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den mycket långa tid som 
människor, både påtvingat 
och frivilligt, har levt mer 
eller mindre isolerat för att 
hålla covidviruset borta har 
slagit mycket hårt mot sär-
skilt utsatta äldre, ungdo-
mar och barn i det judiska 
Riga. Nu vädjar man om 
omedelbar hjälp med 
a) storstädning av mycket 
nergångna boenden, sär-
skilt hygienutrymmen, för 
50 äldre och sjuka personer 
som inte fått städat sedan 
pandemistarten och som 
inte själv har kraft att städa 

b) medel för att kunna ge 
35 barn som levt mer eller 
mindre helt isolerade under 
hela pandemin, med psykis-
ka men som följd, möjlighet 
att åter börja träffa andra 
barn i ett rehabiliterings-
program som ska äga rum 
under 10 hela söndagar 

c) medel för att kunna ge 15-20 tonåringar och deras familjer individuell terapi och familjeterapi för att 
komma över det trauma som pandemiisoleringen medfört. Dessa tonåringar har 
missat mycket av sin skolgång under pandemin och lever i utsatta familjer som inte 
kunnat ge sina ungdomar det stöd de behövt.

Den totala kostnaden för att tillgodose behoven är beräknade till 12 900 euro. 

Vi har redan lovat efterfrågat stöd – och med er hjälp ska vi klara det!
Ingen kan göra allt – men alla kan göra något! 
Tack för att du hjälper oss att hjälpa.

ÖSTERSJÖJUDISKT FORUM • BALTIC JEWISH FORUM SWEDEN
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Riga vädjar om stöd NU!
Pandemin har slagit hårdast mot de mest utsatta.

DEN ENDA SVENSKA BISTÅNDSORGANISATION SOM VERKAR 
FÖR BEHÖVANDE JUDAR OCH JUDISKT LIV I BALTIKUM
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Tack
Jag vill åter börja med att tacka alla er 
som hjälper oss att hjälpa. Era bidrag, 
små som stora, gör verklig skillnad för 
de som behöver det där lilla extra för 
att få en tillvaro som de flesta av oss 
tar för givet. I slutet på maj och bör-
jan på juni publicerade vi en vädjan på 
Facebook och i ett e-brev om Ilya 13 år 

som behövde få en egen säng för att slippa dela sovplats med 
sin mormor. Det behövdes bara 4000 kronor för att köpa en 
säng och strax efter publiceringen hade beloppet kommit in 
och Ilya fick en egen säng. Överskottet som kom in gick till 
andra angelägna ändamål, bl.a. mer terapihjälp till Ilya. Stort 
tack från Ilya och hans mormor! 

Riga har vädjat om extra stöd
Under sommaren fick vi en vädjan från judiska församlingen 
i Riga om stödinsatser för att lindra eländet som pandemin 
ställt till med. Läs mer på annan plats om vad man behöver 
hjälp med. Vi räknar med att våra medlemmar och sympati-
sörer hjälper oss att hjälpa de som nu behöver vårt stöd. Läs 
artiklarna av Rut Milchner och John Gradowski om några av 
de som kommer att få stöd.

Det är vi som leder vårt Forum perioden 2021 – till års-
mötet 2023
Östersjöjudiskt Forum höll sitt årsmöte via zoom den 25 

maj. Befintlig styrelse omvaldes på två år och styrelsen 
kompletterades med en ny ledamot, Anna Nachman, som 
jag härmed hälsar hjärtligt välkommen. Två viktiga kuggar 
kompletterar styrelsen i arbetet, nämligen Fanni Epstein 
som sköter medlemsregistret samt John Gradowski som 
ingår i vår redaktion. Sammanhållande kraft på vårt kansli 
är vår allt i allo Dina Markovich. (Se bilden nedan.)

