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Nu är det inte antingen eller utan både och som gäller!
Vi stödjer behövande i såväl Baltikum som Ukraina.
Stöd till båda delar behövs NU!

Bilden är tagen i en HUB – en plats dit flyktingarna anländer med bussar från olika ställen i Ukraina så som Odessa, Dnepr, Kharkiv, Kiev. Detta är en
plats där de får varma måltider och lite vila. Därifrån fortsätter flyktingarna till hotell i Chișinău för att besluta om framtida steg, eller göra nödvändiga
pappersarbete för vidaretransport till Israel. Foto: I. Zborovskaya

Östersjöjudiskt Forum startades 1971 under namnet Aktionskommittén för Sovjets judar.
Vi var på den tiden en aktivistorganisation med målet att stödja och hjälpa judar som ville lämna Sovjet och leva fritt,
oftast i Israel. Efter Sovjetunionens fall 1991 ändrades inriktningen på vårt arbete till att hjälpa och stödja judar och judisk
verksamhet i de nya fria länderna i Baltikum. 1997 bytte vi till vårt nuvarande namn – Östersjöjudiskt Forum.
Vårt fokus är än idag att hjälpa och stödja utsatta judar, fortfarande finns det många behövande i Estland och Lettland.
Efter den 24 februari 2022, dagen för Rysslands invasion och inledningen av kriget mot Ukraina, var det självklart för vårt
Forum att också inkludera akuthjälp till judar i Ukraina. Vårt ansvarsområde utökades drastiskt. Vi ska inte överge våra
åtaganden i Baltikum men vi måste göra vad vi kan för judarna i Ukraina. Nu gäller stöd till bägge håll!
Hjälp oss hjälpa alla som behöver vårt stöd! Ge ditt stöd idag! /Thomas Bab, ordförande.
Ditt bidrag gör skillnad. Använd vårt Bg 5036-6822 eller swisha ditt bidrag till 1232138899
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Ordförande har ordet

Ett stort tack från Ukraina och Baltikum
Bäste bidragsgivare, medlem och läsare.
Alla de hjälpbehövande vi stödjer, såväl
i Baltikum som i Ukraina, vill genom
oss tacka alla bidragsgivare för ert stöd.
I svåra tider betyder stödet extra mycket. Varje krona gör skillnad för dem som
får del av hjälpen! I detta nummer kan
du läsa om hur vi hjälper till i Ukraina och om våra insatser i
Baltikum. Också i år kunde vi förse de behövande i Estland och
Lettland med pesachpaket.
Insatserna i Ukraina
Det är många organisationer världen över som idag gör insatser
för Ukraina varav många har judisk anknytning. Alla insatser
behövs. Vårt Forum har sedan årtionden samverkat med The
American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) som har
ett väl utvecklat nät av hjälparbetare på plats i Ukraina. Innan kriget var antalet 68, idag är det 50 hjälparbetare på plats,
utspridda över hela landet. Läget är fruktansvärt, särskilt för
gamla och sjuka, som inte orkar fly och som lever i områden
där strider pågår eller har förekommit. JDC hjälper till att evakuera de som kan evakueras till säkrare platser i Ukraina och
till angränsande länder. Efter bästa förmåga ges också hjälp till
dem som inte kan fly.
På länkarna nedan kan du ta del av tre videosnuttar som visar
mottagandet av flyktingar på ett JDC-center, en intervju med
JDC-hjälparbetaren Violetta Labunskaya i Chișinău samt en berättelse från en av våra samverkanspersoner - Ira Zborovskaya.
Se videorna här: https://youtu.be/BTJF4FTGI8I. https://youtu.
be/fk2MnUoJgp4. https://youtu.be/F8RWlNDkfbc.
Gå in på vår hemsida och sök på detta nummer av Bulletinen
så kan du enkelt klicka på länkarna.
I slutet av mars var läget följande;
- 500 judar var kvar i Mariupol, några eventuellt deporterade
till Ryssland.
- 35 000 judar har flytt Ukraina varav cirka 45 % ämnar resa till
Israel. Övriga vill antingen återvända efter kriget eller slå sig
ned i annat land.
- Alla ska förses med transporter, boende, mat, medicin och allt
annat som behövs.
- Barnen är särskilt utsatta. JDC satsar på att lindra deras trauman.
- Förberedelser startas för att erbjuda pesachfirande för de flyende.
Av de medel vi samlat in har hittills 350 000 kronor skickats
vidare för insatser på plats. 50 000 kronor har skickats till Lviv
efter ett nödrop från den lokala organisationen av “Union of
councils for jews in the former Soviet Union” som akut tog hand
om såväl judiska som ickejudiska flyktingar. Se den lokale representanten på plats i Lviv, Meylakh Sheykhet, uttala sig: https://
www.tv4.se/artikel/3s1zkEtrZYBHUA6jL4lZND/judisk-ukrainska-ilskan-mot-putins-nazistanklagelser. Till detta fick vi följande tack; On behalf of the Jewish community of Lviv, Ukraine
I wish the Baltic Jewish Forum a heartfelt Pessach Sameach ve

