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Aktionskommitté
År 1971 startade Göran Nisell och Torsten Press tillsam-
mans med Astrid och Herman Molvidson, med starkt 
stöd från Stockholms judiska församling, en aktions-
kommitté för Sovjets judar för att hjälpa judar som an-
sökt om att få emigrera till Israel. De som ansökt om 
utresetillstånd och fått avslag kallades för refuseniks. Att 
be om ett utresevisum sågs som förräderi mot staten. 
Efter ansökan blev de trakasserade av den sovjetiska re-
geringen, liksom av sina arbetsgivare samt ibland även 
av kolleger och kunde bli av med sina arbeten. 

Aktiva i aktionskommittén var även Thomas Nisell, Seth 
Jacobson, Dan Gladnikoff och Roland Loefler med Ruth 
Berlinger som sekreterare. 

Kommittén engagerade sig på olika sätt i de resor som 
anordnades direkt till refuseniks och många sovjetiska 
judar fick regelbundna besök. Resorna till Sovjet gjordes 
med etablerade resebyråer som anordnade kulturresor 
till Moskva och Leningrad, i dag Sankt Petersburg. Varje 
resa var noga planerad. Syftet var att hjälpa refuseniks 
fysiskt, ekonomiskt och mentalt. Man smugglade även 
judiska föremål, t ex biblar, bönböcker och kippor till 
dem, men även gåvor som kunde säljas på en andra-
handsmarknad. Svenska besökare utsattes inte för sam-
ma kontroll som andra och flera tusen resor gjordes av 
unga svenska judar mellan 1967 och 1986. För många 
bidrog engagemanget till en egen ökad judisk identifi-
kation.

Det gjordes kulturella satsningar och man kopplade ihop 
yrkesmän med varandra. Svenska författare besökte sina 
kolleger i Sovjet, liksom politiker och journalister. Den 
kände juristen Ragnar Gottfarb besökte advokater. I tid-
skriften Judisk Krönika nr 4/2016 och nr 1/2017 finns ett 
antal artiklar som närmare beskriver denna verksamhet. 
I boken Judarnas historia i Sverige av Carl Henrik Carlsson 
beskrivs också detta på ett par sidor. 

Bakgrund
Ett starkt internationellt engagemang för Sovjets judar hade börjat sedan de efter sexdagarskriget 1967 blivit alltmer 
förföljda på olika sätt i landet. Många ville lämna Sovjet och emigrera till Israel eller USA. I USA och andra länder 
ordnades manifestationer för att uppmärksamma förföljelserna. 

Göran Nisell till vänster och Torsten Press till höger startade tillsammans 
med Astrid och Herman Molvidson 1971 en aktionskommitté för Sovjets 
judar.

Roland Loefler var aktiv i aktionskommittén.
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Påverka opinionen
Thomas Nisell och Roland Loefler arbetade med att 
påverka opinionen och höll regelbunden kontakt med 
refuseniks som Victor Brailovsky, Ida Nudel, Alexander 
Lerner och Vladimir Slepak, en av centralfigurerna i 
människorättsorganisationen Helsingforsgruppen. Han 
blev senare förvisad till Sibirien på fem år. 

Roland Loefler åkte till Moskva med riksdagsman Rune 
Torwald (C) som var engagerad i frågan och ville under-
söka läget. Ett halvår senare ordnades en internationell 
parlamentarisk hearing om frontfiguren bland refuseniks, 
Anatolij Sharanskys situation, i Sveriges riksdagshus.

Gabriel Romanus, Nils Hörberg och Anita Gradin be-
sökte också refuseniks i Sovjet. Karin Söder, dåvarande 
utrikesminister, engagerade sig särskilt för Anatolij Sha-

ransky. Efter ansökan om utresetillstånd skickades han i 
fängelse i 10 år, anklagad för spioneri. Aktionskommit-
tén lyckades skicka dit en läkare för att undersöka ho-
nom, han fick dålig hälsa i fängelset, och efter påtryck-
ningar släpptes han senare i en officiell spionutväxling. 
Taktiken var att visa på enskilda personer, hur judar 
som Vladimir Slepak och Anatolij Sharansky behand-
lades. De sovjetiska myndigheterna ogillade dålig publi-
citet och med omvärldens blickar mot sig vågade man 
inte utsätta de judiska fångarna för den vedervärdiga 
behandling som de troligen skulle utsatts för annars. 

