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Coronapandemin har förvärrat
situationen för människor i nöd

Den 7-årige Pyotr vill gå i den judiska skolan i Tallinn mer än något annat.

J

ekaterina, 44 år, är från Tallinn. Hon är mor till två
barn, Semyon, 17 år och Pyotr, 7 år.
Efter skilsmässan från sin man för fem år sedan,
blev hon tvungen att sälja familjens lägenhet eftersom
hon inte kunde klara av betalningarna på lånet. Jekate
rina och barnen flyttade sedan in hos hennes pensio
nerade föräldrar.

Det yngre barnet, Pyotr, gick på den privata judiska
förskolan ”Aviv”. Han trivdes mycket bra, hade nära
vänner där och kallade ”Aviv” för sitt andra hem.
På senare tid har mammans ekonomi försämrats på
grund av den globala pandemin och nedstängning
en av Estland. Hon arbetar dock, men hennes nu
varande lön täcker inte familjens levnadskostnader,
och därför blev Pyotr tvungen att sluta på ”Aviv”.
Pyotr vill gärna börja i judiska skolan i september
och han har klarat inträdesprovet bra. Men nu är
det osäkert om han kan börja i årskurs 1, eftersom
skolan inte är helt gratis: det finns avgifter för skol
luncher, fritidsaktiviteter och andra aktiviteter.
Vi vill gärna hjälpa Pyotr att fortsätta med sin judis
ka utbildning. Vill Du också hjälpa honom?
Översättning och bearbetning: Rut Milchner
Foto: Olga Gorchakova

Hjälp dem IDAG!
SR, 68 år, föddes i den lilla staden Tukums i Lettland.
Numera bor hon i en ruffig lägenhet i Riga. Hon är på
grund av multipla sjukdomar – långvarig smärta i musk
ler och leder, psykiska problem och dåligt hjärta – helt
oförmögen att ta hand om sig själv och sitt hem.
SR har aldrig varit gift. Hon har inga barn och inga
släktingar som kan hjälpa henne med det dagliga livet.
Hennes pension per månad är cirka 3 170 kronor. Den
räcker inte långt och utan hjälp från Hesed (församling
ens sociala sektion) hade hon inte klarat sig. Hesed stöt
tar med bland annat matpaket, extra katastrof stöd (p g a
coronapandemin) med mera.
Ditt bidrag hjälper SR till ett drägligare liv!
Översättning och bearbetning: John Gradowski Foto: Inna Eizensharf
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Hjälp oss hjälpa!
Swisha din gåva till
nr 1232138899
eller använd
Bg 5036-6822
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Ordförande har ordet

Fortfarande stora extra behov på grund av Coronaviruset
Akuta vädjanden om stöd

Dessa rader skriver jag under midsom
marhelgen, att läsas i mitten av augusti.
Pressläggningen är extra lång pga som
maren och pandemin.
Förhoppningsvis har ni alla haft en
fin och avkopplande sommar, trots alla
restriktioner med social distansering och andra begränsning
ar. Självklart hoppas jag att Coronaläget är bättre när ni läser
detta, men fram tills nu kan jag bara konstatera att de behö
vande judarna i Baltikum nu än mer behöver vårt stöd. Vi har
fått akuta vädjanden från församlingarnas socialarbetare om
utökat stöd för att så långt som möjligt minimera de negativa
effekterna av pandemin för de mest utsatta, de sjuka äldre
och barnfamiljerna med bara en förälder. Artiklarna i detta
nummer ger en inblick i vilka som berörs och tyvärr kan vi
ge många fler exempel.
Tack alla som hörsammade vårt upprop i förra numret om
akut stöd. Utöver alla era bidrag beslutade vi att också skicka
ca 80 000 kronor ur vår akutfond som är till för extraordinära
situationer. Vi är beredda att göra vårt yttersta för att hjälpa

till och ta av våra reserver – om inte nu – när? Med er hjälp
ska vi klara utmaningen – ingen kan göra allt – men alla kan
göra något!

