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Vår devis ”Ingen kan göra allt – men 
alla kan göra något” passar bättre 
än någonsin i dessa tider. Vi vädjar 
omgående om stöd till akutinsam-
lingen på grund av Coronaviruset, 

för de som drabbats av Coronapandemin i Balti
kum. Vi har fått vädjanden om extra och snabba 
bidrag från de judiska församlingarna i Estland 
och Lettland. Coronaviruset har medfört mycket 
stora påfrestningar för de 
mest utsatta, de som ham
nat i karantän, för socialar
betarna som vi samverkar 
med och naturligtvis allra 
mest för de som insjuknat i 
Covid 19. Vi hoppas på att 
i närtid kunna bidra med 
minst 10 000 euro.

Några exempel: KN, 78 år, 
bor i en tvårumslägenhet 
med sin dotter. KNs in
komst (pension) per månad 
är idag 282,58 euro. KN föd
des i norra Ryssland och flyttade till Riga där hon 
gifte sig 20 år gammal. KN arbetade som kock på 
olika restauranger. KNs man dog för 10 år sedan och 
för 8 år sedan diagnostiserades KN med en autoim
mun sjukdom som svårt påverkade hennes ryggrad 
och ben. Idag kan hon nödtorftigt ta sig fram med 
käpp och kryckor. Dottern blev hennes vårdare. För 
ett tag sedan diagnostiserades dottern med en ag
gressiv cancer och hon opererades i februari. Coro
na pandemin gör att dottern inte får någon rehabi
literingsvård och hon vistas nu mycket utmattad i 
hemmet med modern. KN och dottern har inga an
höriga och är nu helt beroende av hjälp från Hesed 

Latvia, församlingens welfare center, som vårt Fo
rum samverkar med för att ge stöd.

Även i goda tider tillhör familjerna som ingår i 
vårt året runt projekt ”Bättre livskvalitet för judis
ka singelföräldrar med barn med särskilda behov i 
Estland” de mest sårbara och utsatta. I dessa Corona 
tider har allt omedelbart blivit mycket svårare, när
mast akut. Många av singelföräldrarna har förlo

rat inkomster då de enklare 
jobb de hade inom service
industrin i ett slag upphört. 
Andra har inte kunnat gå 
till sina jobb då de måste ta 
hand om barnen när skolor 
och dagis stängts ned. Till 
detta kommer en stor oro att 
som förälder drabbas – vad 
händer då med barnen. Det
ta medför mycket stora ex
tra kostnader för att hålla fa
miljerna under armarna. Nu 
får vi inte svika – nu måste 
vi bidra!  

Artikeln om Irina i detta nr är ett exempel på våra 
insatser i ett normalläge, utan Corona. I dagsläget 
omfattar projektet 18 föräldrar och totalt 26 barn. 
Stödet består av matkuponger, extra mediciner till 
barnen och bidrag till olika terapier för barnen. 
Detta ger en behövlig stabilitet i en annars osäker 
tillvaro.

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

Thomas Bab/Ordförande
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Vi gör skillnad – 
Tack från alla som får del av stöd
insatserna. Tack vare er medlemmar 
i Östersjöjudiskt Forum samt enskil
da och institutionella givare har vi 
tillsammans också under år 2019 gjort 
stor skillnad för enskilda behövande 
judar och judiskt liv i Baltikum. Läs 
vår verksamhetsberättelse för 2019 i 
detta nummer. Vi får ständiga bevis 

på stor tacksamhet från slutmottagarna av vår hjälp. Vi gör 
stor nytta men det finns fortfarande stora behov. De sociala 
allmänna skyddsnäten för behövande i Baltikum är oerhört 
grovmaskiga, inte tillnärmelsevis jämförbara med hur vi har 
det i Sverige. Därför behövs vi – tyvärr fortfarande. Inte minst 
i dessa Coronatider – se vårt upprop om extra akut stöd NU!

Ett annorlunda pesachfirande i år 
Coronaviruset satte käppar i hjulet för allas vårt vanliga pe
sachfirande. Våra pesachpaket fick i år extra stor betydelse 
på individnivå eftersom det gemensamma firandet i försam

lingarna inte kunde genomföras. Alla fick sin matze mm, tack 
vare du som bidrog – återigen tack! Vår akutfond täckte upp 
där medel fattades.