Kosher!!! Yasher koach for your support in such a dramatic time of
the war in Ukraine G-d forbid which may turn to the war against
civilization. Meylakh Sheykhet, Head of the Jewish Revival, UCSJ
affiliation to Ukraine, Turei Zahav synagogue.
Resterande belopp har använts för att få ut judar från Odessaområdet och föra dem till Moldavien och där ta hand om dem.
Till Moldavien har cirka 500 000 människor flytt varav 13 512
judar. Moldavien är ett av Europas fattigaste länder, ungefär som
Baltikum var för 50 år sedan. Judiska församlingen i Moldavien
gör allt de kan tillsammans med JDC för att ge uppehälle och
mat till de judiska flyktingarna. Av de judiska flyktingarna beräknas 80 % bege sig vidare till Israel och resterande beger sig
vidare till Rumänien, Tyskland och andra europeiska länder.
Hjälpbehoven är enorma.
Familjen Marcus och hjälpen till barnen med särskilda behov
i Tallinn
Familjen Marcus situation i Riga och våra löften till de 21 familjerna med totalt 30 barn som ingår i projektet ”Bättre livskvalitet
för judiska singelföräldrar med barn med särskilda
behov i Estland” där vi hjälper föräldrar att upprätthålla ett drägligt liv får spegla insatserna som behövs i Baltikum. Se separat
artikel om familjen Marcus.
Gästkrönikör
Kaj Schueler, en av mina barndomsvänner, är detta nummers
gästkrönikör. Kaj Schueler är journalist och författare. Från 2001
till 2012 var Kaj först litteraturredaktör och sedan kulturchef på
Svenska Dagbladet. Han har bl.a. skrivit böckerna Flykten från
Berlin 1942 (2008) och En kibbutz i Falun (2020).
Årsberättelsen 2021
Om jag får säga det själv tycker jag att vi i styrelsen gjort ett gott
jobb. Vill också passa på att nämna Fanni Epstein och John Gradowski för deras fina insatser under året. Dina Markovich på kansliet är den som ser till det dagliga arbetet och håller ihop helheten.
Stort tack till er alla! Även 2021 påverkades starkt av pandemin
och vi gjorde en hel del akuta insatser samtidigt som andra planerade verksamheter inte kunde genomföras, som exempelvis att
ge behövande barnfamiljer en veckovistelse på Glämsta. Ta del av
berättelsen för 2021, finns inhäftat i detta nummer.
Kom dock ihåg – allt vi gjort och gör för att hjälpa utsatta och behövande judar kan vi göra för att många av er läsare hörsammar
våra upprop om bidrag. Så stort tack till alla som gett bidrag, det
är ni som möjliggör vår verksamhet! Vår devis känns aktuellare
än på länge; Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!
Trevlig sommar
Avslutar med att önska er alla en fin och avkopplande sommar
med förhoppning om att kriget i Ukraina är över när ni läser
detta och att återuppbyggnadsarbetet är i full gång.
Thomas Bab/Ordförande
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Den enda svenska biståndsorganisation som verkar för
behövande judar och judiskt liv i Baltikum

