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Att slippa frysa – en del av ett värdigt liv!  
Dags för årets vinterhjälp!

DEN ENDA BISTÅNDSORGANISATION SOM VERKAR FÖR 
BEHÖVANDE JUDAR OCH JUDISKT LIV I BALTIKUM

IG (89 år), lever med 
sin son i en tvårums
lägenhet i Riga. 
Som ett resultat av 
coronapandemin har 
arbetslösheten stigit 
mycket i Lettland 
vilket ledde till att 
hennes son blev av 
med sin anställning, 
varför de nu kämpar 
med inkomsterna 
varje månad. På 
grund av hennes 
höga ålder, svårighe
ter med hälsan och 
den låga inkomsten 
har IG inte möjlighet 
att köpa de livsme
del hon behöver, be
söka vården regel
bundet och betala 
räkningarna. Hon har 
fått det allt svårare 
att ta hand om sig 
själv. Trots allt detta 
är IG en män niska 
som har behållit sin 
optimism, hon är 
pratsam och utstrå
lar hopp om livet.

Hjälp oss hjälpa!
Swisha din gåva till  

nr 1232138899
eller använd

Bg 5036-6822
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Jag vill börja med att tacka er alla som 
på olika sätt bidragit till våra projekt 
och insamlingar under 2020. En aldrig 
så liten gåva från oss betyder ofant-
ligt mycket och gör stor skillnad för 
de svagaste och mest utsatta judarna 
i Baltikum. En något större gåva kan 

göra underverk. I vårt vaccineringsnummer, hösten 2020, 
skrev vi om Daria och hennes mamma och deras utsatt-
het. Två av våra trogna givare bidrog till att lösa familjens 
omedelbara behov. Det blev en chanukapresent de sent 
ska glömma. Ett stort TACK har framförts från familjen. 
Mycket har genom åren förbättrats för judarna och de ju-
diska församlingarna, men vår organisation betyder fortfa-
rande mycket för de sämst ställda – och de är fortfarande 
alltför många.

Dags för medlemsavgiften 2021
Snälla, hörsamma vår vädjan om att teckna medlemskap i vårt 
forum också för 2021, se vidare bifogat brev. Vi har plats för 
fler medlemmar och stödjare! Ni som är medlemmar och som 
stöder oss med bidrag är basen i vår verksamhet. 

Till dig som får vår Bulletin
Vår Bulletin skickar vi ut till drygt 3000 hushåll, bl.a. till alla 
som är med i en judisk församling. Vi hoppas att alla ni som 
”bara” läser vår Bulletin tycker att den är intressant och att 
ni uppskattar vad vi gör. Till er vill jag säga – gå med i vår 

förening, vi behöver er och gärna också ett bidrag. Det är 
med er hjälp vi kan hjälpa de verkligt behövande och utsatta 
judarna i Estland och Lettland. Om vi inte är intressanta för 
dig vill vi gärna få veta detta. Då stryker vi dig ur vårt register 
och spar portoutgiften. 

Vinterhjälp till dem som fryser och som nu behöver oss!
Detta nummer av bulletinen har ett upprop om ”vinterhjälp”. 
Det handlar i första hand om att se till att de som bor i gamla 
lägenheter med dålig isolering, och som har det svårt också på 
andra områden, får hjälp med att betala sina elräkningar, får 
varma kläder och tillräckligt med mat. Artikeln av John Gra-
dowski i detta nummer berättar hur situationen ser ut för en 
av alla de familjer som får stöd via vår vinterhjälp. Mamman i 
familjen är uppvuxen på ett barnhem och har inga släktingar 
eller anhöriga att förlita sig på. Hjälp behövs verkligen. Det 
som för oss är så självklart är det inte på andra sidan Öster-
sjön. Vårt projekt ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräld-
rar med barn med särskilda behov i Estland” pågår parallellt 
hela året. Dessa familjer får också del av vinterhjälpen. 
Vi har tagit på oss ett uppdrag och det skall vi fortsätta att ta 
ansvar för. De litar på oss – och vi litar på dig för att kunna 
fullgöra uppdraget. 

Gästkrönikör
Vår styrelseledamot Rut Milchner skriver ofta artiklar i vår 
bulletin. I detta nummer blir det några egna tankar.

Thomas Bab/Ordförande

 Ordförande har ordet

Jag har vid flera tillfällen besökt Estland och 
Lettland och träffat våra judiska vänner där. 
Både fattiga äldre pensionärer och singelför-
äldrar med barn med särskilda behov. 

När jag tagit mig upp för de slitna trappupp-
gångarna utan hiss möter jag dem i deras 
små, gamla och spartanskt möblerade bostä-
der. Dessa må vara små men när någon från 
Östersjö judisk Forum kommer på besök är 
hjärtligheten stor. Trots enkla förhållanden tar de emot oss 
med värme och uttrycker stor tacksamhet för vårt stöd.  

Den judiske filosofen Martin Buber menade att centrum i 
allt mänskligt liv är äkta möten. Att möta våra vänner från 
Estland och Lettland, se dem i deras hemmiljö, tala med 

dem och höra dem berätta om sina liv och vad 
stödet från Östersjöjudiskt Forum betyder är 
oerhört värdefullt. Efter ett sådant möte förstår 
man vad vi betyder för våra judiska vänner där. 
En glimt av glädje i en tuff tillvaro. 

Vårt Forum har även stor betydelse för de ju-
diska församlingarna i Estland och Lettland 
som hängivet arbetar för utsatta medlemmar.  
Under Coronapandemin, när vi är hänvisade 

att tillbringa mycket tid i våra bostäder, blir Vinterhjäl-
pen ännu viktigare. Med den vill vi se till att våra judiska 
vänner inte ska behöva frysa och att de ska få tillskott av 
bra mat och varma kläder.
Låt oss ge dem Värme, både fysiskt och emotionellt.  
Ge en gåva till Vinterhjälpen idag. Om inte nu, när då?

