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Vår verksamhet syftar till att göra livet lite 
lättare, lite anständigare och lite värdigare för 
de judar i Estland och Lettland som vi åtagit 
oss att hjälpa. Det är via dina gåvor som detta 
är möjligt.

Nu stundar glada helger för såväl judar som 
kristna. Chanuka, ljusets högtid, till minne av 
återinvigningen av templet i Jerusalem år 164 
f.Kr, firas i 8 dagar med start den 28 november. 
När och varför julen firas tror jag alla känner till.

Pandemins konsekvenser
Våra hjälpbehövande har haft ett mycket tungt år till följd av pandemins 
konsekvenser. Ensamheten har ökat markant, framförallt bland de äldre 
och sjuka, men även barn och ungdomar har drabbats. Många som haft 
enklare jobb inom servicenäringar har friställts och därmed tappat viktiga 
inkomster. Barn har fått besvär som påverkat skolarbetet, för att nämna 
några av alla problem som uppstått.
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Glad Chanuka – God Jul – och ett riktigt Gott nytt år
önskar vi alla våra medlemmar, sympatisörer, läsare, 
annonsörer och bidragsgivare. Ert stöd möjliggör att vi 
kan hjälpa behövande judar och judiskt liv i Baltikum.

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

Våra insatser
Livet består inte bara av att få det dagliga att gå ihop, vilket det oftast gör 
med hjälp av våra olika insatser med matkuponger, bidrag till elkostnader, 
mediciner, dagisavgifter, vaccinering mot influensa mm. Ett anständigt liv 
behöver också en guldkant då och då.

Låt en del av ditt helgfirande bli en gåva från dig till dem!
I skrivande stund vet vi inte om det är möjligt att ordna gemensamma 
chanukafiranden i respektive församlings regi eller om allt firande måste 
ske individuellt/familjevis. Oberoende av vilket så vill vi ge alla behövande 
den där guldkanten, känslan av ”jiddishkeiten” och framförallt vetskapen 
om att vi bryr oss. Därför:

Stöd årets chanukainsamling med en gåva!

Ge din gåva redan idag – den behövs så att vi kan säkerställa 
ett paket till alla barn och ett firande som ger lite livskvalitet till 
dem som annars blir utan!

Thomas Bab/Ordförande

 Ordförande har ordet
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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.
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Omslag: Chanuka 2019 i Tallinn. 
Foto: Östersjöjudiskt Forums bildarkiv.
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Vi stödjer Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande i Baltikum
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Influensavaccineringen och coronaläget i Baltikum
I skrivande stund pågår kampanjen för att samla in medel till influensa-
vaccineringen. Efter vårt upprop om detta har vi fått reda på att såväl 
Estland som Lettland i år kommer att vaccinera alla utan kostnad som är 
65+. Övriga måste fortfarande betala för vaccinet. Detta gör att vi räknar 
med att insamlade medel i år kommer att räcka med råge och eventuella 
överskott kommer att gå till efterfrågade vitaminkurer för behövande 
äldre och försvagade. 

Vad coronaläget beträffar är smittspridningen mycket hög i Baltikum 
(slutet av oktober). Antalet nya covid-19-fall stiger kraftigt. I Lettland 
har ett särskilt nödläge införts fram till 11 januari 2022. Munskyddstvång 
har införts i alla offentliga byggnader och ovaccinerade kommer inte 
att släppas in i större butiker. Under helgerna kommer dessutom bara 
nödvändiga affärer att hålla öppet. 

Detta kan komma att öka på hjälpbehovet för dem vi värnar om och vi 
måste vara beredda på nya akutinsatser om/när nödropen når oss.

Malmö International Forum för att minnas Förintelsen och 
bekämpa antisemitismen
Konferensen avhölls den 13 oktober och de baltiska staterna represen-
terades av Kaja Kallas, Estlands premiärminister, Egils Levits, Lettlands 
president och Gitanas Nauséda, Litauens president. 

”Vi har en skyldighet att komma ihåg den fruktansvärda Förintelsen för 
att förhindra att något liknande händer igen i framtiden” sa Kaja Kallas. 
Hon fortsatte: ”Det estniska folket har också lidit av brott utförda av 
totalitära regimer och därför har vi stor förståelse för de som led under 
Förintelsen. Vi sprider information om allt detta i publika rum, utställ-
ningshallar, museer och i klassrum.” Kallas presenterade Estlands åt-
gärder för att bekämpa antisemitismen, med utgångspunkt från IHRA:s 
definition, och nämnde bl a att öka säkerheten för judarna och judiska 
organisationer i landet samt utveckla utbildningsmaterial.

Litauens och Lettlands representanter framförde ungefär samma bud-
skap men med lite andra ord.

Nu hoppas vi att det inte bara var fina ord anpassade för konferensen 
utan att det också sker saker i praktiken som förbättrar läget för judarna 
i Baltikum.

Bild: Stefan Löfven, Kaja Kallas och Anna Ekström 
den 13 oktober 2021 i Malmö. 
Foto: Google.