Verksamhetsberättelse för
Östersjöjudiskt Forum för år 2021
Östersjöjudiskt Forum, ÖjF, startade – med namnet Aktionskommittén för Sovjets judar – 1971 och
stödde så kallade ”refuseniks” i dåvarande Sovjetunionen. ÖjF är en ideell förening som fokuserar
på socialt, medicinskt, materiellt och kulturellt bistånd till judar i Östersjöregionen (för närvarande
i Estland och Lettland). Hjälpen ges huvudsakligen i kontant form för lokala inköp förmedlade via
respektive judisk församlings sociala verksamheter.
Biståndet lämnas oftast i samverkan med internationella judiska hjälporganisationer. Kulturutbyte
och andra former av samverkan är en viktig del av verksamheten. Samtidigt bekämpas alla former av
antisemitism. Behövande baltiska barnfamiljers deltagande i judiska sommarläger på Glämsta ingår i
verksamheten.
Vid årsskiftet 2021-2022 hade Östersjöjudiskt Forum 548 betalande medlemmar. Medlemsantalet är
inte direkt jämförbart mellan åren då inkomna medlemsavgifter inte periodiseras. Därutöver finns
många sympatisörer som stöder verksamheten ekonomiskt och på andra sätt.
Styrelsen har haft sammanträde sex gånger (11 februari, 25 mars, 25 maj, 26 augusti, 14 oktober och
7 december.) Årsmöte för 2021 års verksamhet hölls 25 maj via Zoom på grund av rådande Coronapandemi. Ett beslut togs per capsulam maj/juni om extra bidrag till församlingarna i Riga och Tallinn.
Styrelsen har bestått av Thomas Bab, ordförande, Bengt Sederowsky, vice ordförande,
Hans Kraitsik, kassör, Ludvig Köhler, Rut Milchner, Simone Nadbornik, Jana Seiheta och Anna Nachman.
Anna Nachman valdes in i styrelsen under årsmötet. Före detta revisorssuppleant Peter Christensen
valdes till revisor. Tobias Rawet valdes till revisorssuppleant. Dina Markovich valdes till valberedare
vid årsmötet 2021.
På kontoret har Dina Markovich varit deltidsanställd och svarat för den dagliga driften. Hon har även
varit styrelsens sekreterare. Hennes språkkunskaper i bland annat ryska är värdefulla för verksamheten.
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Fanni Epstein har löpande skött medlems- och adressregistren under året.
Sex utgåvor av tidningen Östersjöjudisk Bulletin har getts ut under året och spridits i 3 300 exemplar/
nr. Den ideellt arbetande redaktionen har bestått av Thomas Bab, Rut Milchner, John Gradowski och
Ludvig Köhler med Dina Markovich som sammanhållande kraft.
År 2019 infördes möjlighet för företag och privatpersoner att annonsera i Bulletinen, vilket under 2021
gav 38 000 kr. Antalet annonsörer har ökat under året.
Bulletinen skickas, förutom till våra medlemmar, till medlemmarna i de judiska församlingarna i
Sverige. Den skickas även till de judiska församlingarna i Baltikum, Helsingfors, Köpenhamn och till
JDC:s (The American Jewish Joint Distribution Committee) representanter Stefan Oscar i Tallinn och
Moni Beniosev i Riga. Vädjanden i Bulletinen om ekonomiskt bistånd för speciella ändamål ger stort
gensvar bland läsarna.
Medlemsavgiften är 250 kr per år. Medlemsavgift för ungdomar under 26 år är 100 kr. Medlemsvärvning har bland annat skett i samband med utskick till medlemmarna i Stockholms, Göteborgs och
Malmös judiska församlingar.
Aktiviteterna under verksamhetsåret listas nedan, i möjligaste mån i tidsföljd. En del återkommer årligen, andra är engångsföreteelser. Arbetet sker ofta i nära samarbete med JDC i Baltikum och Europa,
med Stefan Oscar och Moni Beniosev som sakkunniga.
*Det så kallade Welfareprogrammet, mat och medicin till de mest behövande judarna i de baltiska
länderna, har fortsatt under året. Bakgrunden är en privat och årligen förnyad donation, under 2021
på 50 000 euro. Vårt Forum sköter administrationen. Donatorerna har uttalat sin belåtenhet med hur
pengarna har använts. Ytterligare bidrag från samma givare på 8 500 euro erhölls i december 2021 och
har använts till de nödvändigaste behoven i Baltikum.
*För vaccinering mot influensa för gamla och barn samt som bidrag till Vinterhjälp i de baltiska länderna översändes 90 000 kr. Totalt distribueras vårt Forums Vinterhjälp till 12 platser i de två baltiska
staterna (8 i Estland och 4 i Lettland). Många av dessa judar skulle ha mycket svårt att klara sig utan
denna hjälp. Den kan ha räddat liv.
*30 000 kr översändes till Baltikum för Chanuka-firande för behövande barnfamiljer.
*Gåvor och stöd till ÖjF:s verksamhet har inbringat totalt 162 000 kr. Denna summa kommer att användas i verksamheten för olika former av aktiviteter och bidrag.
*ÖjF:s Gåvobevis som kan användas vid bemärkelsedagar eller i andra sammanhang har inbringat
12 000 kr. Det är ett fint sätt att bidra till ÖjF:s hjälpverksamhet.
*86 000 kr skickades till Estland och Lettland till inköp av pesachpaket. På grund av Coronapandemin
har pesachfirandet 2021 sett annorlunda ut. I samarbete med JDC har hundratals behövande judar i
Baltikum firat pesach i bostaden i stället för gemensamma sederaftnar i församlingarnas regi.
