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Bidra till vår chanuka
insamling även i år!

Ge en gåva till barn med 
särskilda behov!
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Ordföranden har ordet

Kära läsare, vänner, medlemmar och 
intressenter i Östersjöjudiskt Forum. 

Tack för fint gensvar
Till alla er givare som hörsammat 
vårt upprop vad gäller vaccinations-
kampanjen vill jag å mottagarnas 
vägnar säga TACK. Alla som ville bli 

vaccinerade fick sin spruta enligt plan och förhoppnings-
vis slipper alla nu att drabbas av influensan och allt elände 
det skulle föra med sig.

Julen och Chanuka närmar sig. 
Ge en Chanukagåva också i år!
När julen infaller vet alla. Chanuka (ljusets högtid) börjar 
i år den 12 december och avslutas den 20 december. Till 
dessa högtider är det vanligt att göra livet lite festligare 
med god mat och presenter till framförallt barnen. För 
många är detta självklarheter men inte för alla. Det senare 
gäller speciellt de grupper vi i Östersjöjudiskt Forum ar-
betar för, de äldre och sjuka och de splittrade familjerna 
inom vårt projekt ”Ensamma mammor med barn med 
särskilda behov”. För att dessa grupper också skall kunna 
känna glädje vädjar vi till Dig att bidra till vår Chanuka
insamling. Delad glädje är dubbel glädje brukar man 
säga. Låt oss dela glädjen med de äldre och med famil
jerna som har det svårt. 

Mer om projektet ”Ensamma mammor med 
barn med särskilda behov”
Detta projekt som vi på engelska kallar ”Building a 

better life for Jewish single parent families” startade 
vi 2015 efter att ha inventerat var våra stödinsatser 
skulle göra störst nytta. För dagen är det 18 ensam-
ma mödrar i Estland med totalt 21 barn som alla har 
särskilda behov. Läs mer i den separata översiktsrap-
porten för perioden juli-september i detta nummer.  
Ett liknande projekt kan komma att starta i Lettland 
beroende på vad vår inventering där kan komma fram 
till.

Många judar i Sverige har rötter i Baltikum
I höst har jag deltagit i en kurs på Paideia folkhögskola 
som handlar om judarnas historia i Sverige. Det har fö-
rekommit flera invandringsvågor av judar från det vi idag 
kallar Baltikum med omnejd. Under 1800- och början 
av 1900-talet kom många från Suwalkiområdet, Kaunas 
(dagens Litauen) och Lomza (dagens Polen). Under och 
efter andra världskriget kom åter åtskilliga flyktingar från 
dessa områden.  Hur många ättlingar till dessa invandrare 
som idag finns i Sverige vet jag inte – men det är många. 
Den som är mer kunnig om dagens judar i Sverige med 
rötter i Baltikum får gärna höra av sig till oss. Jag tror att 
många skulle vara intresserade av att läsa mer om ämnet 
i vår Bulletin. Idag bor ca 25 000 judar i Baltikum och vi 
stödjer de mest utsatta av dessa personer/familjer. Och vi 
kan bara stödja med Din hjälp!

Önskar er alla goda helger
Avslutar med att önska er alla Glad Chanuka, God Jul, 
och ett Gott Nytt friskt och fredligt År!

Thomas Bab/Ordförande

Bättre liv för ”Ensamma mammor med 
barn med särskilda behov”

Rapport från projektet juli–september 2017

Översättning från engelska: Ulla Terling. Bearbetning: Rut Milchner

Målgrupp
Projektets målgrupp är de mest utsatta församlingsmed-
lemmarna: Ensamma mammor med barn med särskilda 
behov som har låg inkomst. Under perioden fick 18 en-
samma mammor med totalt 21 barn understöd.  I grup-
pen fanns 8 förskole- och lågstadieelever, 1 mellanstadie-
elev och 12 tonåringar. De flesta föräldrars inkomst ligger 
mellan 150 och 300 euro i månaden per familjemedlem. 

Tre av familjerna har en inkomst som understiger 150 
euro per familjemedlem. 

Resultat
Under tredje kvartalet 2017 har 18 familjer fått extra till-
delning av näringsrik mat och vitaminer. Tre barn har fått 

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

Bidra till vår chanukainsamling 2017
I år satsar vi på de mest utsatta äldre och på ”våra” behövande 

familjer inom projektet ”ensamma mammor med barn med  
särskilda behov”. Delad glädje är dubbel glädje – ge en  

chanukagåva och lys upp deras kommande helger!

