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Ordförande har ordet

Shana tova (Gott nytt år)
Kära läsare, medlemmar, intressenter
och alldeles särskilt alla ni som stöttat och stöttar oss ekonomiskt så att
vi kan hjälpa alla som har det svårt
och behöver vårt stöd i Estland och
Lettland. Stort tack för det gångna judiska året 5780 och god fortsättning
på det nya året 5781 som började den 18 september.

5780

Året som gått har varit påfrestande för oss alla och drabbat
oss på olika sätt, allt orsakat av Coronaviruset. De redan svaga och utsatta judarna i Baltikum fick det på många sätt än
svårare, många förlorade sina jobb, isoleringen slog hårt och
samhällets stöd där är långt ifrån det som vi är vana vid här.
Våra vädjanden om akut hjälp till de hårdast drabbade har
hörsammats av många och vi har också bidragit med extra
medel ur vår akutfond. Om detta har vi skrivit i de senaste
bulletinerna.
Vaccin mot Corona och influensa
I detta nu arbetas det på många håll intensivt med att försöka
få fram fungerande vaccin mot Coronaviruset. Vi vet alla vad
det kommer att betyda för hälsan och ett bättre liv när ett
fungerande vaccin finns tillgängligt för alla. Bra influensavaccin finns sedan länge tillgängliga, vi tar det nästan för givet.
Vi vet också att dessa vaccin gör enorm nytta och räddar
liv, speciellt för alla som tillhör olika riskgrupper. Förståelsen
för dessa vaccins betydelse för hälsan tror jag har ökat i och

med Coronapandemin. I Sverige får alla pensionärer och övriga riskgrupper gratis vaccinering, pensionärer till och med
förstärkta doser i år. I Baltikum kostar det att bli vaccinerad
och de som behöver vaccinet mest är oftast de som har minst
möjlighet att betala.

Vaccineringskampanjen är detta nummers
insamlingsfokus

I detta nummer slår vi ett särskilt slag för den årliga vaccinationskampanjen. Den har vi genomfört årligen sedan 2007
och vi får åtskilliga bevis på hur uppskattade ”våra stick” är
och vilken nytta de gör rent medicinskt. Varje vaccinationsdos kostar ca 195 kr. Bidra med en eller flera doser.
Våra övriga hjälpprojekt rullar vidare parallellt. Läs om Daria,
14 år och KS, 78 år i denna bulletin som är några av hjälpmottagarna.
Gästkrönikör
Läs vår mångårige vice ordförandes lilla krönika om närhet
och vikten av kontakter med judarna i Baltikum. Vetskapen
om att ha stödjande vänner i närområdet betyder mycket.
Enkelt att bidra till våra projekt
Som företagare kan du sätta in en annons á 500 kr. Även privatpersoner välkomnas att annonsera. Bidrag utan annons är
också välkomna. Vi har också fina diplom som kan användas
för uppvaktning på bemärkelsedagar. Kontakta Dina på vårt
kansli b.j.f@telia.com för mer information..

Thomas Bab/Ordförande

Gästkrönika

Nära och kära...

Text: Bengt Sederowsky
….är ett uttryck som kan tolkas och appliceras
på flera olika sätt. Att stå någon nära kan man
ju göra utan att det betyder att ha någon kär.
Att känna samhörighet och kanske ett visst ansvar för människor brukar öka när det geografiska avståndet minskar. Att judar i olika länder
automatiskt känner en speciell samhörighet tar
många kanske för givet.
Judarna i Sverige i dag har i mycket stor utsträckning sina rötter i våra grannländer på
andra sidan Östersjön och ofta då i de baltiska länderna.
För 100-150 år sedan lämnade många judar Tsarrysslands
pogromer och ett fattigt och ofta eländigt liv. Samtidigt
blomstrade det judiska livet, i t.ex. Vilnius, fram till andra
världskrigets fasor. Därefter kom den sovjetiska ockupationen som kraftigt försvårade för den lilla spillran judar
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som fanns kvar i Baltikum att leva ett judiskt
liv. Efter Sovjets fall har de judiska församlingarna fått nytt liv, med stor hjälp från omvärlden, och än en gång kan de baltiska judarna
känna sig och leva som judar.
Judar med rötter i Baltikum finns i hela världen men inga har den geografiska närheten
som vi i Sverige.
Att knyta och hålla kontakt med det judiska
Baltikum är en hjärtefråga för Östersjöjudiskt
Forum och faktiskt är avstånden från Stockholm till Tallinn och Riga kortare än till både Göteborg och Malmö.
Låt oss hoppas att det nya året (både 5781 och 2021)
blir ett år av närmare kontakter till våra nära grannar.
Att skänka en vaccindos kan väl vara en bra början på att
skapa kontakt.
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Vädjande från Tallinn

Hjälp Daria och
hennes mamma till
ett bättre liv!