Torsten Örn, minister på svenska ambassaden i Moskva, 
hade kunskap om refuseniks situation och var till stor 
hjälp. Även svenska UD var mycket engagerad i frågan. 
Senare blev Torsten Örn ambassadör i Israel. 

Vladimir och Carmela Raiz var refuseniks i 16 år, längst av alla.
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Ida Nudel, till höger, var en av många refuseniks i 1970- och 1980-talets Sovjet.

David och Monica Feder från aktionskommittén demonstrerade utanför dåvarande 
Sovjetunionens ambassad.

Anatolij Sharanskys fru Natalia (Avital) med 
demonstrationsplakat utanför Arlanda.



Protester vid statsbesök
För att påverka sovjetiska makthavare i Stockholm an-
ordnades protester vid statsbesök och demonstrationer 
utanför Sovjetunionens ambassad. Aktionerna gick ut 
på att genera den sovjetiska regimen inför väst, så länge 
man förföljde sina judiska medborgare.  

En lyckad aktion ägde rum när den sovjetiska regerings-
chefen Kosygin kom på flera dagars statsbesök till Stock-
holm 1973. Det var bland andra Dan Gladnikoff, Roland 
Loefler, Thomas Nisell och Rikard Mühlrad som planera-
de aktionen.   

De hade tagit reda på att Kosygin skulle åka i kortege ge-
nom Stockholm, med högt säkerhetspådrag. Bara sovjet-
regimen, polisen och TV kände till resvägen. Genom 
kontakter fick aktionskommittén också reda på Kosy-
gins program. Man informerade polisen om sina planer 
på att demonstrera och fick då polisens stöd. De judiska 
demonstranterna fick platser mittemot pressen, bilder 
kom på tidningarnas löpsedlar och nyheten spreds över 
världen. 

Verksamheten finansierades genom donationer. Ak-
tionskommittén gav bland annat ut en videokassett från 
ett evenemang i Berwaldhallen där Elie Wiesel, Per Ahl-
mark, Staffan Scheja och Lill Lindfors framträdde. 

Aktionskommittén bidrog aktivt till att omvärlden fick 
upp ögonen för Sovjets behandling av refuseniks, gav 
dem stöd och lyckades ibland bidra till att sovjetiska ju-
dar kunde lämna landet och utvandra till Israel. 

När Göran Nisell, aktionskommitténs ordförande, skul-
le emigrera till Israel, blev Hans Kraitsik, som varit verk-
sam i aktionsgruppen sedan mitten av 80-talet, ordfö-
rande. Han var ordförande från 1989 fram till 2015, mer 
än 25 år. Inga Gottfarb, också aktiv i aktionskommittén, 
blev vice ordförande. I maj 2015 tillträdde Thomas Bab 
som ordförande. Han var en av de resenärer som besök-
te refuseniks i Sovjet i början av 70-talet.
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Jackie Jakubowski, mångårig chefredaktör för tidningen Judisk Krönika, läste 
symboliskt texten till Pesach ur Hagada utanför Sovjets ambassad i april 1987.

Hans Kraitsik, till vänster, var ordförande för ÖjF från 1989 till 2015.  2015 
tillträdde Thomas Bab som ordförande.

En ung Morton 
Narrowe deltar i 
demonstrationen 
för Sovjets judar.



Judisk tidning
Den process som slutligen ledde till Sovjetunionens 
upplösning 1991 innebar en viss ljusning för judarna. 
Ett exempel på detta var att en grupp judar i Riga med 
hjälp av vår kommitté startade en judisk tidning i början 
av 1989. 