En kort situationsbeskrivning för en av de ensamma mammorna.

Det handlar om mamma Miriam (32) och sonen Yakov (9) som bor i Tartu. Miriam 
studerar veterinärmedicin på universitetet i Tartu dit familjen flyttade efter det att 
Miriam blev tvungen att avbryta studierna på grund av ett allvarligt sjukdoms-
tillstånd. Nu är Miriam åter igång med studierna. Yakov lider av svår astma och 
han fick förra terminen särskild rehab inkluderande speciella sportaktiviteter. 
Under våren försämrades Yakovs fysiska och psykiska hälsotillstånd drama-
tiskt med svåra mardrömmar och upprepade svindelanfall. Han blev tvungen 
att avbryta sina sportaktiviteter och också avbryta skolgången. Efter ett antal 
undersökningar fick han diagnosen Tourettes syndrom parat med diverse förvir-
ringstillstånd. Dålig skolmiljö angavs som en av orsakerna. Han blev intagen på 
sjukhus i en månad och fick sedan terapi som han svarat bra på. Han behöver 
nu ytterligare rehab och Miriam letar nu efter en mindre skola med färre elever i 

klasserna. När Yakovs hälsa för-
sämrades var Miriam åter tvungen 
att avbryta sina studier för att 
helt ägna sig åt Yakov. För ett tag 
sedan fick Yakov en hund, från ett 
hundstall med övergivna hundar, 
som ett led i hans rehab. Detta 
visade sig vara till stor nytta för 
Yakov som nu känner sig bättre 
till mods. Miriam och Yakov om-
fattas av vår hjälp med såväl 
terapi och stöd som de behöver 
för sitt dagliga liv.  

Du kan göra skillnad genom din gåva!

Använd bifogat inbetalningskort eller swisha Din gåva till 
1232138899. Glöm inte att meddela vad du vill stödja.

Tack på förhand från Miriam, Yakov och de andra familjerna.
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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.

Adress
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42  Stockholm
Telefon
08-664 53 38
Facebook:
www.facebook.com/balticjewish-
forum/
E-post 
b.j.f@telia.com
http://www.ostersjojudisktforum.se

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

Tryck
Hallvigs Reklam & Tryckeri AB

Omslagsbild
Chanukakonsert för äldre församlings-
medlemmar på det judiska daghemmet 
Aviv i Tallin 2016.
Foto: J. Liebmann

ÖjF på Facebook 
Nu är också Östersjöjudiskt Forum igång med en sida på Facebook – kul. Vi 

tar tacksamt emot synpunkter på vad ni skulle vilja att vi lägger ut. De  
flesta av oss är nybörjare vad gäller att vara aktiva på ”fejan”. 

Du hittar oss på: https://www.facebook.com/balticjewishforum/

bidrag för utbildning.  Ett av dessa barn har särskilda be-
hov på grund av psykiska problem. 

Två familjer har fått understöd för att låta barnen gå på 
Judiska daghemmet ”Aviv”. Under perioden har 18 famil-
jer fått understöd med totalt 3 027 euro.

En ensam mamma med tvillingar skriver följande:

”Jag är mycket tacksam för allt stöd från Estlands Ju-
diska församling som vår familj fått under alla dessa 
år. Att få delta i ett näringsprogram och få hjälp med 
livsnödvändiga utgifter och med att köpa kläder till 
mina tvillingpojkar betyder mycket för vår familjs 
välbefinnande.  Vi är alla mycket tacksamma för detta. 
Helena K, Yans och Marks mamma. 

Inom projektet planerar vi att tillsammans med Öster-
sjöjudiskt Forum fortsätta att ge understöd till dessa fa-
miljer med fokus på de största behoven och att hjälpa dem 
att uppnå en bättre livskvalitet inom ramen för judiska 
traditioner.

Tack!
Jelizaveta Liebmann
Social Center föreståndare
Judiska församlingen i Tallinn, Estland

Ksenia Razvedchenko, 6 år, bor med morföräldrarna Valentina 

och Petr sedan hennes mamma gick bort i cancer.

De 16-åriga tvillingarna Yans och Marks mamma Helena har 

varken heltidsjobb eller stöd från pojkarnas far.