PGT och Glämstas familjevecka inställda
Coronapandemin har medfört att båda eventen ställts in. Vårt 
Forum har ju genom åren bidragit till att ungdomar och fa
miljer kunnat delta i dessa event. Inkomna bidrag för dessa 
för vi över till akutfonden där de för dagen gör mest nytta.

Gästkrönikörer
Östersjöjudiskt Forum har en hängiven styrelse (vilka som 
ingår i styrelsen ser du i vår verksamhetsberättelse) och en 
utmärkt verksamhetsansvarig i vår Dina Markovich. För mig 
som ordförande är det en förutsättning för att kunna göra 
ett bra jobb. Från och med detta nummer kommer någon 
i styrelsen att presentera sig och agera krönikör – i detta nr 
börjar vi med Ludvig Köhler.

Avslutar med att önska er alla en skön och avkopplande 
sommar! Ta hand om er ordentligt, en nog så viktig uppma
ning dessa dagar.

Thomas Bab/Ordförande

 Ordförande har ordet

Alla hanterar vi denna globala pandemi 
på olika sätt. I så gott som alla värl
dens länder har sjukvård och sociala 

system blivit mycket hårt belastade. Kanske 
har Östersjöjudiskt forums bidrag till de små 
judiska församlingarna i Estland och Lett
land nu blivit mer avgörande än på mycket 
länge. Det kan handla om att ge fattiga judar 
i Tallinn, Riga eller Tartu lite avlastning på en börda 
som i denna kris har blivit än värre. Det kan handla om 
rent livsavgörande bidrag för äldre baltiska judar i risk
grupperna. Det är av stor vikt att vi alla hjälps åt för att 
försöka hålla grytorna kokande och att upprätthålla en 
någorlunda standard. Vi behöver i så stor utsträckning 
som möjligt se till så att vi kan fortsätta det arbete vi 
har bedrivit under så många år. Det finns ett värde i sig 

att hålla igång våra hjälpinsatser till Baltikum, 
då mycket tyder på att saker och ting kan bli 
mycket värre för många människors vardag, 
även långt efter att den värsta sjukdomssitua
tionen är över. Ekonomiskt kommer världen 
inte att bli sig lik på många år. Vårt budskap 
är tydligt – är du redan en givare till Öster
sjöjudiskt forum, så försök gärna att fortsätta 

vara det, om din ekonomi så tillåter. Vi har full förståelse 
för att det i detta läge är svårt att hitta nya givare, då 
många har fått en tuffare ekonomisk situation nu, även i 
välbärgade Sverige. Om du ändå känner att du har möj
lighet att dela med dig, så tänk gärna på oss, vi är den 
enda organisationen i Sverige som stöttar fattiga judar 
i Baltikum. Vi behövs mer än vad vi kanske någonsin har 
gjort. Ditt bidrag gör skillnad, stort som litet.

Gästkrönika
Coronapandemin kommer att drabba Baltikums fattiga judar mycket hårt

Text: Ludvig Köhler

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



Östersjöjudisk BULLETIN 3 • 2020 3

 Ordförande har ordet

Verksamhetsberättelse  
för Östersjöjudiskt Forum för år 2019

Östersjöjudiskt Forum, ÖjF, startade – med namnet Aktionskommittén för Sovjets judar – 1971 
och stödde s.k. refuseniks och Sions fångar i dåvarande Sovjetunionen. ÖjF är en ideell förening 
som fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och kulturellt bistånd till judar i Östersjöregionen 
(för närvarande i Estland och Lettland). Hjälpen ges huvudsakligen i kontant form  för lokala inköp 
förmedlade via respektive judisk församlings sociala verksamheter. 

Biståndet lämnas oftast i samverkan med internationella judiska hjälporganisationer. Kulturutbyte 
och andra former av samverkan är en viktig del av verksamheten. Samtidigt bekämpas alla former av 
antisemitism. Behövande baltiska barnfamiljers deltagande i judiska sommarläger på Glämsta ingår 
i verksamheten.

Vid årsskiftet 20192020 hade Östersjöjudiskt Forum dryga 500 betalande medlemmar (medlems
antalet är inte direkt jämförbart mellan åren då inkomna medlemsavgifter inte periodiseras). Därutöver 
finns många sympatisörer som stöder verksamheten ekonomiskt och på andra sätt.