Gästkrönikör
Vår nya styrelseledamot Anna Nachman är detta nummers 
gästkrönikör. Anna arbetar till vardags på judiska församling-
en i Stockholm. Hon har ett stort kontaktnät, en bra penna 
och ett driv som jag hoppas blir till gagn för vårt Forum.

Vi lägger till … SVENSKA …
En uppmärksam läsare har talat om för oss att det i andra 
länder också finns organisationer som stödjer judar och ju-
diskt liv i Baltikum. Rätt ska vara rätt. Därför ändrar vi från 
nu vår underrubrik på förstasidan till DEN ENDA SVENSKA 
BISTÅNDSORGANISATION SOM VERKAR FÖR BEHÖ-
VANDE JUDAR OCH JUDISKT LIV I BALTIKUM.

Shana Tova – Gott nytt judiskt år
Den 7-8 september infaller det judiska nyåret och år 5782 tar 
sin början. Jag vill önska alla våra judiska läsare Shana Tova 
med hopp om ett sött och fredligt år.

Thomas Bab/Ordförande

 Ordförande har ordet

Styrelsemöte den 25 maj via zoom.
Övre raden fr vänster: Dina Markovich, Thomas Bab, ordf, Simone Nadbornik, Fanni Epstein. 

Mellanraden fr vänster: Anna Nachman, Bengt Sederowsky, vice ordf, Jana Seiheta, Rut Milchner. 
Nedre raden fr vänster: Hans Kraitsik, kassaförvaltare, Ludvig Köhler.
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ilya, 13 år, är ett barn med speciella behov. Han har många 
diagnoser: spasmodisk astma, Chang Jansens syndrom, kromo-
somavvikelse, karpaltunnelsyndrom, artrit, myopatisk skolios, 
osteoporos, sömnapné, hyperpnoea och bradykardi.

Ilya bor med sin mamma Milena 37 år och mormor Ella 62 
år i en hyreslägenhet. Hans mamma har inte möjlighet att arbe-
ta eftersom hon måste stanna hos Ilya för det mesta. De ägnar 
mycket tid åt rehabilitering för att upprätthålla Ilyas hälsa. Ilyas 
mormor arbetar som städerska på en skola. Även om de får stöd 
från staten täcker det knappt deras hyra och utgifter.

Ilya är en glad och aktiv pojke. Han tyckte om att delta i för-
samlingens evenemang och fester för barn fram till covid-19-
retst riktionerna kom. Nu ser han fram emot att tillbringa tid med 
sina vänner igen. 

Rigas judiska församlings sociala center stöder Ilya regelbundet 
och täcker de mest grundläggande behoven för familjen. Men för 

Ilyas familj finns behov av ytterligare stöd. 
Med församlingens hjälp flyttade familjen nyligen till en tvårumslägenhet. Lägenheten var tom och i ett ganska dåligt skick.  

Församlingen lyckades köpa ett kylskåp till familjen. 
Under våren sov Ilya i en säng tillsammans med sin mormor.  Det var viktigt för honom att ha en egen säng samt en ny kudde, 

filt och sängkläder. Efter ett upprop i sociala media kunde Östersjöjudiskt Forum bidra till detta med cirka 4 000 kr, och även 
till en kurs i  rehabiliteringsterapi för pojken. Familjen är mycket tacksam för allt stöd från Rigas judiska församling och ÖjF.

Stort tack till ÖjFs vänner och bidragsgivare som hjälper Ilya och hans familj till ett värdigt liv. 
Ert stöd betyder mycket. 

 Ordförande har ordet

LR föddes för 74 år sedan i Ryssland. 
Från barndomen minns hon hur familjen, 
sittande vid ett stort bord, firade Pesach. 
Så småningom flyttade LR till Riga i Lett-
land där hon gifte sig och födde en dotter. 
I sitt nya hemland sparade hon inte bara 
på sina judiska barndomsminnen utan 
omsatte dem till levande tradition. Judis-
ka helger högtidlighölls alltid. 

