
Dags för 
Vinterhjälpen

ZS i Riga är 85 år 
och en av dem som 
behöver värme.
Låt oss ge henne VÄRME, 
både den faktiska från 
elementen och den 
emotionella genom att 
visa att vi bryr oss.
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Vi har plats för fler medlemmar och 
stödjare! 
God fortsättning på det nya året önskar 
jag våra medlemmar, stödjare och läsare.  
Ni som är medlemmar och som stöder oss 
med bidrag är basen i vår verksamhet. Vi 
hoppas att alla ni som ”bara” läser vår bul
letin tycker att den är intressant och att ni 
uppskattar vad vi gör. Till er vill jag säga 
– gå med i vår förening, vi behöver er och 

gärna också ett bidrag. Det är med er hjälp vi kan hjälpa de verkligt 
behövande och utsatta judarna i Estland och Lettland. 

Dags för medlemsavgiften 2020 
Snälla, hörsamma vår vädjan om att teckna medlemskap i vårt fo
rum också för 2020, se vidare bifogat brev.

Återigen en fadäs med 2019 års chanukabulletin 
2018 kunde vi inte skicka ut vår chanukabulletin som planerat 
då både tryckeriet och posten fallerade. 2019 års chanukabulletin 
skulle enligt plan ligga i era brevlådor sista veckan i november. Mitt 
under tryckningen får vi reda på att vårt tryckeri, Strands grafiska, 
gått i konkurs. I skrivande stund vet vi inte om vi får bulletinen 
tryckt och distribuerad. Vi försöker nu efter bästa förmåga skicka 
ut bulletinen på elektronisk väg. Risken är uppenbar att vi av ovan 
stående skäl inte klarar vårt insamlingsmål till alla de chanukagå
vor vi utlovat. Dock, vi kommer via vår akutfond att garantera att 
utlovade gåvor når sina mottagare.  

Vi hoppas nu att alla ni som skulle ha gett en chanukagåva istäl-
let ger den i efterskott i form av ett utökat bidrag till vinterhjäl-
pen. Tack på förhand!

Fortfarande svårt för de mest utsatta 
Mycket har genom åren förbättrats för judarna i Estland och Lett
land, men vår organisation betyder fortfarande mycket för de sämst 
ställda – och de är fortfarande alltför många. Som exempel kan sägas 
att Estland som land betraktar sig vara i snabb ekonomisk utveckling 
inom EU, men att välståndet och välbefinnandet för den fattigare de
len av befolkningen fortfarande har mycket övrigt att önska. Trots att 
minimilönerna i Estland under 2019 ökat till 540 euro per månad 
så ligger den fortfarande under fattigdomsgränsen. Enligt den senast 
tillgängliga statistiken från Estland så anses 21,1% av befolkningen 
leva i relativ fattigdom och 3,4 % av befolkningen i absolut fattig
dom. Detta visar på otillräckligheten i det sociala välfärdssystemet 
som inte klarar att ge tillräckligt stöd till nästan 25% av befolkningen. 

Det är här Östersjöjudiskt Forum, med alla våra bidragsgivare, 
gör en ovärderlig skillnad för en ganska stor del av den judiska 
gruppen som tillhör de 25 procenten. 
Situationen i Lettland visar på samma mönster.

Nu är det hög tid att ge ett bidrag till den årliga vinterhjälpen 
Missade du att ge en gåva till chanuka så kan du ge dubbelt till 
vinterhjälpen. En gåva som verkligen behövs. 

Vårt stöd till projektet ”Bättre livskvalitet för judiska singelför
äldrar med barn med särskilda behov i Estland” pågår parallellt 
under hela året.

Thomas Bab/Ordförande

 Ordförande har ordet

Kära vän, dem vi stöder med Vinterhjälp är i första hand gamla, 
sjuka och de absolut fattigaste samt fattiga barnfamiljer. Det är 
också dessa grupper som har de sämsta boendeförhållandena. 

Med liten eller ingen lön, knappa pensioner, minimal social
hjälp och höga värmekostnader den kalla årstiden så räcker 

pengarna helt enkelt inte till. 

Med din hjälp skall vi se till att våra judiska vänner slipper 
frysa och att de får tillskott av bra mat, varma plagg och de 

mediciner som behövs. 

Låt oss ge dem dubbel värme, dels den faktiska från elementen 
dels den emotionella genom att vi visar att vi bryr oss och att dom 

har vårt stöd. Det värmer lika mycket, fast på ett annat sätt.

Jag upprepar det igen – ingen kan göra allt – men alla kan göra 
något. Låt oss göra något!

Thomas Bab/Ordförande

RS är 93 år och har bara ett öga. Hans enda dotter och hennes familj dog när en stor-
marknad i den lettiska huvudstaden kollapsade för 6 år sedan. RS är mycket ensam och 
beroende av hjälp från Judiska församlingen i Riga.   Foto: K. Jonele

Vinterhjälp nu till dem som fryser!
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Efter en vädjan från Rigas ju-
diska församling beslutade ÖjF 
att i år utöka vårt chanukastöd 
till 30 äldre och ensamma, sju-
ka och resurssvaga medlemmar. 
Med vår och andras hjälp har de 
fått regelbundet stöd med mat 
och mediciner. Men deras små 
lägenheter i gamla hus har inte 
städats på åratal, sängkläderna 
är gamla och utslitna, madras-
serna ofräscha etc etc. 

