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VINTERHJÄLP till dom som 
fryser och är behövande

Året är 2017. I trapphuset till hyreshuset i Riga, Lettlands huvudstad, där Janna Mushco 
bor ligger ved som förser hyresgästerna – som kan betala – med värme under de kalla 
vintermånaderna. Ingen av dem har råd att betala elburen värme.
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En familj med multifunktionella problem
Text och foto: John Gradowski

Mörker har många olika kulörer men ingenstans i Lett-
lands huvudstad Riga är det så svart som där de fattiga 
bor. Och oron över att röra sig ute när mörkret lagt sig är 
påtaglig. 

– Vår chaufför följer oss alltid till 
dörren när vi besöker vår klient i det 
här huset, berättar Inna Eizensharf, 
chef för välfärdsprogrammet på Rigas 
Judiska församling.

Efter sabbatens utgång besöker vi 
Janna Mushco, 49 år, och hennes son 
Michael, 9 år, och deras  konstant skäl-
lande hund i ett bostadsområde en liten 
bit utanför Riga. Om en inbrottstjuv 
vill ta sig in i huset räcker det om hen 
nuddar vid ytterdörren. I trappupp-

gången finns en vedkamin och ett stort vedförråd. Kom-
munen har stängt av elvärmen kollektivt för samtliga hy-
resgäster eftersom så få har råd att betala för den. Vissa 
delar av trapphuset har rasat samman. Och över allt ligger 
lukten av vått mögel.

Lägenheten kan beskrivas som en lång korridor av-
delad i ett så kallat kök kombinerat med vardagsrummet 
som egentligen inte består av något annat än en smal 
soffa. I ”sovrummet” står två bäddsoffor och två små 
bord.

Banken tog lägenheten
Janna är ensamstående sedan hennes man förra året avled 
i sviterna av cancer. Förutom sorgen stod hon också med 
en lägenhet som maken lånat pengar till.

– Jag fick ta smällen. Jag kunde inte fortsätta att betala 
av lånet, banken tog lägenheten och vi tvingades att flytta 
hit, säger Janna med ett uppgivet tonfall.

För socioekonomiskt utsatta följer inte sällan medicin-
ska problem med de ekonomiska. Janna plågas av en dålig 
rygg, hon är sjukskriven i avvaktan på en utredning som 
ska visa om hon ska klassificeras som sjukpensionär eller 
ej. Om Janna blir klassad som sjukpensionär blir hennes 
pension något högre vilket i sin tur innebär att hon med 
församlingens hjälp skulle kunna flytta till en, om än inte 
bra, så bättre lägenhet.
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Ordföranden har ordet

God fortsättning på det nya året!
Jag vill börja med att tacka er alla som 
på olika sätt bidragit till våra projekt 
under 2016. Vi får otaliga bevis på 
uppskattning från de slutliga motta-
garna av era gåvor. Mycket har genom 
åren förbättrats för judarna och de ju-
diska församlingarna i Baltikum, men 
vår organisation betyder fortfarande 

mycket för de sämst ställda. 
Detta nummer av bulletinen har ett upprop om ”Vin-

terhjälp till dem som fryser och är behövande”. Vi tar 
för givet att vi har den värme vi behöver under vintern, 
något som inte är självklart för våra vänner i framförallt 
Estland och Lettland. I detta nummer vädjar vi om en 
gåva till framförallt vår Vinterhjälpskampanj. Uttrycket 
är slitet men ack så sant – ingen kan göra allt – men alla 
kan göra något. Låt oss göra något!

Vår kampanj om ”Bättre livskvalitet för ensamstå-
ende judiska mammor med barn med särskilda behov 
såsom autism, fysiska/psykiska handikapp,  sjukdo-
mar etc” pågår nu parallellt med våra övriga kampanjer. 
John Gradowskis artikel i detta nummer är ett exempel på 
att vi fortfarande behövs – både med värme och stöd till 
utsatta barnfamiljer. Janna Mushco har tyvärr en hel del 
medsystrar i liknande situationer.

