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DEN ENDA SVENSKA BISTÅNDSORGANISATION SOM VERKAR FÖR
BEHÖVANDE JUDAR OCH JUDISKT LIV I BALTIKUM
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Hjälpbehoven är enorma i Ukraina och stora i Baltikum!
Östersjöjudiskt Forum lindrar nöden - med din hjälp.
Varje krona gör skillnad!

Tvillingarna David och Gabriel ingår i ÖjFs projekt ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn med särskilda behov
i Estland”. Foto: A. Dusman.

Ukrainsk flyktingfamilj nära deras hotel i Chisinâu. Barnen har
deltagit i pesachfirandet. Foto: I. Zborovskaya.

Östersjöjudiskt Forums hjälpinsatser för Baltikums judar går långt tillbaka i tiden. Vi hjälper de behövande efter bästa förmåga och våra insatser ger resultat.
Tacksamheten är stor hos alla som får del av hjälpen.
Vårt Forums insatser efterfrågas idag också i Ukraina, men det får inte ske på
bekostnad av insatserna i Baltikum.
Vi ska inte svika de behövande i Baltikum eller i Ukraina. Läs artiklarna om
familjen Feldman och om Olga Anosova, goda exempel på hur vi hjälper och
hur dina bidrag används.
Vi behöver nu fler och större bidrag för att klara de utökade behoven!
Hjälp oss hjälpa alla som idag efterfrågar vårt stöd.
Använd vårt Bg 5036-6822 eller swisha ditt stöd till 1232138899.
/Thomas Bab, ordförande
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Ordförande har ordet

Tack
Kära bidragsgivare, medlemmar och läsare. Så här skriver Solly Kaplinski, högste ansvarige för vår samverkansorganisation för Ukraina inom The American
Jewish Joint Distribution Committee
(JDC): På JDC:s vägnar vill jag tacka
Östersjöjudiskt Forum och era bidragsgivare för allt stöd för att hjälpa misshandlade och traumatiserade
ukrainska judar både i Ukraina – och i de angränsande länder dit
de flytt. Er generositet uppskattas enormt mycket.
Ett annat tack kommer från Viktoria, mamma till David och
Gabriel, som vi skrev om i nummer 3/2021. Familjen ingår i vårt
projekt Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn
med särskilda behov. Viktoria skriver: Jag vill från mitt innersta
tacka församlingen i Tallinn och Östersjöjudiskt Forum för ert stöd
för vår familjs välbefinnande och särskilt för mina pojkars numera
goda hälsa tack vare rätt mediciner och bra kost.
Jag vill också själv ta tillfället i akt att här tacka alla som gratulerat mig på min födelsedag genom att göra en insättning till
förmån för utsatta judar i Ukraina. Bättre present finns inte.
Kanske något att fundera över för dig om du har en högtidsdag
i antågande – att bli hedrad genom gåvor till Östersjöjudiskt Forums hjälpverksamhet. Kontakta vårt kansli om du vill veta mer.
Kort lägesrapport från Estland och Lettland
I Estland och Lettland, likt många länder i världen idag, betyder
den ökande inflationen en allt svårare situation för de mest utsatta. Alla de som av olika skäl inte kan arbeta heltid eller som
under en tid är sjukskrivna blir omgående en del av riskgrupperna. Detta i kombination med svaga sociala skyddsnät gör
att många inte får vardagsekonomin att gå ihop. Fler än tidigare
behöver stöd och vi ska finnas där för dem som behöver hjälp.
De mest utsatta är barnfamiljerna med bara en förälder samt de
äldre och sjuka. I vårt projekt Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med barn med särskilda behov ingår idag 16 familjer
med totalt 24 barn.
Kort lägesrapport om de ukrainskjudiska flyktingarna
I Ukraina är hjälpbehoven enorma, likaså för alla som flytt
Ukraina. Våra insatser är i huvudsak koncentrerade till dem