Föreningens årsmöte

Coronaviruset gjorde att vårt årsmöte den 26 maj avhölls
digitalt. Styrelsen valdes på två år vid förra årsmötet så här
skedde inga förändringar. Någon vecka innan årsmötet avled
tyvärr vår mångårige och trogne revisor Berndt Heyman som
vi tacksamt minns för sitt engagemang för vårt Forum. Till
ny revisor valdes judiska församlingens ekonomichef Peter
Christensen med Tobias Rawet som suppleant. Årsmötet be
slutade också att höja medlemsavgiften med 20 kronor från
2021.

Gästkrönikör

I förra numret började vi med att ha en gästkrönikör i vår
Bulletin. Inledningsvis vill jag synliggöra våra styrelsemed
lemmar men på sikt gärna också andra som vill bidra med
tankar/texter. I detta nummer är det vår andra ungdom i sty
relsen, Jana Seiheta, med rötterna i Riga, som hållit i pennan.
Thomas Bab/Ordförande

Gästkrönika

Hesed kämpar för coronadrabbade
Text: Jana Seiheta

S

om styrelsemedlem med ursprung i Lettland vill
jag uppmärksamma alla de, som i mitt gamla
hemland, trots pågående pandemi, vägrar accep
tera svårigheter och nu mobiliserar all sin
kraft och kämpar för att bistå där det behövs.
Den judiska församlingens sociala avdelning
Hesed i Lettland jobbar för fullt för att göra
utsatta människors liv så bra som möjligt.
Deras arbete baseras precis som resten av det
moderna samhället, på en hemsida, Facebook
sida och en särskilt framtagen app. På hemsi
dan pågår en aktuell insamling för att få fram
matpaket. Ett matpaket innehåller flera paket

pasta, gryner, konserver och andra produkter med lång
hållbarhet. Ingenting speciellt men ändå livsviktigt för
många äldre. Hesed har redan lyckats få ihop pengar
för ett antal paket. Men det räcker inte, det
finns fortfarande många behövande som inte
har fått hjälp. De färdiga matpaketen körs ut
av volontärer. I appen kan de som vill hjälpa
till aktivt tacka ja till ett visst uppdrag, såsom
utkörning, inhandling mm.
De kämpar, visst! Men med ert stöd kan vi
säkerställa att fler äldre får matpaket och med
det en chans att överleva dessa svåra tider.
Hjälp oss att hjälpa andra!

Vår mångåriga styrelsemedlem Hans Kraitsik fyllde 85 år den 24 juli

H

an var i 25 år ordföran
de för Östersjöjudiskt
Forum, ÖjF, och före
gångaren Aktionskommittén
för Sovjets judar. Han avgick
som ordförande 2015, vid 80 års
ålder, men är fortfarande mycket
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aktiv i styrelsen. Med sitt stora en
gagemang, sina kreativa idéer och
härliga humor är han en uppskat
tad styrelsemedlem.
Vi judar brukar ju säga, ”bis
hundertzwanzig” och vi hoppas
att vår Hasse har många aktiva år

kvar i styrelsen. Vi önskar honom
all lycka, en god hälsa och ett fort
satt gott liv tillsammans med sin
kära Channa.
Alla som vill hylla Hasse i efter
skott är välkomna att Swisha till
1232138899 alt. Bg 5036-6822.
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Stabilitet i tillvaron
för Marjana
Text och foto: Rut Milchner
I tio år har Marjana Borissova varit med i vårt projekt ”Building a better life for Jewish
single parent families” som vi kallar ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med
barn med särskilda behov”. Hon är 40 år och bor med sin 17-åriga dotter Olga-Beata i
en liten studiolägenhet i Tallinn.