Från Welfare
Center ”Hesed
Latvia”

Daria, 14 år, är ett av barnen som är med i vårt projekt ”Bättre livskvalitet
för judiska singelföräldrar med barn med särskilda behov i Estland”

D

arias pappa
har aldrig
varit delaktig i sin
dotters liv.
Hennes mamma, Alla,
blev tvungen att ha två
arbeten (varav ett var
med nattskift). På grund
av detta började Daria få
problem med sina studier och klasskamrater.
Förra året förvärrades
Darias psykiska problem så mycket att hon
lades in på ett psykiatriskt sjukhus. Hon blev
tvungen att lämna den
allmänna Judiska skolan,
där hon trivdes, och gå i
en skola för barn med
särskilda behov. Hennes
mamma tvingades lämna
sitt arbete för att ta hand
om sin dotter.
För tre år sedan tog
Alla ut ett lån för att
renovera sin enrumslägenhet. På grund av
att hon inte hade något
arbete och skulder för
lånet vände hon sig till
Tallinns socialtjänst för
att få hjälp. Eftersom
hon hade ett lån vägrade
staden att hjälpa henne.
För tillfället är skulden
för lägenheten 700 euro.
Renoveringen i barnrummet är inte klar än
och Daria måste sova på
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Före pandemin var KS mycket aktiv i Rigas
judiska församling där hon bland annat
deltog i firandet av judiska högtider.

Renoveringen i barnrummet är inte klar än och Daria måste sova på en
madrass på golvet.

nes mamma till ett vären madrass på golvet.
Daria lider fortfarande digt liv. Ditt bidrag betyav panikattacker, och för der mycket.
Tack för ditt stöd!
att kunna ta hand om
och hjälpa henne kan
Alla fortfarande inte ar- Översättning och bearbettning:
Rut Milchner. Foto: Aleksandr
beta heltid.
Hjälp Daria och hen- Dusman.

KS är 78 år. Hon bor tillsammans med sin syster i Riga i en
lägenhet som tillhandahållits av
kommunen. Ingen av dem har
egna familjer och har därför ingen som kan hjälpa till att ta hand
om dem.
KS föddes i Uzbekistan. Före
pensionen arbetade hon som revisor. Både KS och hennes syster
är multihandikappade. KS lider
av många hälsoproblem – cancer, fysiologiska förändringar av
musklerna och luftrörsastma. På
grund av dessa sjukdomar klassas
KS i den allra högsta riskgruppen
och får absolut inte smittas av
covid-19. Både hon och hennes
syster har lagt om livsstil och nu
håller de sig mest hemma.
Genom Sociala sektionen i judiska församlingen deltar KS i matprogrammet, vinterhjälpen och får
stöd till andra hjälpmedel såsom
en spatserkäpp.
Före pandemin var KS, med sin
positiva och optimistiska läggning,
mycket aktiv i Rigas judiska församling där hon bland annat deltog i firandet av judiska högtider.
Hjälp Östersjöjudiskt Forum att
hjälpa KS och hennes syster inför
den annalkande vintern med bidrag till bland annat vaccinering
mot säsongsinfluensan.
Översättning och bearbetning: John
Gradowski. Foto: Sabina Bairamova.
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P O S T T I D N I N G B P O R T O B E TA LT

Returadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm

Nu är det dags igen för den årliga

VACCINERINGSKAMPANJEN

V

accineringsprogrammet
mot influen
san för äldre och ut
satta i de baltiska
län
derna, och som
bekostas av Östersjö
judiskt Forums bidragsgivare, kan bara
beskrivas som ett synnerligen lyckat projekt. Nu gör vi det för
14:e året i rad.
För bara 195 kronor
per spruta kan vi hjälpa en utsatt person
från onödigt lidande.
195 kronor är en stor
summa för vår mål-

grupp som helt enkelt
inte har råd eller som
måste avstå från något
annat livsviktigt för att
ha råd med sprutan.
Nu är det upp till
oss alla att genomföra
kampanjen! Var med
och rädda liv!

Varje år vaccineras flera hundra personer i Judiska församlingens
lokaler i Riga. Foto: D. Polisjuk.

Utan din hjälp
kan vi inget göra.
Med din hjälp kan
vi göra mycket. 195
kronor kostar varje
injektion.
Använd bifogat inbetalningskort eller
swisha ditt bidrag
till 1232138899.

Vi stöder Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande i Baltikum
Familjen Hans Kraitsik
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Adress
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm
Telefon
08-664 53 38
Facebook:
www.facebook.com/balticjewishforum/
E-post & Hemsida
b.j.f@telia.com
http://www.ostersjojudisktforum.se

Medlemsavgift 2021
250 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: I pandemins spår – influensavaccinet viktigare än någonsin.
Foto: Google.
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