flera år med äldre som
har förändrats, fått depressioner och det kan då bli ”konflikter” med familjen. De äldre tror att de blivit tokiga.
Demens är en smygande sjukdom som tar tid utveckla.
Då behöver familjen stöd. Det tar tid att förstå vad som
händer, berättar Alyona Yakub.
– Vårt arbete bygger på amerikanska och europeiska
erfarenheter. Målet är att ge kunskaper så att barnen kan
hantera det som händer. Både föräldrar och barn ska känna sig säkra i den nya rollen och få hjälp att underlätta
livet. Hjälpen går ofta genom barnen.
forts på sid 8.
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Ännu en lyckad Glämstasommar för
två familjer från Riga
Text: Marianne Prager Foto: Dina Markovich, Thomas Bab
Två mycket nöjda familjer från Riga har återigen fått möjlighet att spendera en härlig vecka på Glämsta.
Jolanta får bli deras talesperson när jag träffar familjerna i Vasaparken under lunchen mellan Glämsta
och båten hem. Hon är den enda som kan prata engelska och hon talar utmärkt och har mycket att berätta. Hon är ensamstående mamma till fyra barn: Gabriel 15, Ada 9, Jonatan 4 och Benjamin 2.

Till Glämsta har
hon tagit med sig
två barn, Ada och
Jonatan och även
sin mamma Livia
som hjälp. Gabriel
är på judiskt kollo i
Marianne Prager, Riga och lille Benjamin fick stanna
före detta
hemma hos Jolanstyrelseledamot
tas bror. Pappan
och medlem i
lämnade familjen
redaktionen.
när Jolanta väntade
Benjamin och det var en svår period
som följde efter det. Men nu har
mycket blivit bättre efter att mamma
Livia har flyttat hem till henne och
kan hjälpa till med barnen. Pappan
har en ny familj och har inte mycket
kontakt med de fyra barnen. Jonatan
är adopterad och har en CP-skada
vilket krävt sju operationer. Han kom
som fosterbarn när han var en månad
och blev senare adopterad. Han har
bl.a. genomgått hjärtoperationer och
blivit bättre och kan nu prata lite. På
Glämsta har han lärt sig flera nya ord
som pasta, juice, kaka och regn.
Glämsta – ett ärligt ställe
Mormor Livia kunde vid ankomsten
till Glämsta snabbt konstatera att det
måste vara ett bra ställe.
– Vi kan inte låsa dörren, ropade
hon förvånat. ”Ingen låser dörren”,
blev svaret! Då måste alla vara ärliga
här! Och vi kände oss verkligen tryg6

ga. Det var också tryggt att se att det
fanns säkerhetspersonal.
Livia tillbringade mycket tid med
lille Jonatan på lekplatsen och såg på
när han förtjust lärde sig att klättra
upp för stegen till rutschkanan, något
han upprepade många gånger.
När jag frågar efter Jolantas judiska bakgrund visar det sig att det
är hennes exman som är jude. Därför
har alla barn fått judiska namn och
det känns väldigt meningsfullt även
för henne att namnen är judiska. Den
judiska tillhörigheten verkar vara
mycket viktig för hela familjen.
”Osim Chajim”
Jolanta jobbar på Swedbanks kundtjänst i Riga och vet inte vad hon
skulle gjort utan sin mammas hjälp.
Brodern bor nära och de hjälps också
åt med att vara barnvakt så att även
mamman kan komma ut och roa sig
tillsammans med Jolanta. Plötsligt
utbrister Jolanta på hebreiska ”Osim
Chajim” vilket betyder att de har roligt, och jag reagerar med förvåning
på att hon kan hebreiska.
– Vi har lärt oss lite på församlingen säger hon med ett skratt. Det
är för att vi ska kunna hjälpa barnen
som lär sig hebreiska i skolan. Fast nu
kan barnen mer, så nu får de hjälpa
oss. De två äldsta går i judiska skolan,
som tydligen lyckas bra med att ge
barnen judiska kunskaper.
Benji, religiöst ansvarig på Gläm-

sta, lade märke till att Ada kunde
hänga med i de olika bönerna. Hon
kunde också en del av sångerna. Men
det var svårare för henne att prata
engelska för hon är lite blyg. För det
mesta gick det ändå bra att kommunicera med de andra barnen, vilket vi
även hört från tidigare familjer.
Ada fick en bra kompis i Alisia.
Men hennes första möte med Alisia
var lite speciellt. Alisia sprang efter
Ada med sin mobil där hon hittat
Google translate. Alisia ville översätta
ord mellan ryska och svenska för att
hjälpa henne. Men Ada förstod inte
och trodde att flickan jagade henne.
Efter det blev de goda vänner.

Efter en trevlig båtresa från Riga anländer
två lettiska barnfamiljer till Värtahamnen i
Stockholm.
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Ada, 9 år, kunde hänga med i de olika bönerna. Hon lär sig hebreiska i judiska skolan i
Riga. Här med lillebror Jonatan och mormor Livia.

