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Vinterhjälpen viktigare än på länge!
Elpriserna stiger dramatiskt liksom antalet nysmittade i covid-19

Kostnaden för att
få värme i sin bostad ökar kraftigt
och coronaviruset
gör att många nu
åter tvingas hålla
sig hemma.
Hjälp med värmeräkningarna samt
hjälp med varma
kläder är viktigare än på mycket
länge.
Läs om situationen i Baltikum på
annan plats.

Vinterhjälpen ger värme och trygghet
– Hjälp oss lindra kölden. Ingen ska behöva frysa!
Gör skillnad - ge ditt bidrag nu! Swisha till 1232138899
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Ordförande har ordet
God fortsättning och tack
Inledningsvis vill jag önska er alla god fortsättning på 2022 och tacka för allt stöd under 2021.
Det är tack vare bidrag från alla er enskilda och
annonsörer liksom bidrag från fonder och stiftelser som vi oförtrutet kan hjälpa utsatta och
behövande judar i våra grannländer Estland och
Lettland. Tyvärr behövs fortfarande hjälp och
mottagarna är så tacksamma att ni/vi tänker på
dem – känslan av att inte vara ensam i en svår
situation betyder oerhört mycket. Notera att Östersjöjudiskt Forum idag
är den enda svenska biståndsorganisation som verkar för behövande judar
och judiskt liv i Baltikum.

väntas stiga ytterligare. Detta kommer tyvärr att leda till ökade hjälpbehov.

Exempel på hur hjälpbehoven tillgodoses
I vår bulletin nr 4 förra året skrev vi om att Riga hade akuta behov av insatser
orsakade av pandemin. Vi fick stort gensvar på vårt upprop som ledde till att
vi kunde storstäda/sanera boenden hos 47 sjuka och äldre med mycket låg
inkomst. Kostnad 5 680 euro. 22 barn och ungdomar med psykiska besvär
i utsatta familjer fick möjlighet att delta i ett rehabiliteringsprogram. Kostnad 3 076 euro. Sammanlagt 40 personer i olika familjekonstellationer fick
individuell-/familjeterapi för att överkomma trauman. Kostnad 3 844 euro.
En pojke som varken hade egen säng eller egna lakan, kuddar etc fick allt
han behövde + lite extra som hör ett anständigt liv till. Kostnad 632,47 euro.

I detta nummer ger vi en inblick i hur några av dem vi stödjer har det.

Situationen i Baltikum
Från Lettland rapporteras om en stor ökning av antalet covidsmittade vilket medfört många nya restriktioner av olika slag. Detta resulterar i att
många människor, som just börjat återvända till ett normalt liv, får återgå
till ett liv med många begränsningar som drabbar de mest utsatta hårdast.
Konsumentpriserna har stigit med 4,8% senaste året. Allt har blivit dyrare.
Priset för värmen i bostäderna har ökat med knappa 30% sedan i våras och

Från Estland rapporteras om en liknande situation som i Lettland vad gäller
covidsmittan, med samma konsekvenser. De mest utsatta drabbas. Prisökningarna är betydligt större än löneökningarna och inom det allmänna
välfärdssystemet sker inga förändringar till det bättre. De sociala skyddsnäten har stora glipor. Det är de gliporna Östersjöjudiskt Forum bidrar
till att täppa till för vår målgrupp, bl.a. inom det projekt vi sedan ett antal
år gått i god för ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn
med särskilda behov”. För 2022 ingår 16 singelföräldrar med totalt 24 barn
i projektet. Hjälp lämnas i form av matkuponger, vitamintillskott, bidrag
till skolluncher, dagisavgifter, terapier av olika slag samt annat nödvändigt
som kan dyka upp.