De baltiska judiska församlingarnas volontärer har åkt hem till dem med pesachpaketen som Östersjöjudiskt Forums givare bekostat.
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*På grund av Coronapandemin förändrades Bulletinens innehåll. Pandemin förvärrade situationen
för de utsatta judarna i Baltikum och skapade stora extrabehov. Redan 2020 startade ÖjF därför en
akutinsamling som gav stort gensvar. År 2021 inbringade denna 43 000 kr.
*ÖjF skickade 98 000 kr till olika projekt i Baltikum som extra stöd på grund av Coronapandemin.
*ÖjF fortsätter att stödja projektet ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn med
särskilda behov i Estland”. Landet har ett bristande socialt skyddsnät och efter en skilsmässa kräver
lagen i princip ingenting av familjefadern. Samtliga mammor i projektet har låga inkomster, små bostäder och familjefadern bidrar varken ekonomiskt, praktiskt eller kommunikationsmässigt. Judiska
församlingen, med stöd av ÖjF, bistår dessa mammor med matkuponger, skolmaterial, skolavgifter,
medicin, hjälp med att betala räkningar för el och uppvärmning och vid behov psykologiskt stöd efter
skilsmässan för mor och barn. Familjerna hade inte klarat sig utan hjälpen från judiska församlingen
och Östersjöjudiskt Forum.
Projektet finansieras av fonder och enskilda givare. Under året överfördes 165 000 kr till projektet.
I nummer tre och fyra av Östersjöjudisk Bulletin uppmärksammas några av de utsatta familjernas
levnadsvillkor.
*För andra gången på mer än 30 år kunde ÖjF inte erbjuda baltiska barnfamiljer en vistelse på Glämsta
på grund av den rådande pandemin. Medel avsedda för familjeveckan överfördes till projektet som
omnämns i föregående stycke.
*Det kom en vädjan från Rigas judiska församling att en av de behövande familjerna behövde extra
stöd. I denna familj behövde trettonårige sonen Ilya få en egen säng för att slippa dela sovplats med sin
mormor. Efter en artikel i Bulletinen och ett upprop i sociala media samlade Östersjöjudiskt Forum in
17 000 kr och detta räckte till egen säng och rehabiliteringsterapi för Ilya. Familjen är mycket tacksam
för allt stöd från ÖjF.
*På grund av Coronapandemin ersattes vårt årliga heldagsmöte där vi diskuterar verksamhet, strategier
och framtiden av ett extra styrelsemöte den 26 augusti. Det konstaterades att ÖjF står inför ett antal
utmaningar, men att våra satsningar på olika former av stöd är välbehövliga och mycket uppskattade
då stödet ger de utsatta och behövande ett tryggare och värdigare liv. Vi kan konstatera att vädjanden
i Bulletinen om ekonomiskt bistånd för speciella ändamål ger stort gensvar bland läsarna.
*ÖjF:s hemsida www.ostersjojudisktforum.se eller www.balticjewishforum.se utvecklas kontinuerligt.
Under året fortsatte insamlingen av e-postadresser för att sänka kostnaderna och förenkla kontakten
med medlemmarna. Vårt e-brev skickas ut i samband med utskick av Bulletinen och vid judiska helgdagar. Information om våra kampanjer och vår Bulletin förekommer regelbundet i judiska församlingens
elektroniska veckobrev.
*ÖjF:s Facebooksida www.facebook.com/balticjewishforum/ utvecklas kontinuerligt och sköts löpande
av Jana Seiheta.
*Under året har en Historik om Östersjöjudiskt Forum - 50 år av hjälpverksamhet tagits fram av Hans
Kraitsik och Rut Milchner. Där beskrivs bland annat bakgrunden och starten av Östersjöjudiskt Forum.
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Under året har vi kunnat hjälpa många – obemedlade pensionärer såväl som behövande familjer
och arbetslösa – i Estland och Lettland. I stor utsträckning handlar det om mat: gemensamma varma
måltider i församlingarnas regi, matpaket hem till dem som inte kan lämna sina bostäder, pesachpaket
med matze och andra förnödenheter. Under coronapandemin har gemensamma varma måltider och
gemensamt firande av judiska helger tyvärr varit omöjligt. Alla ser fram emot att gemensamma aktiviteter snart ska kunna återupptas.
Gåvor till verksamheten har kommit från många. Det är här inte möjligt att räkna upp alla vårt
Forums generösa donatorer. Inte heller kan gåvorna rangordnas. Alla är givna med gott hjärta och är
mycket välkomna.
Bland våra större – och i många fall återkommande – bidragsgivare under året var Gunilla och Werner
Guters stiftelse, familjen Thomas Morne, Hjälpsamhetsförbundet Rodef Chesed, Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond, Carl-Erik Levins Stiftelse, Blausteins fond, Judiska Kvinnoklubben, Föreningen
Förintelsens Överlevande, B’nai B’rith i Malmö och i Danmark och Kamratgänget Dafke.
Gåvor har också inkommit för att hedra personer i samband med en högtidsdag samt för att minnas
personer som avlidit.
Vi vill tacka alla – här nämnda likaväl som onämnda – som med arbetsinsatser och pengar har stöttat
verksamheten. Alla gåvor, stora och små, hjälper oss att hjälpa.
För den ekonomiska redovisningen hänvisas till särskild bilaga som kan rekvireras från vårt kansli.
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Familjen Marcus

