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Verksamhetsberättelse
Medlemsavgiften utgör basen för att driva vår verksamhet! Din avgift gör att vi kan jobba vidare.
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för
år 2019
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bas minskar våra möjligheter att hjälpa
utsatta judar
i Baltikum.
Kära medlemmar i Östersjöjudiskt Forum och alla läsare av Östersjöjudisk Bulletin!

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,
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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 Milchner, 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

ThomasSverige.
Bab/Ordförande
Den skickas även till de judiska församlingarna i Baltikum och till JDCs (The American Joint
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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 länderna, 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 Chanuka-firande 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 10-12 maj genomförde vi en medlemsresa till det judiska Riga med ”tsimes”. 16 nöjda deltagare 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.
* 23-26 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.

4

Östersjöjudisk BULLETIN 3 • 2020

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 mammor 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 uppmärksamma 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 hjälpsamma. 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 underbart 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 välbehövlig 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 Föreningen Förintelsens Överlevande under föregående verksamhetsår 2018. Projektet genomfördes under oktober-november 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 e-postadresser 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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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 bistånd.
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ÖSTERSJÖJUDISKT
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