Gästkrönikör
Vi fortsätter att bjuda in gästkrönikörer att skriva i vår bulletin som en extra
bonus till er läsare. Årets första krönikör är författaren Theodor Kallifatides,
välkänd bl.a. för många fina romaner samt som tidigare ordförande för
Svenska Pen. Här gör han några personliga reflektioner. Kallifatides är en
trogen stödjare av vårt forum.
Vinterhjälp
Detta nummers insamlingsfokus handlar om vinterhjälp. Bidra med lite
värme i dubbel bemärkelse!
Dags för medlemsavgiften 2022
Till dig som redan är medlem ber vi om ett förnyat medlemskap!
Till dig som inte är medlem men tycker att Östersjöjudiskt Forum gör bra
saker – ber vi om att bli medlem! Medlemskapet utgör basen i vår verksamhet. Se vidare i bifogat brev.

Thomas Bab/Ordförande

Familjen Kaminsky – när pandemin gör allt ont värre
Text: Ludvig Köhler

Ludvig Köhler.

Foto: Sabina Bairamova

Familjen är som vilken trebarnsfamilj som helst.
Två föräldrar som närmar sig medelåldern, tre
fina barn, två pojkar och en flicka, i åldrarna 5
- 11 år. De bor i en lägenhet i Riga. Föräldrarna
träffades i Israel och fick sitt första barn där,
men flyttade tillbaka till Lettland för att ta hand
om en sjuk släkting. Familjen är mycket fattig
och kämpar hårt för att få vardagen att gå ihop,
vilket inte går utan stöd från bl.a. Östersjöjudiskt Forum och församlingen i Riga.

Covidpandemin
Då covidpandemin spred sig över världen miste pappan sitt arbete. Mamman var sedan tidigare mestadels hemma men hade vissa ströjobb. Nu står
båda utan jobb. Pappan letar jobb, hittills utan resultat. Innan pandemin
utgick kompletterande stöd till familjen men nu är man helt beroende av
hjälp utifrån inklusive coachning och psykologiskt stöd samt extrastöd för
barnen i skolan.
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Barnen i fokus
I arbetet med familjen står som vanligt barnen i fokus. Barnen behöver både
stöd idag, men behöver också rusta sig för framtiden. Det handlar om att
bryta fattigdomscykeln och tillse att barnen hittar en annan väg i livet än den
som deras föräldrar har behövt vandra. Barnen engageras genom att Hesed*
ser till att de deltar i något eller några av de tillställningar som församlingen
arrangerar, när restriktionerna gör det möjligt. Engagemanget är stort och
man hittar nya lösningar för att ordna träffar och olika aktiviteter. Tack vare
medel från bl.a. från vårt forum har Hesed* i Lettland tillgodosett 40 barn och
ungas deltagande i olika sociala aktiviteter, som på olika sätt stärker barnen,
vare sig det gäller deras utbildning, identitet eller sociala belägenhet. Ditt
stöd gör skillnad idag och imorgon.
*Hesed är Rigaförsamlingens hjälpverksamhet.
Bilden till höger: Familjen Kaminskys barn behöver både
stöd idag, men behöver också rusta sig för framtiden.
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Gästkrönika
av Theodor Kallifatides

Att bli gammal
När man blir gammal händer det att man får lite udda intressen. En av mina vänner började memorera alla offentliga
toaletter i Stockholm i fall nöden skulle slå till. Jean Paul Sartre gjorde likadant. På Simone de Beauvoirs fråga ”Hur
mår ni, Sartre?” svarade han ”Som en hund, jag går från stolpe till stolpe.”
Så illa har det inte gått för mig, däremot har jag fått en ny kamrat: ensamheten. Ju äldre man blir desto ensammare blir man. Min energiska hustru som blir vän med katter, hundar och människor ögonblickligen råder mig att
göra det samma, men det kan jag inte.
Till att börja med så hör jag sämre och sämre. ”Vad sa du?” är mitt vanligaste bidrag till en diskussion. Plötsligt
har alla börjat prata väldigt tyst eller mumla i skägget och de yngre har en del ord som jag inte är bekant med.
Till exempel ordet ”hipster”. Vissa män är hipster och jag frågade mitt äldsta barnbarn om jag var en sådan.
”Absolut inte, farfar. Du är för gammal för det.”
”Är din pappa en hipster?”
”Superhipster”.
Jag förstod ingenting.
Är detta priset man får betala när man blir gammal?
Det är det kanske.
Jag får yrsel när jag tänker på hur snabbt teknologierna har avlöst varandra, hur mödosamt det har varit att följa
med men ändå alltid vara steget efter.
Min farfar räknade med att dö i den värld han kände till. Det kan vi inte längre räkna med.