För att råda bot på detta lovade vi att 
ge dem en chanukagåva på ca 1700 
kr var vilket är kostnaden för en ”sa
nering”/storstädning av deras bo
städer, tvätt av kläder, gardiner (om 
dom har några), sängkläder och vid 
behov komplettering av dessa. In
satsen ser vi också som en utökning 
av årets vinterhjälp, detta nummers 
huvudtema, insamlingen till de allra 
mest utsatta och behövande.

En som fått hjälp
ZS är 85 år och bor i en två rumslägenhet i ett gammalt slitet hus. 
Hon föddes i Birobidzhan, Ryss land, tog examen från högskolan 
och arbetade som ekonom till pensionsåldern. Hon bor ensam, har 
ingen familj och inga släktingar i Lettland. Hennes brorson, som 
bor i Tyskland, hör nästan aldrig av sig. Hennes månadsinkomst 
är 312 euro.

För några år sedan fick hon en svår nackfraktur. Hon opererades 
tre gånger, men ingen av operationerna lyckades. Efter den senaste 
operationen kunde hon inte röra sig själv. Det enda alternativet för 
henne blev en rullstol. Eftersom hon är svårt handikappad kan hon 
inte sköta hushållet eller ta hand om sig själv.

ZS är helt beroende av stödet från Judiska församlingens Welfare 
Center Hesed Latvia och Rigas kommun. Tack vare ÖjFs generösa 
stöd blev det möjligt att sanera och städa i hennes lägenhet, tvätta 
fönster och gardiner. Dessutom kunde man tvätta hennes sängklä

der, kuddar och filtar.
ZS blir också en av mottagarna 

av vinterhjälpen så att hon kan 
unna sig lite värme i den annars 
kalla lägenheten.

Tackbrev från Rigas Judiska för-
samling
Inna Eizensharf, ansvarig för den 
sociala verksamheten i Lettlands 
Judiska Församling i Riga skickade 
följande tackbrev.  

”Vi vill framföra ett stort tack för 
ert generösa stöd till våra mest be
hövande äldre under 2019. 

Under många år har Östersjöju
diskt Forum varit en av våra mest 
pålitliga och långsiktiga samarbets
partners i arbetet med att hjälpa 
de mest behövande. Men 2019 var 
ett speciellt år. Då gav ert generösa 
stöd en unik möjlighet att starta ett 
nytt projekt för fattiga och ensam
ma äldre människor som var för 

svaga och bräckliga för att hålla sina lägenheter rena, för fattiga för 
att betala för service på marknaden och inte hade någon familj som 
kunde hjälpa dem. 
Detta projekt har betytt mycket för de äldres hälsa och välbefin
nande. Vi möter lyckligare människor som bor i rena lägenheter 
med rena sängar, välstädade badrum och kök, rena fönster och fris
kare luft. De har alla fått ökad livskvalitet och trivs mycket bättre 
i sina hem.
Ett stort tack!”
Än en gång har vi fått konkreta bevis på att vår hjälp och stöd gör 
stor nytta, i detta fall för  äldre och utsatta människor. 
Allt tack vare er, våra bidragsgivare. Tack för ert stöd!

Rut Milchner
Styrelseledamot och redaktionsmedlem 

Dina Markovich 
Verksamhetsansvarig för ÖjF och redaktionsmedlem 

Värme och mat är basen för Vinterhjälpen
Text: Rut Milchner, Dina Markovich

Bilderna från badrum och kök hos en av de 30 äldre före och efter 
ÖjFs hjälpinsats. Foto: K. Jonele
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102 42 Stockholm
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Medlemsavgift 2020
230 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.

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

Tryck

Katalogia AB, Solna

Omslag: ZS är 85 år och bor i en 
tvårumslägenhet i ett gammalt slitet 
hus i Lettlands huvudstad Riga. Hon 
bor ensam, har ingen familj och inga 
släktingar i Lettland. Hennes månads-
inkomst är 312 euro.
Foto: K. Jonele
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Vi stöder Östersjöjudiskt Forums arbete  
för en bättre livskvalitet för behövande i Baltikum

 

din godisbutik

Hjälpsamhetsförbundet 
Rodef Chesed

LLM CONSULTING GmbH

Familjen Hans Kraitsik

Rut Milchner

THOMAS BAB KONSULT

     Willy
             Silberstein AB

Familjen Nachman

DINELL JOHANSSON

B E TA L D  A N N O N S P L AT S

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

Uppvakta med ett gåvobevis  
och stöd samtidigt vår hjälpverksamhet

Gåvobevis kan beställas hos oss på ÖjF  
antingen via telefon 08664 53 38 eller via epost b.j.f@telia.com

gåvobevis
á 150 kronor

ÖstersjÖjudiskt Forum
– ger behövande judar i Baltikum en bättre tillvaro.

Läs mer på www.ostersjöjudisktforum.se • www.balticjewishforum.se

GåvoBevis Nr 001
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