Styrelsen har haft sammanträde fem gånger (12 februari, 11 april, 22 maj, 17 september och 12 no
vember.) Årsmöte hölls 22 maj i Wallenbergrummet på Wahrendorffsgatan 3. Styrelsen har bestått av 
Thomas Bab, ordförande, Bengt Sederowsky, vice ordförande, Hans Kraitsik, kassör, Rut Milchner, Si
mone Nadbornik, Henrik Radomski, Ludvig Köhler och Jana Seiheta. Styrelseledamot John Gradowski 
avgick vid årsmötet men kvarstår i redaktionen för vår tidning Östersjöjudisk Bulletin. Johns profes
sionella insatser och hans personliga engagemang är värdefulla för vår verksamhet och vår tidning.

Revisor har varit Bernt Heyman och revisorssuppleant Peter Christensen. Dina Markovich och Anna 
Nachman valdes till valberedare vid årsmötet 2019.

På kontoret har Dina Markovich varit deltidsanställd. Hon har även varit styrelsens sekreterare. 
Hennes språkkunskaper i bl.a. ryska är värdefulla för verksamheten. Fanni Epstein har löpande skött 
medlems- och adressregistren under året.

Sex utgåvor av tidningen Östersjöjudisk bulletin har getts ut under året och spridits i ca 3 300 
exemplar/nr. Den ideellt arbetande redaktionen har bestått av Thomas Bab, John Gradowski, Rut Mil
chner, Ludvig Köhler med Dina Markovich som sammanhållande kraft. 2019 införde vi möjligheten 
för företag och privatpersoner att annonsera i bulletinen, vilket gav 19 000 kr.

Bulletinen skickas, förutom till våra medlemmar, till medlemmarna i de judiska församlingarna i 
Sverige. Den skickas även till de judiska församlingarna i Baltikum och till JDCs (The American Joint 
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Stockholm januari 2020

Kära medlemmar i Östersjöjudiskt Forum och alla läsare av Östersjöjudisk Bulletin!

Medlemsavgiften utgör basen för att driva vår verksamhet! Din avgift gör att vi kan jobba vidare. 
Utan en bred bas minskar våra möjligheter att hjälpa utsatta judar i Baltikum.

God fortsättning på det nya året. Hoppas att ni alla haft avkopplande och bra helger. Det är nu dags 
att betala medlemsavgiften för år 2020. Vi har redan fått in ett antal medlemsavgifter för år 2020, 
men om Du ännu inte haft tid att betala, så är det nu dags. 

Årets avgift är höjd med 10 kr men oförändrad för ungdomar. Våra löpande kostnader för tryck, por-
to, mm ökar och vi måste täcka in kostnadshöjningen. 

2020 års avgift är 230 kr/person och 100 kr för ungdomar upp till 26 år (det år man fyller 26).

Medlemsavgiften tas tacksamt emot på vårt Bg-konto 5036-6822, använd gärna bifogade inbetal-
ningskort eller Swisha in avgiften till 1232138899. Ange avsändare och helst också din e-adress så att 
vi på sikt kan nå dig till en lägre kostnad.

Vårt uppdrag är att hjälpa våra judiska vänner i Baltikum som fortfarande är i behov av vårt stöd och 
dessvärre är de fortfarande många. Vi fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och kulturellt bi-
stånd.

Vi följer noggrant utvecklingen i Ryssland och Baltikum och är beredda att göra snabba insatser när 
så behövs. Vi har gjort det förut och är beredda att göra det igen.

Det är genom Din medlemsavgift och Dina gåvor som vi har möjlighet att hjälpa!

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

ÖSTERSJÖJUDISKT FORUM

Thomas Bab/Ordförande

PS. Till Dig som ännu inte är medlem i Östersjöjudiskt Forum – varmt välkommen som med-
lem! Som medlem stöder du vår verksamhet och du kan vara med och påverka föreningen. Bilaga: 
inbetalningskort.
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Distribution Committee) representanter Moni Beniosev i Riga och Stefan Oscar i Tallinn. Vädjanden i 
bulletinen om ekonomiskt bistånd för speciella ändamål ger stort gensvar bland läsarna.

Medlemsavgiften under 2019 var 220 kr samt 100 kr för ungdomar under 26 år. Medlemsvärvning 
har bland annat skett i samband med utskick till medlemmarna i Stockholms, Göteborgs och Malmös 
judiska församlingar. 