Tidningen skulle sprida kunskap om vad som hänt i den 
judiska världen under lång tid av isolering. Den judis-
ka befolkningen hade mörka minnen från Sovjettiden 
och längtade efter kontakter med väst. Tidningen skulle 

Samarbete med The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC)
Redan på ett tidigt stadium insåg vårt Forum att man behövde en erfaren samarbetspartner för att kunna arbeta 
effektivt. ÖjF tog kontakt med JDC som bland många världsomspännande aktiviteter hade beslutat att inkludera de 
baltiska länderna. Kontaktperson under många år var Stefan Oscar som hängivet stött ÖjF:s arbete. Detta samarbete 
har varit avgörande och bidragit till att ÖjF framgångsrikt kunnat bedriva hjälpverksamheten under många år.

Första församlingen
I oktober 1988 besökte Hans Kraitsik och Jackie Jaku-
bowski Riga i Lettland. De deltog, som enda inbjudna 
från västvärlden, när judiska aktivister ville etablera ett 
judiskt kulturcentrum där. Tusentals judar trängdes i 
den gamla judiska teatern när det nya judiska centret 
invigdes. Detta var starten på en av de första judiska 
församlingarna i Baltikum sedan andra världskriget. 
Händelsen var en milstolpe och efterföljdes av att flera 
judiska församlingar etablerades i Estland och Litauen.  

Ny inriktning och fortsättning
Efter Sovjetunionens fall 1991 stod aktionskommittén 
inför valet att lägga ner verksamheten eller fortsätta 
med ändrad inriktning. De flesta liknande aktionsgrup-
per i Europa, som varit verksamma under sovjettiden, 
upphörde. Men det fanns fortfarande stora behov av 
materiell hjälp och att bygga upp judiska församlingar. 
Verksamheten fortsatte och hjälpinsatserna koncentre-
rades till de baltiska länderna. Namnet ändrades då till 
Svenska kommittén för judarna i f.d. Sovjet. 1997 fick 
kommittén vårt nuvarande namn, Östersjöjudiskt Forum, 
ÖjF. 

spridas till judar i hela före detta Sovjet. För detta ända-
mål hade kommittén fått ekonomisk hjälp av Åke Bon-
nier, numera biskop i Skara, förre rikspolischefen Sten 
Heckscher och entreprenör Jan Friedman. Både han och 
Sten Heckscher åkte tillsammans med Hans Kraitsik 
till Riga för att vara närvarande vid tryckningen av den 
första upplagan. Vid den tiden fanns det inga judiska 
församlingar i Baltikum utan enbart ett antal aktivister 
som var medvetna om vikten av kontakter med väst och 
spridande av information.
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Till vänster: Östersjöjudiskt 
Forums ordförande 
Thomas Bab och JDCs 
kontaktperson Stefan 
Oscar vid ett möte på 
judiska församlingen i 
Tallinn 2015.

Till höger: Moni Beniosev 
efterträdde Stefan Oscar 
som JDCs kontaktperson 
i Riga.
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Arbetsgrupper
Vår verksamhet har under åren utvecklats efter behov. 
ÖjF arbetade under en tid i särskilda arbetsgrupper. 
Som exempel kan nämnas att i slutet av 1990-talet och 
början på 2000-talet hade ÖjF ett samarbete med det ju-
diska sjukhuset i Riga, Bikur Cholim.  

Man bistod med en expertgrupp som bestod av läkarna 
Bengt Björkstén, Nina Einhorn, Eva och Georg Klein, 
Klas Levin och Jerzy Wasserman. Dessa personer var 
även engagerade i den medicinska hjälpen till de baltis-
ka länderna. 

Bengt Eijler, verksam vid Stockholms läns landsting, hade 
möjlighet att köpa äldre ambulanser till en symbolisk 
penning. Han blev involverad i gruppen. Ambulanser-
na gjorde stor nytta och användes som transportfordon, 
både till pensionärer, för att köra barn till dagverksamhet 
och för mattransporter.  