– när pandemin kastar en tillbaka i misär
Text: Ludvig Köhler
Familjen Marcus från Riga består av en ensamstående mor och hennes två pojkar som
är 10 och 13 år. Det är över tio år sedan modern ansökte om hjälpinsatser från Hesed*
i Lettland. På den tiden levde fortfarande
fadern, men familjen hade det mycket knapert. 2016 fick fadern en hjärtattack och
Ludvig Köhler
avled. Modern, som aldrig haft ett arbete,
lämnades ensam med två små barn. Det
var en mycket svår tid för modern och ett stort trauma för
barnen. Hesed kunde då gå in och bistå familjen med inte
bara materiellt utan även emotionellt stöd. Modern lyckades
senare få ett deltidsarbete, men fortfarande har familjen varit

F o t o : S a b i n a B a i r a m o va
beroende av hjälpinsatser. Det sociala stödet har också varit
avgörande. Pojkarna är idag delaktiga i olika aktiviteter.

Tillbaka till den svåra tiden

Pandemin har drabbat familjen mycket hårt. Modern har
blivit av med sitt arbete och barnen har förlorat sina goda
rutiner. Det är som att de har kastats tillbaka till den svåra
tid då fadern gick bort. Men tack vare Heseds hjälpinsatser
har modern kunnat ta sig samman och påbörja en utbildning under pandemin. Barnen har också fått hjälp med att
bearbeta sina problem. Fortfarande går familjen igenom en
svår prövning, men utan vårt Forum skulle allt vara mycket
värre. Ditt stöd betyder mycket.
*Hesed är Rigaförsamlingens hjälpverksamhet.