Aktiviteterna under verksamhetsåret listas nedan, i möjligaste mån i tidsföljd. En del återkommer 
årligen, andra är engångsföreteelser. Arbetet sker ofta i nära samarbete med JDC i Baltikum och Europa, 
med Moni Beniosev och Stefan Oscar som sakkunniga.

*Det s.k. Welfareprogrammet, mat och medicin till de mest behövande judarna i de baltiska län
derna, har fortsatt under året. Bakgrunden är en privat och årligen förnyad donation, under 2019 på 
45 000 euro. Vårt forum sköter administrationen. Donatorerna har uttalat sin belåtenhet med hur 
pengarna har använts. Inom ramen för denna donation har vi för 2019 också förmedlat ytterligare 
25 000 euro till behövande judar i Rumänien.

*För vaccinering mot influensa för gamla och barn samt som bidrag till Vinterhjälp i de baltiska 
länderna översändes 101 000 kr. I en lägesrapport från Baltikum konstaterades bl.a. att flera av de 
fattigaste och mest behövande judarna bor på landsbygden, i småstäder och byar. Totalt distribueras 
vårt forums vinterhjälp till 12 olika platser i de två baltiska staterna (8 i Estland och 4 i Lettland). 
Många av dessa judar skulle ha mycket svårt att klara sig utan denna hjälp. Det kan ha räddat liv.

*35 000 kr översändes under året till Baltikum i olika former av gåvor, bl a till Chanukafirande för 
behövande barnfamiljer. 

*Olika gåvor och stöd till ÖjF:s verksamhet har inbringat totalt 360 000 kr. Dessa kommer att 
användas i verksamheten för olika former av aktiviteter och bidrag. 

*ÖjF:s Gåvobevis som kan användas vid bemärkelsedagar eller i andra sammanhang har inbringat 
ca 5 000 kr. Det är ett fint sätt att bidra till ÖjF:s hjälpverksamhet.

*Insamlingen till pesachpaket gav 140 000 kr varav en privat generös donation på 50 000 kr. I 
samarbete med JDC har hundratals behövande judar i Baltikum kunnat fira pesach i bostaden eller 
vid gemensamma sederaftnar i församlingarnas regi. Pesachfirandet har varit mycket uppskattat. 
De baltiska judiska församlingarnas volontärer åker hem till de som inte kan komma till respektive 
församling och har med sig pesachpaketen, som Östersjöjudiskt Forums givare bekostat. 

*Den 1012 maj genomförde vi en medlemsresa till det judiska Riga med ”tsimes”.  16 nöjda del
tagare var med på resan. Många av våra stödjare/läsare har en relation till Lettland och ett allmänt 
intresse av Riga som en gång hyste en stor judisk befolkning. Vår styrelseledamot Jana Seiheta, med 
rötter i Riga, hade satt samman ett mycket intressant program som på plats leddes av en kunnig 
judisk lokalguide.

*I maj möjliggjorde ÖjF, genom ett bidrag på 23 500 kr, att ett fotbollslag med judiska pojkar från 
Tallinn kunde delta i den stora fotbollsturneringen PGT i Köpenhamn, Danmark, med Makkabi/
Hakoahlag från hela Norden. Ca 300 unga judiska fotbollsspelare deltog. 

* 2326 maj gjorde Rut Milchner en reportageresa till Tallinn och träffade Vadim Ryvlin, chef för 
judiska församlingen i Tallinn och Olga Gorchakova, chef på församlingens sociala sektion. De 
berättade om de många aktiviteter som pågår inom Tallinns judiska församling. Olga ansåg att man 
kunde symbolisera församlingens inledande verksamhetsår som ett träd utan rötter, ”vi startade från 
ingenting, men på 30 år har vi byggt upp en mycket välfungerade och viktig verksamhet. Jag önskar 
att vi kan bevara och utveckla den.” Resan har bl. a. resulterat i ett antal artiklar som publicerats/
kommer att publiceras i vår tidning.
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Rut träffade fem ensamstående mammor med barn som ingår i ÖjFs projekt ”Bättre livskvalitet 
för judiska singel föräldrar med barn med särskilda behov i Estland” samt Oleksandra Nazarova, 
koordinator för projektet, utbildad psykolog och mycket engagerad. Estland har ett bristande socialt 
skyddsnät och efter en skilsmässa kräver lagen i princip ingenting av familjefadern. Samtliga mam
mor i projektet hade låga inkomster, små bostäder och familjefadern bidrog varken ekonomiskt eller 
kommunikationsmässigt.  