Även insamling och distribution av kläder var en omfat-
tande verksamhet på 90-talet. Styrelsen stod för logistiken 
där Georg Grandér var mycket engagerad och han ledde 
det praktiska insamlingsarbetet. Även många av ÖjFs 
medlemmar deltog aktivt i klädinsamlingarna, bland an-
dra Ute Steyer, Tobias Rawet och Channa Kraitsik.
  

Samverkan med familjen Guter
Sedan mitten på 1990-talet har Gunilla och Werner Guter genom sin generositet och sitt aktiva engagemang med-
verkat till att ÖjF:s hjälparbete i Estland, Lettland och Litauen kunnat vara så omfattande och effektivt. En stor del 
av ÖjF:s arbete är baserat på deras support. Vartannat år reste de runt i de baltiska länderna tillsammans med Hans 
och Channa Kraitsik för att följa upp resultatet av vårt Forums insatser. 

Gunilla och Werner Guter diskuterar läget för de baltiska judarna med Stefan Oscar och Marina 
Astanowskaja från JDC.

Hans och Channa Kraitsik under ett av ÖjF:s möten 
i deras bostad.

Ambulanserna gjorde stor nytta och användes även som transportfordon.

Insamling och distribution av kläder var en stor verksamhet på 90-talet.



Pensionärerna på Golden Age upplever judisk 
gemenskap med sång, dans och shabbatfirande. 
John Gradowski från redaktionen för Östersjöjudisk 
Bulletin var med.

Det gemensamma 
pesachfirandet 
uppskattas av alla 
åldrar.

Barnen på det judiska daghemmet Aviv i Tallinn gläds åt att fira 
chanuka.

Arbetet inom Östersjöjudiskt Forum
Inom ÖjF har vi sedan starten haft fokus på socialt, 
medicinskt, materiellt och kulturellt bistånd. För ÖjF 
är det kulturella stödet viktigt. Kulturutbyte och andra 
former av samverkan är en viktig del av verksamheten.
Den judiska kultur som blomstrade i Östeuropa fram 
till andra världskriget frodades i synagogor, skolor, tid-
skrifter, bibliotek med mera. Språket var för det mesta 
jiddisch. Idag har detta språk fått en renässans. Musik 
och dans, litteratur, konst och teater ingick i den judiska 
traditionen. 

Idag är det av stor betydelse för de kvarvarande judarna 
och den nya generationen att återuppväcka de länge för-
bjudna verksamheterna, att driva judiska skolor, spela 

judisk teater, sjunga judiska sånger och fira gemensam-
ma högtider. Som exempel kan nämnas att judiska sko-
lan i Vilnius till stor del blev utrustad med skolbänkar 
och annan skolutrustning med stöd av ÖjF.

Flera hundra seniorer från Estland, Lettland och Litauen 
har under åren, med ÖjF som värd, fått njuta av Golden 
Age camp, en judisk gemenskap under trevliga former. 
De bjuds på en totalupplevelse under flera dagar. Pensio-
närerna från dessa länder träffas, pratar jiddisch, dansar, 
sjunger och deltar i shabbatfirande. De får även daglig 
medicinsk behandling. 
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Insamlingskampanjer och arbetet idag 
Genom våra insamlingskampanjer Pesachpaket, Influ-
ensavaccinering, Vinterhjälp, Glämstavistelse för barn-
familjer och seniorer, projektet Bättre livskvalitet för ju-
diska singelföräldrar med barn med särskilda behov och 
Chanukafirande stödjer vi de mest behövande. På senare 
år har vi även gett stöd till baltiskt deltagande i PGT-tur-
neringen i fotboll. 

Våra aktiviteter har delvis förändrats. Tidigare var in-
samling och distribution av kläder en stor verksamhet. 
På grund av ändrade förhållanden, bl.a. lagstiftning av 
klädimport, började vi istället bidra ekonomiskt till de 
judiska församlingarnas kontaktpersoner som förser 
behövande med kläder. De gamla och överlevande från 
Förintelsen har ofta inga anhöriga och har mycket svårt 
att klara sig. Under åren har nya behov tillkommit; en-
samma mödrar som blivit övergivna av sina män och 
inte kan försörja sina barn på egen hand, barn i nöd  
samt familjeförsörjare som förlorat sina jobb under finans-
krisen. Dessa grupper behöver särskilda insatser.