M

projektet får familjen
arjana
är
matkuponger till suskild sedan
permarket.
många år
och hennes före detStabilitet
ta man tog ett stort
Jag träffar Marjana i
banklån för att skafJudiska församlingsfa en lägenhet. Men
huset dit hon kommer
han försvann och nu
direkt efter arbetsdasitter hon ensam med
gen. Hon är mycket
ansvaret för återbetrött efter sitt heltidstalningen av lånet.
arbete, ibland ockMannen bidrar inte
så med övertid, som
ekonomiskt och har
tjänsteman inom iningen kontakt med
kassoverksamhet. Arfamiljen. I Estland
betet är krävande men
kräver lagen i prininte välbetalt. Hon orcip ingenting av fakar i princip inte med
miljefadern vid en
något utöver detta.
skilsmässa.
– Att vara med i pro– En man kan förjektet Bättre livskvasvinna men ett lån
litet för judiska singförsvinner inte, kon- Marjana Borissova vill tacka Östersjöjudiskt Forum som stöder projektet
”Bättre
livskvalitet
för
judiska
singel
f
öräldrar
med
barn
med
särskilda
behov”
i
Estland.
elföräldrar med barn
staterar Oleksandra
med särskilda behov,
Nazarova torrt. Hon
ger mig stabilitet i
är koordinator för
projektet Bättre livskvalitet för ju- svårt att fullfölja något och vet inte tillvaron, säger Marjana. När tillvadiska singelföräldrar med barn med riktigt vad hon vill göra. Detta är ron är osäker känns det bra att ha
särskilda behov och utbildad psy- ett problem för Marjana som hopp- något man kan lita på. Jag vill tacka
kolog. En viktig uppgift för henne as att dottern fullföljer sin utbild- Östersjöjudiskt Forum som stöder
är att ge psykologiskt stöd till delta- ning och att hon sen kan försörja detta viktiga projekt och vår judiska
församling i Tallinn som hjälper oss
sig själv.
garna i projektet.
Mor och dotter har en komplice- i livet.
Hjälpen från Östersjöjudiskt Forad relation. Dottern bor ibland hos
En dotter
Marjanas dotter gick tidigare i ju- en moster som är invalidiserad och rum betyder mycket: för dagens liv
diska skolan. Hon studerar nu ho- hjälper henne med inköp, städning, men också för framtiden för ungdotellmanagement men funderar på matlagning mm. Då får även Marja- mar som är beroende av hjälp. Tack
att lämna utbildningen. Hon har na en välbehövlig avlastning. Från för ert viktiga stöd!
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Jackie Jakubowski var med när första judiska
församlingen i Baltikum bildades
Text: Rut Milchner
avled Jackie JakuI oktober 1989 blev Jackie Jakubowski
bowski. Jackie Jakubowski har på ett
och Hans Kraitsik, ordförande i Österavgörande sätt bidragit till vitalisesjöjudiskt Forum, inbjudna till Riga av
ringen av det judiska Sverige.
judiska aktivister som ville etablera ett
Jackie blev tidigt engagerad i Akjudiskt kulturcentrum. De var de enda
tionskommittén för Sovjets judar som
närvarande från västvärlden. Det blev
stödde så kallade refuseniks i Sovjet
starten på en av de återskapade judiska
och var en av dem som engagerade
församlingarna i Baltikum.
sig för de sovjetiska judarna och beFör Jackie Jakubowski var ett vitalt
Jackie
Jakubowski
på
90-talet.
sökte dem regelbundet. Kommittén
judiskt liv i alla länder av stor betyvar föregångare till Östersjöjudiskt
delse och det blev hans livsgärning att
Forum, ÖjF.
bidra till detta.
1989 startade en grupp judar i Riga med hjälp
ÖjF har i snart 50 år bidragit till de små judiska
av vår kommitté en judisk tidning som skulle spri- församlingarna i Baltikum och detta är i dessa coroda kunskap om händelser i den judiska världen. natider mer avgörande än på länge. Vill du medverTidningen skulle spridas till judar i hela f.d. Sov- ka till ett fortsatt judiskt liv i de baltiska länderna,
jet. Vid den tiden fanns inga judiska församlingar ge gärna ett bidrag via Swish 1232138899 eller använd Bg 5036-6822.
i Baltikum.
för en tid sedan

Foto: Karl Gabor
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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.
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