Judiska församlingen, med stöd av Östersjöjudiskt Forum, bistår dessa mammor med matkuponger 
till supermarket, skolmaterial, skolavgifter, medicin, hjälp med avgifter till räkningar och vid behov 
psykologiskt stöd efter skilsmässan för mor och barn. Familjerna hade inte klarat sig utan hjälpen 
från Judiska församlingen och Östersjöjudiskt forum. De uttryckte alla stor tacksamhet och menade 
att delaktighet i projektet gav stort stöd i tillvaron. 

Rut besökte judiska daghemmet AVIV församlingens stolthet och deltog i shabbatfirandet där. 
Daghemmet fokuserar på judisk kultur samt judiska traditioner och att barnen sen lär föräldrarna 
om judiska traditioner. Östersjöjudiskt forums mål är att så många judiska barn som möjligt skall 
kunna gå på det judiska daghemmet. Detta ser vi som en viktig investering för framtiden. 

*ÖjF fortsätter att stödja projektet ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn med 
särskilda behov” i Estland. Det finansieras av fonder och enskilda givare. Under året överfördes 
140 000 kr till projektet. Ett extra nummer av Östersjöjudisk Bulletin, nr 4, skickades ut för att upp
märksamma de utsatta familjernas levnadsvillkor. 

*På Familjeveckan på Glämsta i juli deltog två barnfamiljer från Estland. Den ena familjen bestod 
av Mirjam Zautina, ensamstående mamma, med sonen Jakob 11 år. De kom från Tartu, en mindre 
stad i Estland. Den andra familjen var också en ensamstående mamma, Inna Elkind, med dottern 
Tali, 7 år, från Tallinn. Både barn och vuxna njöt av Glämsta, den vackra naturen, det judiska livet 
och uttryckte stor tacksamhet över att de fått delta i en för dem oförglömlig resa. 

 Glämsta får högsta betyg! säger Inna Elkind, med dottern Tali. Alla har varit så snälla och hjälp
samma. Man kommer så bra överens med alla och stämningen är verkligen god.

 Vi är både utvilade och helt slut! säger Mirjam Zautina. Det har verkligen varit skönt att vara 
här, man har varit på gott humör hela tiden. Och alla har varit vänliga och glada! Det har varit un
derbart för mig och min son. 

Stärkandet av den judiska identiteten genom lägervistelse med svenska jämnåriga på Glämsta 
har uppskattats av alla som fått chansen att delta. För ansträngda barnfamiljer har det varit en välbe
hövlig semester. Många har upplevt vistelsen som en vitamininjektion. ÖjF tackar alla fonder, enskilda 
bidragsgivare och Stockholms Judiska församlings Glämsta-sektion som gör detta möjligt. 

*Den 29 augusti samlades styrelsen till ett heldagsmöte för att diskutera verksamheten, strategier och 
framtiden. Det konstaterades att ÖjF står inför ett antal utmaningar, men också att våra satsningar på 
olika former av stöd är välbehövliga och mycket uppskattade av behövande äldre och barnfamiljer.  

*I september 2019 inkom ansökan om bidrag från Sociala Centret vid judiska församlingen i Riga till 
ett nytt projekt inom äldrevård i Lettland. Projektet handlade om att sanera, rengöra, storstäda och 
tvätta/kemtvätta i de äldres hem. 55 000 kr överfördes till Rigas judiska församling för att finansiera 
denna satsning. Förutom insamlade medel, användes ett bidrag på 10 000 kr som inkommit från För
eningen Förintelsens Överlevande under föregående verksamhetsår 2018. Projektet genomfördes un
der oktobernovember 2019 och det avrapporterades av de ansvariga som uttryckte stor tacksamhet. 

*ÖjF:s hemsida www.ostersjojudisktforum.se eller www.balticjewishforum.se utvecklas kontinuerligt. 
Under året fortsatte insamlingen av epostadresser för att sänka kostnaderna och förenkla kontakten 
med medlemmarna. ÖjF:s Facebooksida www.facebook.com/balticjewishforum/ sköts löpande av 
Ludvig Köhler och Jana Seiheta. 
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Under året har vi kunnat hjälpa många – obemedlade pensionärer såväl som arbetslösa yngre 
föräldrar – i de baltiska länderna. I stor utsträckning handlar det om mat: gemensamma varma 
måltider i församlingarnas regi, matpaket hem till de som inte kan lämna sina bostäder, pesachpaket 
med matze och andra förnödenheter samt gemensamt firande av judiska helger i församlingens egna 
eller i hyrda lokaler.