Theodor Kallifatides
Foto: Florence Montmare

Adel behöver stöd
Text: Rut Milchner Foto: Oleksandra Nazarova
Estland är ett EU-land med växande ekonomi men det sociala skyddsnätet håller inte jämna steg med utvecklingen
i övrigt. Särskilt svårt är det för ensamstående singelföräldrar med barn där samhället inte erbjuder mycket stöd.
Vid en skilsmässa kräver lagen i princip ingenting av familjefadern.
Projektet ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn med särskilda behov” startades av
Judiska församlingen i Tallinn. Målgrupp var de
mest utsatta församlingsmedlemmarna, ensamma
Rut Milchner.
mammor med barn med särskilda behov. Man
fokuserade på de största behoven och ville hjälpa
dem att uppnå bättre livskvalitet inom ramen för judiska traditioner.
Östersjöjudiskt Forum
har gett stöd till projektet
sen 2015 och har fått stort
gensvar på att våra bidrag
är till stor hjälp. En av
singelföräldrarna i projektet är Adel.
Adel är funktionshindrad
Adel A är 45 år och lever
ensam med sin son Veniamin 8 år. Pappan bor i
Ryssland, har ingen kon-
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takt med familjen och Adel får ingen ekonomisk hjälp av honom. Adel har en
funktionsnedsättning och på grund av det kan hon inte hitta ett heltidsjobb.
Familjen lever på hennes tillfälliga inkomster och deras ekonomi blir därefter.
Veniamin går i andra klass i den judiska skolan i Tallinn. Han har svårt att
följa med i undervisningen och behöver extralektioner samt regelbunden
psykologisk hjälp. För detta krävs bidrag från judiska församlingen. Lärarna
i skolan försöker hjälpa pojken när de har tid. Men trots alla svårigheter trivs
Veniamin i skolan.
Periodvis, särskilt under vintern, får familjen
svårt att betala hyran för sin lägenhet. Med tanke på de mycket snabbt växande elkostnaderna
samt övriga kostnadsökningar är familjens ekonomiska situation ytterst bekymmersam. Vårt
forums Vinterhjälp är oumbärlig för dem.
Du kan hjälpa Adel till ett värdigt liv. Ge en
gåva till Vinterhjälpen idag. Tack för ditt stöd!
Trots att Veniamin behöver extraundervisning
och psykologisk hjälp trivs han i skolan.
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Returadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm

Låt oss ge Zina VÄRME
Text: Dina Markovich

Foto: Östersjöjudiskt Forums bildarkiv
Zina S. är 87 år och bor i en tvårumslägenhet i ett gammalt slitet hus i Riga. Hon bor ensam, har ingen familj
och inga släktingar i Lettland. Hennes månadsinkomst
är på några hundra euro, så det är väldigt knapert. Hon
är svårt handikappad och kan inte röra sig själv. Zina
är helt beroende av stödet från Hesed* Lettland och
Rigas kommun.

Dina Markovich

Vi har skrivit om Zina S. i Bulletin nr 1 2020 när vi
tack vare ÖjF:s medlemmars stöd kunde finansiera
storstädning, sanering och tvätt i de äldres hem.

Zina blir också en av mottagarna av vår vinterhjälp så att hon kan få lite värme i
den annars kalla lägenheten. Låt oss ge henne VÄRME, både den faktiska från
elementen och den emotionella genom att visa att vi bryr oss. Skicka din gåva
till vinterhjälpen idag! Tack.

*Hesed är Rigaförsamlingens hjälpverksamhet.

Vi stödjer Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande i Baltikum
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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/.
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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 2022
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: Zina S. är svårt handikappad
och kan inte röra sig själv. Foto: Östersjöjudiskt Forums bildarkiv.
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