Gästkrönika
Det personliga mötet

Text: Rut Milchner

Tack för 2020 och god fortsättning på det nya året
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 Ordförande har ordet

När vi besöker 
TL är en-
dast yngste 
sonen Ma, 
fem år, hem-

ma tillsammans med mam-
ma. Äldste sonen Mi, 15 år, 
är fortfarande i skolan och D, 
tolv år, läser engelska hem-
ma hos en kamrat. När TL 
berättar om den före detta 
makens terrorvälde tänker 
både Inna Eizensharf, chef 
för Judiska församlingens 
sociala verksamhet, och 
jag tankar som inte lämpar 
sig i skrift.

Utkastad på gatan
I tio år förödmjukade han 
sin fru verbalt, psykiskt och 
fysiskt. När yngste sonen 
Ma var tre månader gam-
mal kastade pappan bok-
stavligen ut de tre barnen 
och hustrun på gatan. De 
fick bo hos vänner i några 
månader. Han betalade inte 
ett öre i underhåll, tvärt om 
fortsatte han att hota TL. 
Efter några månader flytta-
de han till Israel där han nu 
är medborgare och varifrån 
han fortsätter att hota TL.

TL fick så småningom barnbidrag från 
staten och lyckades hyra en lägenhet på 
den privata marknaden, standardmässigt 
bättre än de kommunala lägenheter-
na, men också mycket dyrare. Tvårums-
lägenheten om 48 kvadratmeter kostar 
cirka 4 000 kronor i månaden inklusive 

värme och vatten. Nu arbetar TL som 
kontorist på ett företag som förädlar 
metall. Varje månad förfogar hon över 
cirka 6 400 kronor, lön plus barnbidrag.

Omfattande hjälp
Familjen L får massiv hjälp från Ju-
diska församlingen, ett livsmedelskort 

som TL kan handla med 
i en av de stora matked-
jorna, bidrag till barnens 
skolmaterial, vinterhjälp, 
medicin och psykologisk 
hjälp för den äldste sonen 
Mi som lider av en psy-
kisk sjukdom, bidrag för 
kläder samt bidrag till bar-
nens vistelser på judiska 
sommar- och vinterläger. 
I dessa coronatider bidrar 
församlingen också med en 
dator till barnens distansun-
dervisning.
– Utan församlingens läger-
verksamhet hade barnen 
aldrig fått se havet och sko-
gen. Att åka till badorten 
Jurmala, som ligger nära 
Riga, är trots närheten helt 
ekonomiskt ogenomförbart, 
säger TL. Jag kan inte med 
ord uttrycka vad hjälpen 
från Judiska församlingen 
och Östersjöjudiskt Forum 
innebär för oss.

Mi går på en specialsko-
la, men allra bäst fungerar 
han på de judiska sommar-
lägren, enligt TL. De två 
yngsta går i den judiska 
skolan och på det judiska 

daghemmet.
  När jag frågar hur TL ser på framtiden 
tittar hon ut genom fönstret och svarar 
efter en lång tystnad:
– Det viktigaste är att klara av att beta-
la hyran så att vi inte hamnar på gatan 
igen. Det gäller att överleva dagen. Jag 
planerar ingenting utöver det.

Att resa sig på nio och gå vidare

Fysiskt och psykiskt misshandlad. Utkastad på gatan 
med tre barn. TLs liv har inte varit lätt. Men nu 
är hon åtminstone på benen tack vare hjälpen från 
Judiska församlingens sociala verksamhet i Riga.

TL i den överbelamrade hallen. Det är ont om förvaringsskåp i den lilla tvårum-
maren som TL hyr för dyra pengar. (Ansiktet är dolt och namnen skrivna bara 

med initialer på grund av rådande hotbild mot TL.)

Text och foto: John Gradowski
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Dags för årets vinterhjälp!
Dem vi stöder med vinterhjälp är i första hand 
gamla och sjuka samt fattiga barnfamiljer. Det är 
också dessa grupper som har de sämsta boende-
förhållandena.
  
Med liten eller ingen lön, knappa pensioner, minimal 
socialhjälp och höga värmekostnader den kalla års-
tiden räcker pengarna helt enkelt inte till. Det är här 
vi kommer in och gör vår insats.
 
Bara i Lettland räknar vi med att 400 familjer behö-
ver hjälp med el- och värmefakturor. För detta och 
annat beräknas kostnaden bli 200 000 kronor.

Med Din hjälp skall vi se till att våra judiska systrar och 
bröder både slipper frysa och kan få det tillskott av bra 
mat, varma plagg och de 
mediciner som de kan 
behöva. Den pågående 
pandemin är en till-
kommande tung börda.

Jag upprepar det igen 
– ingen kan göra allt – 
men alla kan göra nå-
got. Låt oss göra något!

Thomas Bab/Ordförande

Returadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm
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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: Trots sin höga ålder, 
svårigheter med hälsan och den låga 
inkomsten utstrålar IG, 89 år, hopp 
om livet. Foto: S. Bajramova. 
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Att slippa frysa 
– en del av ett värdigt liv!

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/

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

 

din godisbutik

Hjälpsamhetsförbundet 
Rodef Chesed

LLM CONSULTING GmbH

Channa och Hans  
Kraitsik

Dora och Henrik 
Radomski

THOMAS BAB KONSULT

      Willy
                Silberstein AB

Familjen Nachman

DINELL JOHANSSON

ALICE OCH FELIX 

BRAKL

Vill du swisha en gåva? Skanna QR-koden i din Swish app i mobilen.