Gåvor till verksamheten har kommit från många. Det är här inte möjligt att räkna upp alla 
vårt forums generösa donatorer. Inte heller kan gåvorna rangordnas. Alla är givna med gott hjärta 
och är mycket välkomna.

Bland våra större – och i många fall återkommande – bidragsgivare under året var Gunilla och 
Werner Guters stiftelse, familjen Thomas Morne, Hjälpsamhetsförbundet Rodef Chesed, Stiftelsen 
Clas Groschinskys minnesfond, Carl Erik Levins Stiftelse, Stiftelsen Warburgs donationsfond, Nach
manssonska stiftelsen, Schwerkofskys stiftelse, Ettlingers fond, Gerald och Monica Naglers stiftelse, 
Föreningen Förintelsens överlevande, Judiska Kvinnoklubben, Jiddischkören i Malmö, B´nei Brit i 
Malmö och i Danmark, Lennart Skutins fond och Dafke.

Gåvor har också inkommit för att hedra personer i samband med en högtidsdag samt för att minnas 
personer som gått bort. I samband med den senare typen av gåvor skickar ÖjF ut ett gåvobevis där 
gåvosumman anges samt de personer som bidragit till gåvan.

Vi vill tacka alla – här nämnda likaväl som onämnda – som med arbetsinsatser och pengar 
har stöttat verksamheten. Alla gåvor, stora och små, hjälper oss att hjälpa. 

För den ekonomiska redovisningen hänvisas till särskild bilaga.

Thomas Bab                                           Hans Kraitsik                                           Rut Milchner          

                           

Simone Nadbornik                                     Henrik Radomski                                        Jana Seiheta                             

Bengt Sederowsky                                                                                                            Ludvig Köhler                                            
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Stockholm januari 2020

Kära medlemmar i Östersjöjudiskt Forum och alla läsare av Östersjöjudisk Bulletin!

Medlemsavgiften utgör basen för att driva vår verksamhet! Din avgift gör att vi kan jobba vidare. 
Utan en bred bas minskar våra möjligheter att hjälpa utsatta judar i Baltikum.

God fortsättning på det nya året. Hoppas att ni alla haft avkopplande och bra helger. Det är nu dags 
att betala medlemsavgiften för år 2020. Vi har redan fått in ett antal medlemsavgifter för år 2020, 
men om Du ännu inte haft tid att betala, så är det nu dags. 

Årets avgift är höjd med 10 kr men oförändrad för ungdomar. Våra löpande kostnader för tryck, por-
to, mm ökar och vi måste täcka in kostnadshöjningen. 

2020 års avgift är 230 kr/person och 100 kr för ungdomar upp till 26 år (det år man fyller 26).

Medlemsavgiften tas tacksamt emot på vårt Bg-konto 5036-6822, använd gärna bifogade inbetal-
ningskort eller Swisha in avgiften till 1232138899. Ange avsändare och helst också din e-adress så att 
vi på sikt kan nå dig till en lägre kostnad.

Vårt uppdrag är att hjälpa våra judiska vänner i Baltikum som fortfarande är i behov av vårt stöd och 
dessvärre är de fortfarande många. Vi fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och kulturellt bi-
stånd.

Vi följer noggrant utvecklingen i Ryssland och Baltikum och är beredda att göra snabba insatser när 
så behövs. Vi har gjort det förut och är beredda att göra det igen.

Det är genom Din medlemsavgift och Dina gåvor som vi har möjlighet att hjälpa!

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

ÖSTERSJÖJUDISKT FORUM

Thomas Bab/Ordförande

PS. Till Dig som ännu inte är medlem i Östersjöjudiskt Forum – varmt välkommen som med-
lem! Som medlem stöder du vår verksamhet och du kan vara med och påverka föreningen. Bilaga: 
inbetalningskort.



Östersjöjudisk BULLETIN 3 • 2020 7

Irina Eidelkind, 47 år, är 
änka och har en dotter So
fia på 7 år som står henne 
mycket nära. Hennes man 
var politiker, affärsman 

och respekterad församlings
medlem. Han dog 2016 då So
fia bara var 4 år. Irina som var 
mycket beroende av sin man 
blev totalt nedbruten. Hon kun
de inte arbeta vilket påverkade 
familjens försörjningsmöjlig
heter eftersom Estland har ett 
bristande socialt skyddsnät. 