LR utbildade sig till tandläkare och 
arbetade som sådan fram till pensione-
ringen. Nu saknar hon jobbet och det som 
gav henne ett stort nöje, möjligheten att 
hjälpa sina patienter. Hennes man dog för 
några år sedan. Döden har tyvärr spelat 
en för stor roll i LRs liv. Under ett och 
samma år avled fyra släktingar, men det som tog henne hår-
dast var dotterns bortgång.

Nu bor LR i en tvårumslägenhet tillsammans med sitt barn-

barn. Han lider av psykiska problem och 
är helt oförmögen att hjälpa sin mormor, 
istället är det hon som måste ta hand om 
honom trots att hon själv lider av mul-
tipla sjukdomar – grå starr, muskel- och 
skelettsjukdomar, hjärtfel, ryggproblem 
och värk i benen som gör att LR inte kan 
gå utan käpp. Trots att hennes ekonomi 
är knapp och orken likaså lägger hon ner 
all energi på barnbarnet för att göra det så 
drägligt som möjligt för honom. 

För att det ska vara möjligt får hon all 
upptänklig hjälp från församlingens so-
ciala avdelning och från Östersjöjudiskt 
Forum. En hjälp som LR prisar varje gång 
hon får besök av sociala avdelningen. De 

besöken uppskattas mycket även om hon har mindre och min-
dre ork att ens ta emot dem, hennes och barnbarnets sjukdo-
mar har tömt hennes krafter.

Ilya tyckte om att delta i församlingens evenemang och fester för barn 
fram till pandemin.

Den sjuka tar hand om den sjuke
Text: John Gradowski   Foto: Sabina Bajramova

En säng för Ilya
Text: Rut Milchner    Foto: Sabina Bajramova

LR får all upptänklig hjälp från församlingens 
sociala avdelning och 

 från Östersjöjudiskt Forum. 
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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: Ilya och hans mamma, se 
också särskild artikel om Ilya.  
Foto: S. Bajramova.
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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 stödjer Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande i Baltikum
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BRAKL

Första gången jag kom i kontakt med 
Östersjöjudiskt Forum var för många 
år sedan hos min goda vän, konstnären 

Channa Bankier på Gotland. Bland alla hennes 
färgglada prycklar och pinaler låg Bulletinen, i 
sammanhanget iögonfallande svartvit. 

Jag måste erkänna att jag fann innehållet över-
drivet i beskrivningarna av mänsklig misär. Jag 
och Channa förvånades lite över  det som nästan var som 
karikatyrer av den stackars fattige östjuden som varken 
hade tak över huvudet eller mat för dagen, utsatt som 
innan kriget. Samtidigt väcktes min nyfikenhet på denna 
organisation. Jag ville veta mer.  

Och något hände på vägen. Jag läste texterna och insåg 
att just så här påvert och illa ställt har fortfarande alltför 
många av våra judiska grannar bara ett stenkast bort. Det 

som först kändes överdrivet förvandlades sakta 
till medkänsla och en önskan att hjälpa. 

När jag nu sätter mig i Östersjöjudiskt Forums 
styrelse gör jag det med vördnad. Det här är en 
viktig organisation, både för att vi kan hjälpa 
våra grannar med förnödenheter, men ännu mer 
för att det är en symbol för att svenska judar som 
oftast har det gott ställt inte har glömt var många 

av oss en gång kom ifrån – och varför. 
 Jag hoppas att vi aldrig förlorar våra band till Baltikum, 

men mest önskar jag att det judiska livet där får fortsätta 
blomstra och att de som bär upp Baltikums jiddischkeit 
ska få leva gott och utan majoritetssamhällets spott och 
spe. Låt oss hjälpa dem med det på alla sätt vi kan, inte 
bara för tillfredsställelsen av att kunna hjälpa utan främst 
för att det också stärker oss i vår judiskhet.  

Gästkrönika
Mitt första möte med Östersjöjudisk Bulletin

Text: Anna Nachman


