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Glad Chanuka – God Jul – Gott Nytt År!

Ger bistånd till behövande judar och judiskt liv i Baltikum

Anna K, 9 år, är ett av barnen inom projektet 
”Bättre livskvalitet för judiska singel föräldrar 
med barn med särskilda behov i Estland” 
som vårt Forum driver sedan 2016. Utöver 
matkuponger till familjen har Anna möjlighet 
att delta i kurser och lektioner som är nöd-
vändiga för hennes utveckling.
Foto: A. Dusman

jag har varit styrelsemedlem i föreningen 
Östersjöjudiskt Forum sedan 2016. Jag har 
arbetat inom Stockholms judiska försam
lings sociala sektion i över tjugo år och star
tat upp och medverkat till projekt för särskilt  
Förintelsens Överlevande. 

Östersjöjudiskt  Forum når via sina olika 
hjälpinsatser såväl de Överlevande men också 
hjälpbehövande familjer och då särskilt ensam
stående med barn med särskilda behov. Jag vet 

vad sådan hjälp betyder för mot tagarna. För mig 
känns det därför mycket meningsfullt att kunna 
medverka till att sprida glädje, göra mitzva och ge 
ökad trygghet i vardagen som många judar i de 
baltiska länderna fortfarande är i behov av. Vårt 
arbete är beroende av bidrag 
från bland annat dig som 
läser vår bulletin. 
Tillsammans kan vi 
åstadkomma mycket!  

Gästkrönika Gör en mitzva du också
Text: Simone Nadbornik

Hjälp oss hjälpa!
Swisha din gåva till  

nr 1232138899
eller använd

Bg 5036-6822

Stöd vår Chanukainsamling! 
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Stora glädjefyllda helger är i an
tågande. Först den judiska cha
nukahögtiden, som firas i 8 dagar, 

11–18 december, till minne av åter
invigningen av templet i Jerusalem år 
164 f.Kr. Några dagar senare firas den 
kristna julen. Båda helgerna ser särskilt 
alla barn fram emot, inte minst för att 
de brukar få presenter. För de något 

äldre handlar det om fest, glädje, god och ofta för mycket 
mat. Tyvärr är detta inga självklarheter för de baltiska judar 
som Östersjöjudiskt Forum bl.a. är till för. Vi hjälper de ut
satta och behövande, barnfamiljer såväl som äldre. Just nu är 
hjälpen än mer angelägen på grund av allt extra elände som 
coronapandemin ställt och ställer till med.

Det är tack vare er, våra medlemmars och läsares gåvor, 
som vi kan göra skillnad.

Trots att minimilönen i Estland i år höjts till 584 Eur/mån 
är det en inkomst som inte överskrider gränsen för relativ 
fattigdom. Betänk då att våra hjälpmottagare ofta är ensam
stående i låglöneyrken som inte alltid kan arbeta heltid och 
pensionärer med betydligt lägre pensioner än minimilönen. 

Enligt senaste tillgänglig estnisk statistik lever 21,1 % av be
folkningen i Estland i relativ fattigdom och 3,4 % i absolut 
fattigdom. Alla våra hjälpmottagare tillhör någon av dessa 
grupper. Situationen i Lettland är likartad.

Vårt projekt för att stödja singelföräldrar med barn med 
särskilda behov kommer för nästa år att bestå av 15 singel
föräldrar med totalt 20 barn, 1 i förskoleåldern, 11 ”pre teens” 
och 8 tonåringar. Vi är deras garanti för ett anständigt liv och 
med er hjälp ska vi klara det! Det handlar i dessa tider inte 
minst om en chanukagåva som lyser upp i vintermörkret. 
Tänk på våra baltiska behövande. Ge också dem en värdig 
och fin chanukapresent och därmed en minnesrik helg. Ge 
din gåva redan idag – den behövs! Tack på förhand!

Gästkrönikör
Detta nummers gästkrönikör är Simone Nadbornik, vår expert 
på sociala frågor. Gör en mitzva du också så som Simone.

Avslutar med att önska er alla Glad Chanuka, God Jul och 
ett Gott Nytt År!

Thomas Bab/Ordförande

   Ordförande har ordet

Familjen Irene  
och Thomas Morne

KRAN & SCHAKT AB

RUT MILCHNER

Vi har plats för fler stödjare. Från 500 kr/nr. Kontakta vårt kansli.
Besök vår hemsida www.ostersjojudisktforum.se och följ oss på Facebook 

www.facebook.com/balticjewishforum/
Uppvakta med våra gåvodiplom och stöd samtidigt vår verksamhet.

Beställningen tas emot via telefon 08 664 5338 eller via e-post b.j.f@telia.com

Vi stöder Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande i Baltikum
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Föreningens syfte 
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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Citera oss gärna – men ange källan!

Tryck
Katalogia AB, Solna

Omslag: Bättre livskvalitet för 
judiska singel föräldrar med barn med 
särskilda behov. Foto: A. Dusman
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