Stöd från församlingen
Under denna svåra tid var det 
viktigt för Sofia att få fortsätta 
att gå på den judiska kindergar
ten AVIV som har höga avgif
ter. Hon hade börjat året innan 
och det var angeläget att hon efter 
faderns död fick fortsätta och inte 
behövde lämna Aviv där hon trivdes 
mycket bra. Irina vände sig till judis
ka församlingen i Tallinn och fick 
bidrag till avgiften. Sofia fick även 
psykologhjälp från församlingen. 

Gått vidare
Irina var mycket fäst vid sin man 
och det tog flera år för henne att 
komma över makens död. Men nu 
har hon åter börjat arbeta i sitt yrke 
som kosmetolog. En dag i veckan, 
på torsdagar, kommer hon till judis
ka församlingshuset och erbjuder 
medlemmar i judiska församlingen 
att få skönhetsvård till reducerat pris. 
Hon har även sökt arbete inom judis
ka hemtjänsten.   
– Jag vill gärna ”ge något tillbaka” till 

församlingen som varit ett stort stöd 
under min svåraste tid, berättar hon.  

Jag träffar Irina i judiska försam
lingshuset och hon har med sin lilla 
dotter som uppmärksamt lyssnar på 
oss. Irina är en vacker kvinna som 
utstrålar värme och tacksamhet.  
Oleksandra Nazarova, koordinator 
för projektet Bättre livskvalitet för 
judiska singelföräldrar med barn med 
särskilda behov och utbildad psyko
log, har varit mycket delaktig i Irinas 
”rehabilitering”.  Hon är med under 
vårt möte och det syns att de båda 
har en mycket nära relation. 

Avgörande
För Irina har stödet från projektet 
varit avgörande för att hjälpa henne 
att gå vidare.  

 Det betydde allt. Jag kände stort 

stöd från församlingen, sä
ger hon. Jag är tacksam för 
människor som kan och vill 
hjälpa. Som har värme och för
ståelse och som ser mina behov. 
Det var viktigt att jag inte var 
ensam under min svåra tid. 

Jag är tacksam att folk från 
Sverige engagerar sig, fortsät
ter hon och ler. Att människor 
i Sverige bryr sig om det lilla 
landet Estland och den judiska 
församlingen här. 

När vi besöker det judiska dag
hemmet, Aviv, under fredagens 
shabbatfirande ser vi Irinas dot
ter, Sofia, som tillsammans med 
Tali Elkind, som var på Glämsta 
i somras, tända shabbatljusen 
(se bild på nästa sida).Två små 
flickor som utför ceremonin 

med kunskap och värdighet. Sofia 
verkar nu må mycket bättre. Efteråt 
talar hon ivrigt med de andra barnen. 
Till hösten ska hon börja i den judiska 
skolan. Oleksandra berättar att Irina 
eventuellt ska lämna projektet. 

- Tack vare hjälpen de fick i en svår 
situation kunde de resa sig och gå 
vidare. Det betyder mycket för dem 
men även för oss i projektet, menar 
hon. Att se att människor kan gå vi
dare av egen kraft är mycket tillfreds
ställande.  

Den lilla familjen Irina Eidelkind 
och dottern Sofia är ett bra exempel 
på ett lyckat resultat av vår hjälpin
sats och på betydelsen av projektet i 
Östersjöjudiskt Forum. Det finns fle
ra på andra sidan Östersjön som be
höver oss och det kan vi bidra med. 
Din gåva gör skillnad! 

Stödet hjälpte Irina att gå vidare

Text och foto: Rut Milchner

Projektet Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn med särskilda behov initie-
rades av Östersjöjudiskt Forum 2015 och startade i samarbete med judiska församlingen i 
Tallinn 2016. Under åren har barn och singelföräldrar fått hjälp i olika former under längre 

eller kortare tid. Flera har kunnat lämnat projektet och klarar sig nu på egen hand. 

Irina Eidelkind är änka och har en dotter, Sofia, som står henne 
mycket nära. 
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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!
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Katalogia AB, Solna

Omslag: Coronavirus
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På det judiska daghemmet Aviv i Tallinn firas shabbat varje fredag. Här tänder Sofia Eidelkind och Tali Elkind shabbatljusen. Foto: O. Boström.

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

Vi stöder Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande i Baltikum
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