Familjen Marcus består av
en ensamstående mor och
hennes två pojkar som är
10 och 13 år.

FAKTA JUDISKT LIV I UKRAINA

S a m m a n s t ä l lt

av

Ludvig Köhler

I ÖVER TUSEN ÅR har judar levt i områdena i och kring dagens Ukraina. Såväl chassidismen, en from trosinriktning med anor från
1700-talet, som den moderna sionismen, antas ha fötts i Galizien, som till största delen låg i det som i dag är västra Ukraina. Den ukrainskjudiska historien har kantats av många illdåd, men även ljuspunkter. Innan andra världskriget var omkring en tredjedel av Ukrainas
befolkning judisk. Här finns både judar som liksom de flesta östeuropeiska judarna identifierar sig som ashkenazer och minoriteter i
minoriteten, som så kallade kaukasiska bergsjudar, bukharajudar, krimjudar, krimtjaker samt georgiska judar.
MÅNGA FRAMSTÅENDE judiska kulturpersonligheter kommer från någon av de orter som utgör dagens Ukraina. Till exempel Isaac
Babel, vars Berättelser från Odessa beskriver det judiska livet i Odessa under 1920- och 1930-talet. Från Lviv (Lemberg på jiddisch) kom
Marcus Ehrenpreis, som sedermera blev rabbin i Stockholm. I Kiev föddes Golda Meir, som var Israels premiärminister 1969–1974. Den
mystiske författaren och konstnären Bruno Schulz skrev på polska och levde större delen av sitt liv i Drohobytj, i dagens västra Ukraina,
där han arkebuserades av Gestapo 1942. I Ukraina ligger ravinen Babij Jar, där en av Förintelsens värsta massavrättningar ägde rum
1941, då 33 771 judar dödades. Idag har Ukraina en av världens största judiska befolkningar, uppskattningsvis 200 000 personer, en
siffra som i skrivande stund är högst osäker med tanke på kriget och alla som flyr landet.
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P O S T T I D N I N G B P O R T O B E TA LT

Returadress:
Östersjöjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm

Gästkrönika
Samtidigt som alltfler
ryska krigsbrott uppenbaras i
Ukraina, läser jag Peter Handbergs nya bok Strö aska över ditt
huvud, röster och vittnesmål
om Förintelsen och antisemitismen i Polen och andra delar av östra Europa. Det är en
uppföljning av hans enastående
skildring från samma områden,
Världens yttersta platser.

Kaj Schueler
Foto: Nancy Miller

Samtida mörker läggs ovanpå förflutet mörker och
leder onekligen till de på djupet besvärande frågorna om
mänsklig ondska. På såväl geografiskt som historiskt avstånd blickar vi dessvärre rakt in i den. Vi är nog många
som spontant rubbas i vår tro på människan när vi läser
om ryska soldaters brott, alltifrån regelrätta avrättningar
till stölder av ukrainska familjers ägodelar.

av

Kaj Schueler

Kriget har sina tydliga lagar men det vi vet om
Förintelsen och vad vi hör från dagens Ukraina spränger dessa lagar. Vi vill gärna göra ondskan svårbegriplig
men det blir allt uppenbarare att Putins ondska (precis
som Hitlers) är ideologiskt betingad. Och precis som i
Nazityskland och i kriget på Balkan så finns det även i
Ryssland intellektuella som formulerar denna ondska
i ideologiska termer, som ett direkt eller indirekt stöd
för brotten.
I den rysk-sovjetiska historien finns det gott om
intellektuella som formulerat idéer om rysk överlägsenhet och imperialism och fråntagit grupper eller folk
deras rätt att existera i frihet. Så också nu, då ambitionen inte bara tycks vara att eliminera Ukraina som stat,
utan också som folk. Tyvärr har hoppet om en annan
ordning – den fredliga demokratiska samexistensen –
svikit oss många gånger, men det hoppet är trots allt det
enda vi har.

Vi stödjer Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande judar i Baltikum
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