Pesachfirande i moldaviskt flyktingläger. Foto: I. Zborovskaya.
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som flytt till Moldavien. Detta mycket fattiga land, som har 2,5
miljoner invånare, har hittills tagit emot cirka 500 000 ukrainska
flyktingar. Judiska församlingen i Moldavien, med 11 000 medlemmar, har tillsammans med oss och andra hjälporganisationer
på olika sätt hjälpt 14 800 judar som tagit sin tillflykt till landet.
Bland annat ordnades ett pesachfirande som besöktes av 150
personer.
En s.k. hotline-telefonlinje upprättades som möjliggjorde samtal till/
från Ukraina för att hålla kontakt med anhöriga. På en dryg månad
efter krigsutbrottet gjordes 9 872 utgående samtal och 1 639 samtal
togs emot. Under samma tid skickades 25 ton olika förnödenheter
till flyktingarna. Sedan dess har dessa siffror stigit avsevärt.
Den 1 juni var det barnens dag i Ukraina. Barnen i flyktinglägren
inbjöds till festligheter för att under en kort stund glömma alla
vidrigheter de varit med om.

Barnens dag-firande den 1 juni i flyktingläger i Moldavien.
Foto: I. Zborovskaya.

Pierre Gildesgame Tournament, PGT
Efter två års pandemiuppehåll genomfördes åter den stora fotbollsturneringen PGT med judiska Makkabiungdomar från
Norden och Estland. Årets spel genomfördes i Göteborg och
Östersjöjudiskt Forum möjliggjorde återigen för ett Makkabilag
från Estland att delta. Vi ser det som viktigt att vidga vyerna för
de unga estländarna.

De estniska deltagarna i PGT 2022, Maccabi i Estland och Judiska församlingen i Tallinn tackar ÖjF för stöd och ser fram emot utvecklingen av vårt
samarbete i framtiden. Foto: V. Ryvlin.
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Gästkrönikör
Elisabeth Åsbrink är detta nummers gästkrönikör. Jag tror inte att
Elisabeth behöver någon särskild presentation utan är välkänd för
våra läsare. En kort sammanfattning dock. Elisabeth är författare.
I sitt skrivande fokuserar hon ofta på tiden kring andra världskriget och frågor om minne och glömska. Boken Och i Wienerwald
står träden kvar utkom 2012 och handlar om en pojke som skickades till Sverige 1939 för att undkomma nazisterna. Boken erhöll
Augustpriset som bästa fackbok. Andra böcker är 1947, Orden
som formade Sverige samt den självbiografiska familjehistorien
Övergivenheten. Tre kvinnor, tre städer, en familj. 2017/2018 var
Elisabeth Åsbrink ordförande i Svenska PEN.

Årsmötet 2022
Årsmötet avhölls den 23 maj och samtliga i styrelsen har ett
år kvar på sina mandat. Inom styrelsen utsågs Anna Nachman
till vice ordförande tillika att nu också ingå i redaktionen för
vår Bulletin. Fanni Epstein och John Gradowski kvarstår i sina
roller som ansvarig för medlemsregistret respektive att ingå i
redaktionen.
Gott nytt judiskt år – Shana Tova
Den 26–27 september infaller det nya judiska året 5783. Jag vill
passa på att önska alla våra judiska läsare ett gott nytt år, eller
som vi säger shana tova u´metuka! Må det nya året bli sött och
framför allt fredligt.
Thomas Bab/Ordförande

Gästkrönika

Att vara människa kan definieras
som någon som gör misstag
Text: Elisabeth Åsbrink

Elisabeth Åsbrink.
Foto: Joakim Jakobsen.

Människan kan definieras som en varelse som begår misstag. Vi bryter upp
när vi borde stanna och vi
stannar när vi borde bryta
upp. Inte sällan är det osynliga underströmmar från
det förflutna som styr vid
våra livsavgörande val, erfarenheter som ligger kvar
som glömda minnen, en
doft, en blick, ett avvisande, ett nederlag. Detsamma
gäller människans kollektiva historia.

