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Devisen: ”Ingen kan göra allt - men alla kan göra något”  

stämmer bra på Östersjöjudiskt Forums arbete

Hjälp 
oss hjälpa!

Swisha din gåva till nr 
1232138899
eller använd  

Bg - 5036-6822

Svetlana Goldina matar dottern Vasilisa  
som är nästan totalförlamad. Familjen 
bor i utkanten av Lettlands huvudstad 
Riga.
Foto: J.Gradowski.

Trasigt fönster hos barnfamiljen Goldin. 
Reparerat med hjälp av Östersjöjudiskt  
Forum och våra givare.  
Foto: D.Polischuk.

Läs John Gradowskis  
reportage på s.7  

En familj i total kris
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Ordföranden har ordet

Tack vare er alla givare kan vi gemensamt göra skillnad
I detta nummer av Bulletinen redo-
visar vi vår verksamhetsberättelse för 
2018. Allt vi gjort hade inte varit 
möjligt utan alla er givare, stora som 
små, fonder och stiftelser samt mina 
kollegor i vår styrelse och inte minst 
Dina Markovich som på deltid före-
dömligt sköter den dagliga verksam-

heten. Genom allas våra insatser bidrar vi till att på olika 
sätt göra livet lite drägligare för de behövande i Estland 
och Lettland. Vår senaste insamling till pesachpaket vi-
sade tydligt på innebörden av att bry sig om – vi nådde 
våra mål genom er generositet, ingen blev utan paket. Och 
ni skall veta att våra insatser gör skillnad, det får vi otaliga 
bevis för. 

Från slutmottagarna av vår hjälp framförs här ett stort 
TACK till er alla! 

Förutom våra stående kampanjer som Vinterhjälpen, 
Pesachpaketen, Sommar Glämsta, Influensavaccineringen 
och Chanukainsamlingen har vi sedan ett par år åtagit oss 
att stödja, för närvarande, 16 mycket utsatta singelföräld-
rar med barn med särskilda behov i Estland. Detta är ett 
projekt som kräver stöd året runt. Därutöver gör vi speci-
ella insatser som i fallet med familjen Goldin. Se det ska-
kande reportaget av John Gradowski på sid. 7. Vi satsar 
också på den nya unga generationen genom att möjliggöra 
för Maccabi Tallinns unga fotbollspelare att delta i den 
årliga judiska fotbollsturneringen PGT, som i år spelas i 
Köpenhamn under Kristi Himmelfärdshelgen.

Avslutar med att önska er alla en skön och avkopp-
lande sommar!

Thomas Bab/Ordförande

FAMILJEN 
HENRIK RADOMSKI

Vi har plats för fler stödjare. Från 500 kr/nr. Kontakta vårt kansli.

Vi stöder Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande
judar i Baltikum
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Familjen  
Dina Markovich

LLM Consulting GmbH

Rut Milchner
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En familj i total kris
Text och foto: John Gradowski

Det gick på en sekund. Vasilisa Goldina, nu 13 år, lekte med sin ett år äldre syster  
Dariana på en byggarbetsplats. Plötsligt ramlade Vasilisa ner i ett hisschakt. Nu ligger 
hon nästan förlamad, och med obotlig hjärnskada, fjättrad i en säng.

Vasilisas och Darianas föräldrar lämnade Lettland 
2008 p g a den ekonomiska krisen. De flyttade till Prag 
där det var lättare att hitta snabba påhugg, barnen fick 
bo hos morföräldrarna i Riga. Mamma Svetlana, 48 år, 
återvände hem efter olyckan medan fadern stannade kvar 
och har inte hörts av sedan dess.

Familjen Goldina bor i en förort, 40 minuter från 
Riga. Utvändigt har huset inte renoverats på 90 år. 
Trapphuset är smutsigt, allt är trasigt. Inne i lägenheten 
blir man förvånad av att möta två hantverkare som precis 
lägger sista handen vid ett nytt badrum med toalett och 
dusch. I ett relativt renoverat rum ligger Vasilisa till synes 
orörlig, hon kan endast röra armarna. Vid hennes fotända 
står moderns säng. I ett intilliggande rum sover Dariana 
i ett kyffe där värmen är avstängd dagtid för att spara 
pengar. Det vill säga, hon tillbringar den mesta av tiden 
hos morföräldrarna, som egentligen inte vet om huruvida 
barnbarnet går till skolan eller ej. Medan mormor vistas 
mest hos Svetlana för att avlasta henne.