Dags för medlemsavgiften 2017. Snälla, hörsamma 
vår vädjan om att teckna medlemskap i vårt forum också 
för 2017, se vidare särskilt brev om detta. Medlemsavgif-
ten utgör basen för att driva vår verksamhet. Som medlem 
är du också mer än välkommen att påverka vår verksam-
het. 

Bästa hälsningar och god fortsättning på 2017. 
Thomas Bab/Ordförande
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John Gradowski, 
styrelseledamot 
och redaktions-
medlem.

forts. på sid 3.
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Skänk en gåva till hjälp och stöd
Skänk en gåva till hjälp och stöd

Vinterhjälp till dem som fryser och är behövande!
Kära vän, i skrivande stund sitter jag med dubbla tröjor - är 
frusen av mig - och skriver. Nu skall jag skruva upp värmen, 
sätta på ugnen och värma min lunch. En självklarhet för mig, 
men på andra sidan havet ca 40 mil härifrån, har vi judiska fa-
miljer där detta är näst intill omöjligt utan stödinsatser – bl.a. 
från Östersjöjudiskt Forum och dess givare. 

Dem vi stöder med Vinterhjälp är i första hand gamla 
och sjuka samt fattiga barnfamiljer. Det är också dessa 
grupper som har de sämsta boendeförhållandena. 
Bostäderna vi talar om ligger ofta i städernas miljonpro-
gram av östeuropeiskt snitt, idag väldigt slitna och med 
eftersatt underhåll i socialt utsatta områden.   Med dåligt 
isolerade bostäder, knappa pensioner, minimal socialhjälp 
och höga värmekostnader den kalla årstiden räcker peng-
arna helt enkelt inte till. 

Med Din hjälp skall vi se till att våra judiska systrar och bröder 
både slipper frysa och kan få det tillskott av bra mat, varma 
plagg och de mediciner som de kan behöva. 

Det är genom Din gåva vi har möjlighet att hjälpa! Vinterhjälp 
till de sämst ställda kräver insatser nu! Låt inte detta upprop 
klinga obesvarat.    

 Thomas Bab/Ordförande

Janna Mushco och hennes son Michael i ”sovrummet” som 
består av två bäddsoffor och två små bord.
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70 fattiga pensionärer deltar i Rigas judiska församlings 
matprogram. Maten serveras på en restaurang som 
fungerar som en kantin för de sämst ställda judiska 
pensionärerna.

– När min skada värderats vet jag också om jag kan 
börja arbeta igen, om än inte på heltid. Jag var aff ärsbi-
träde och diskerska innan jag fi ck ryggproblemen.

Församlingen hjälper Janna att skriva ett professionellt 
cv och hur man ska föra sig under en arbetsintervju.

Judisk skola
Genom församlingens välfärdsprogram får familjen hjälp 
med ett kreditkort som berättigar till att handla livets 
nödtorft (alltså inte alkohol, cigaretter eller…fl äskkött) i 
matbutiken Maxima. Dessutom står välfärdsprogrammet 
för vissa räkningar, medicin, sonens psykolog och vistelse 
på församlingens koloni samt biljetter till bussresan till 
judiska skolan inne i Riga. Skolbussen kör inte hem barn 
utanför Riga så nioårige Michael får på egen hand ta sig 
fram med kommunala färdmedel. 

– Det skulle naturligtvis underlätta om han gick i en 
skola i området men det judiska är viktigt för oss båda 
och dessutom är det en bra skola, säger Janna. Jag vet att 

70 fattiga pensionärer deltar i Rigas judiska församlings matprogram. 

Maten serveras på en restaurang som fungerar som en kantin för de 

sämst ställda judiska pensionärerna.
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Michael och jag inte hade överlevt utan den hjälp får från 
välfärdsprogrammet.

När vi lämnat Janna och Michael Mushco berättar 
Inna Eizensharf att familjen fått bistånd i 1,5 år.

– Det räcker inte långt. Det är ett långtidsprojekt! ■

Returadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm
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I trappuppgången finns en vedkamin och ett stort vedförråd. 

Kommunen har stängt av elvärmen kollektivt för samtliga 

hyresgäster eftersom så få har råd att betala för den.
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Vissa delar av trapphuset har rasat samman.
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