Peace for our time, deklarerade brittiske premiärminister Neville Chamberlain 1938,
när han trodde Hitler skulle nöja sig med Tjeckoslovakien.
”Låt honom få som han vill så får världen lugn och ro”, sa de
europeiska ledarna när Putin stal Krim från Ukraina 2014.
Med tanke på dessa exempel skulle man kunna tro att historien
upprepar sig - men det är fel. Det är inte tiden som plagierar
sig själv, inte heller de historiska omständigheterna som återkommer - tiden är en oavbruten rörelse och verkligheten är
tidens fånge. Det är människan som upprepar sig, med sina
felbedömningar, sin bekvämlighet och sin okunskap. Och: om
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det faktiskt är människan själv, själva människans mänsklighet, som upprepar sig, finns två saker att göra för att undvika
misstag, kollektiva såväl som privata. Vi lär känna historien
och vi kan lära känna oss själva.
Det är här författare och konstnärer kommer in. Vi avtäcker arkeologiskt spillrorna av minne, gömda under samtidens bråte
och buller. Vi utforskar föräldrars eller politikens inverkan på
våra liv, vi sätter ord på folkmord såväl som mänsklighetens
mirakel.
”Känn dig själv” stod det ovanför ingången till grottan som
ledde till oraklet i Delfi i antikens Grekland. De förstod då
vad vi verkar ha glömt nu, nämligen att det inte är historien
som upprepar sig utan istället människorna. Min far var åtta år
gammal 1944, när han hölls fången på en innergård i Budapest
i väntan på att bli deporterad till sin död - det kommer inte
att hända igen. På samma sätt är min farmors räddning av
honom en unik handling, ett ofattbart mirakel, som aldrig kan
återskapas. Andra barn kommer att hotas av utplåning, men
inte på samma sätt eller under samma omständigheter och
andra räddningar kan ske. Men bara när vi sätter ord på det
förflutna, på kärleken, ömheten och morden, kan vi identifiera
vår mänsklighet, våra mirakler och våra misstag, bara så kan
vi känna oss själva och själva historien, och bara så kan nya
misstag möjligen förhindras i den framtid som snart, mycket
snart, kommer att bli vår historia.
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102 42 Stockholm

En familj med många motgångar
Text: Rut Milchner. Foto: Sabina Bairamova
Familjen Feldman från Riga består av pappa
Arcady 66 år, pensionär, mamma Elena 54 år,
anställd i en mejerianläggning och sonen David 12 år som går på judiska skolan i Riga.
Familjen kom tillbaka från Israel 2008 på grund
av Elenas hälsoproblem. Arcady började arbeta
som busschaufför och hade en bra lön. Under krisperioden
2009 blev lönen nästan 50 procent lägre. Idag är han pensionär, men arbetar fortfarande som busschaufför, eftersom det
är svårt att leva på Elenas lön och hans lilla pension. Elena
har hittills arbetat i en mejerianläggning. Hon arbetar många
timmar för att kunna ge sin son god utbildning och ett bra liv.
Rut Milchner

Kan inte arbeta
Elena står för huvudinkomsten i familjen. På senare tid har
hon börjat känna sig sämre, på grund av sina återkommande
ryggproblem. Efter den medicinska kontrollen berättade läka-

ren att hon måste opereras. Tyvärr misslyckades operationen så
hon blev tvungen att göra ytterligare en. Idag är Elena hemma
och kan för tillfället inte arbeta, rehabiliteringen kommer att
ta lång tid.
I vintras föll Arcady på väg hem från sitt arbete. Han bröt benet
och slet av sitt främre korsband. Operationen gjordes den 15
februari. Han behöver tid för rehabilitering och kan just nu
inte heller arbeta.
Utöver dessa motgångar fick hela familjen covid när Arcady
kom hem från sjukhuset. Familjen är nu i en mycket svår situation. Utan Rigaförsamlingens hjälpverksamhet Hesed skulle
familjen ha svårt att klara sig. Med stöd av våra partners hjälper
Östersjöjudiskt Forum familjen med medicin, matkuponger,
vinterhjälp samt psykologiskt stöd. Du kan hjälpa familjen med
ett bidrag. Tack för ditt stöd.
Familjen Feldman med sonen David behöver
mycket stöd. (Familjen heter något annat).

Vi stödjer Östersjöjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande judar 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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Telefon
08-664 53 38
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www.facebook.com/balticjewishforum/
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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: Tvillingarna David och Gabriel ingår i ÖjFs
projekt ”Bättre livskvalitet för judiska singelföräldrar med
barn med särskilda behov i Estland”. Foto: A. Dusman.
Ukrainsk flyktingfamilj nära deras hotel i Chisinâu. Barnen
har deltagit i pesachfirandet. Foto: I. Zborovskaya.
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