Om Lettland hade haft tillgång till avancerad hjärn-
kirurgi hade allt kunnat se annorlunda ut. Efter olyckan 
opererades Vasilisa otaliga gånger med lyckat resultat, 
hon kunde både gå och prata. Men helt plötsligt, i de-
cember 2017, kunde hon varken det ena eller det andra. 
Efter tio misslyckade operationer är hon nu nästan helt 
förlamad. 

- Det finns ingen specialist i landet som kan operera 
henne så att hon åtminstone ska kunna gå igen. En så-
dan finns i S:t Petersburg och dit kommer Vasilisa att 
åka efter att ha medverkat i ett lettiskt teveprogram vars 
syfte är att samla in pengar till behövande, berättar Anna  
Andrejeva, koordinator för projektet ”Kids in need”.

Vasilisas olycka har inte bara slagit sönder livet för 
henne själv, mamman är just nu nykter alkoholist och 
den äldre systern har tröttnat på att vara extra mamma 
för sin lillasyster. 

Ekonomin, som aldrig varit bra, är i botten. Familjen 
får cirka 5 500 kronor i socialbidrag per månad, hyran är 
1 700 kronor per månad, elementen är gamla och lägen-
heten slukar energi.

Judiska församlingen bistår med mat, skolmaterial till 
Dariana, vinterhjälp, medicin, kläder och stöd för Vasilisas  
rehabilitering.

Hur familjen överhuvudtaget har lyckats att klara av 
det dagliga slitet är omöjligt att förstå. Det nya badrum-
met, som ska inspekteras av myndigheterna samma dag 
som vi är på besök (hur det nu ska gå till när vatten- 
rören har frusit sönder), innebär att Vasilisa äntligen kan 
få duscha, det var två månader senast. Kommunen har 
bistått med specialtransport till morföräldrarna där det 
finns dusch, men kommunens budget räckte bara fram 
till september.

- Som du förstår hade vi inte klarat oss utan hjälpen 
från Judiska församlingen, säger Svetlana.

I förlängningen betyder det att hon tackar Östersjö- 
judiskt Forums medlemmar för hjälpen. ■

John Gradowski, 
styrelseledamot 
och redaktions-
medlem.

I det helt omoderna köket fungerar inte vattnet. Utvändigt har 

huset inte renoverats på 90 år. 
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Att erbjuda en veckas avkoppling i judisk miljö på 
Glämsta för dessa två judiska familjer betyder mer än vi 
kan ana. Familjerna lever under knappa omständigheter 
och stor stress med en kombination av både ekonomiska- 
sociala- och hälsoproblem. Mamman som förra året 
sa att ”detta var den bästa veckan i mitt liv” säger allt. 
Östersjöjudiskt Forum står, med er hjälp, för samtliga 
kostnader förenade med Glämstaveckan.

Första sidans rubrik 

”Ingen kan göra allt – men alla kan göra något” 
är precis så vi verkar

Vi fick ett nödrop från Rigas judiska församlings sociala center om ett trasigt fönster hos barnfamiljen Goldin, 
se bild på första sidan. Papper istället för krossat glas i fönsterramen vilket gjorde att hela lägenheten blev 
rejält utkyld. Att laga fönstret skulle kosta 400 euro, en förmögenhet för en redan svårt utsatt familj, se särskilt 
reportage om familjen Goldin. Vi skickade omgående 500 euro så att fönstret kunde lagas och kompletteras 
med en gardin eller blomma på fönsterbrädan. Familjen Goldin åtnjuter därutöver stöd från vårt Forum 
inom ramen för våra olika insamlingar. 

- stöd till vår AKUTfond som gör det möjligt med snabba insatser som 
tyvärr allt som oftast inträffar, typ familjen Goldins fönster

Utan din hjälp kan vi ingenting göra – med din hjälp kan vi göra mycket! 

Thomas Bab/ordförande

P O S T T I D N I N G  B  P O RT O  B E TA LTReturadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm
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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 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.

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
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Citera oss gärna – men ange källan!
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Omslagsbild
I det gemensamma pesachfirandet i  
Judiska församlingens regi i Tallinn 
förra året deltog 64 personer. 
Foto: O.Gorchakova.

I detta nummer vädjar vi särskilt om stöd till  
- en Glämstavecka för två behövande familjer, singelföräldrar med barn  

med särskilda behov, som ingår i vårt åtagande

Två baltiska barnfamiljer från Riga deltog i Familjeveckan på 
Glämsta 2016.
Foto: ÖjFs bildarkiv.

Skänk en gåva till hjälp och stöd