Yngste deltagaren på Glämsta
Den andra familjen består av pappa
Michail och mamma Zane. De har två
barn, Rodrigo 4 och lille Orlando 8
månader. Orlando är en härligt rund,
go och glad bäbis och var den yngsta
deltagaren på Glämsta. Runt honom
flockade sig de andra barnen, de stod
i kö för att krama och gulla med honom, berättade familjen. Han tog det
bra och visade inga sura miner.
Pappa Michail arbetar som kock
på en restaurang i Riga och Zane är
barnledig hårfrisörska. Michail verkar
väldigt social och även om hans engelska är knapphändig så var han glad
att få chansen att förbättra den lite.
Michails pappa är jude och Michail
har varit i Israel på en resa arrangerad
av Sochnut (sionistisk organisation),
så för honom var mycket bekant.
Ingen gröt
Jag undrar vad de tyckte om maten, och
de intygar att den var mycket god även
om den var annorlunda från vad de är
vana vid. Hemma äter de mest soppor.
Men en sak förvånade dem: Det
fanns ingen gröt till frukost. Hur
skulle det gå utan gröt?
Det visade sig att det gick alldeles utmärkt. Jonatan blev överförtjust
i cornflakes som han aldrig smakat
4 · 2017

förut, och de andra barnen åt med
glädje smörgåsar med pålägg och ägg.
Dessutom tyckte de att det var
en mycket bra idé att man tvingades
byta platser vid matbordet varje dag
och på så sätt lära känna nya familjer.
Avkopplande semester
Familjerna tillbringade mycket tid
på Klappis (Glämstas badstrand). De
två familjerna spelade fotboll tillsammans och lärde sig att spela tennis.
Men de deltog också i den gemensamma Maccabiaden. Och så tillverkade de fina smycken i konsthantverket att ta med hem som presenter till
sina vänner. Barnen var så trötta av
alla aktiviteter att de somnade så fort
de kommit i säng.
– Vi minns inte när vi haft en sådan avkoppling sist. Hemma är dagen fylld med plikter och vi kommer
inte så ofta ut tillsammans. Vi är så
tacksamma för denna möjlighet att
få umgås tillsammans som en familj,
utbrast Jolanta samtidigt som hon
tittade på sina vänner runt bordet.
Alla nickade ivrigt instämmande. Det
gick inte att ta miste på deras tacksamhet.
■

Båda familjerna tillbringade mycket tid
på Klappis (Glämsta badstrand).

”Osim Chajim” – vi har roligt – säger
Jolanta som fått lära sig lite hebreiska för
att kunna hjälpa sina äldsta barn i skolan.
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Returadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
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

forts från sid 5. Judiska församlingen ...
Inom projektet planerar man att ta fram en broschyr med
information om hur man kan stimulera minnet hos äldre.
– Om de är ”delaktiga” i livet kan vi försena demensen. De
ska gå hemifrån, träffa folk och försöka komma ihåg saker,
till exempel lära sig dikter utantill, menar AlyonaYakub.
Hon kallar sitt arbete existensiell analys. - Vi ska analysera
den information vi fått, utveckla ett program och hitta en metod och struktur som vi sen kan arbeta vidare med. När livet
går utför är det svårt att hitta ett förhållningssätt till förändringen. Men man behöver kunskap för att kunna gå vidare.
Stor nytta
Vi gör sällskap med Alyona Yakub till samtalsrummet.
Där sitter 8 personer och talar med varandra. Yulia Eusikova är en av dem. - Jag är stolt över att församlingen
ordnar detta, det blir till stor nytta för oss. Min mamma
är 76 år och börjar bli förvirrad. Jag vill göra något för
henne, vara förberedd, få kunskap om hur jag ska hjälpa
henne. Jag känner alla i gruppen här, vi har träffats tidigare och det känns bra. Vi behöver inte skämmas, säger hon.

I samtalsrummet sitter 8 personer och talar med varandra. Alla
känner alla här, och det känns bra. De samlas för att förbereda sig
och få kunskap om hur man kan hjälpa sina anhöriga med demens.

Vi lämnar församlingshuset och hoppas på framgång
för demensprojektet. Kanske det kan bli starten för flera
sådana i hela Lettland.
■

Uppvakta med ett gåvobevis
och stöd samtidigt vår
hjälpverksamhet
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Gåvobevis kan beställas hos oss på ÖjF
antingen via telefon 08-664 53 38 eller
via epost b.j.f@telia.com

Ansvarig utgivare
Thomas Bab
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Adress
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
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Medlemsavgift
220 kr/år, 100 kr/år för dig under 26.
Bankgiro 5036-6822 SWISH 1232138899
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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Citera oss gärna – men ange källan!
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Hallvigs Reklam & Tryckeri AB
Omslagsbild
Ester Bee, 86 år, vaccinerar sig varje år i
Judiska församlingens lokal i Tallinn.
Foto: Z. Chepkassova
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