Till en början arbetade vi mot de tre länderna i Balti-
kum; Estland, Lettland och Litauen, samt den ryska 

enklaven Kaliningrad. Sedan 2015 riktas våra insatser 
endast mot Estland och Lettland på grund av följande:
 -Judiska församlingen i Litauen har fått mycket sto-
ra restitutionspengar av staten och har därmed andra 
ekonomiska förutsättningar jämfört med judenheten i 
Estland och Lettland för att hjälpa de mest behövande.
 - Det har varit intern turbulens inom församlingen i 
Litauen vilket negativt har påverkat kontaktvägarna. Ti-
digare upparbetade kanaler har upphört och inte ersatts.
 - Vi har på många år inte fått förfrågningar om bidrag 
från Litauen. Vi upplever att ledningen där för närva-
rande klarar sig själv.
 - Vad beträffar den judiska församlingen i Kalinin-
grad orsakade ryska myndigheter stora problem för 
våra hjälpsändningar. Då Estée Lauder Companies Cha-
ritable Foundations beslutade att ge stora ekonomiska 
bidrag till den judiska församlingen i Kaliningrad, be-
stämde vi att koncentrera vårt hjälparbete enligt ovan.

Om situationen förändras är vi beredda att återigen ge 
stöd till behövande i Litauen och Kaliningrad.

Fattigdomen går i arv. ÖjF hjälper alla generationer behövande judar i 
Baltikum.

Det estniska pojklaget deltog i fotbollsturneringen i Köpenhamn 2019.
Två barnfamiljer från Riga hade en fin sommarvistelse på Glämsta 2010. 
Bengt Sederowsky från ÖjF:s styrelse körde familjerna till och från Glämsta.   

I Vilnius bodde mamma Svetlana med man och fyra barn i ett träskjul utan 
toalett och ett kök som inte fungerade. De var helt beroende av vårt stöd.
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Detta är en plats 
dit flyktingarna an-
länder med bussar 
från olika platser 
i Ukraina. Här får 
de varma måltider 
och vila innan de 
fortsätter till hotell 
för att besluta om 
eventuell vidare-
transport till Israel.

Flyktingarna kommer med bussar där utrymmet för resväskor är begränsat. 
Men ibland får familjernas husdjur följa med. 

Alla flyktingbarn kunde delta i pesach-
firandet och de fick också presenter.

Eftersom männen är skyldiga att stanna i Ukraina är flyktingarna kvinnor 
med barn och pensionärer. Här får de mat på ett av hotellen i Moldavien. 

En av höjdpunkterna under pesach 2022 var sederkvällen i flyktinglägret 
med 150 deltagare. Sedern leddes av personal på judiska församlingen i 
Moldaviens huvudstad Chisinau och volontärer från JDC.
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När coronapandemin bröt ut i början av 2020 hade vi samlat in 
och skickat extra bidrag till Baltikum för att täcka de nödvändi-
gaste behoven som pandemin förorsakat.

Efter Rysslands invasion och inledningen av kriget mot Ukraina 
februari 2022 har vår hjälpverksamhet utökats till att även om-
fatta akuthjälp till de drabbade judarna i Ukraina. I detta arbete 
har vi stor nytta av vårt mångåriga samarbete med JDC som har 
ett väl utvecklat nät av hjälparbetare på plats i Ukraina. 

Via JDC får man 
det nödvändigaste. 
En äldre kvinna 
tar tacksamt emot 
en kartong med 
nödhjälp.



Pesachpaket
Pesach är en av de viktigaste judiska högtiderna och symboliserar frihet från förtryck. Ett fint och nödvändigt bidrag 
till att stödja judisk kultur och tradition i Baltikum är pesachpaketen. Tack vare dem kan tusentals fattiga judar varje 
år fira pesach, i bostaden eller vid sederaftnar i de judiska församlingarnas regi. Detta är mycket uppskattat. 

En spruta för livet 
År 2007 startades ett årligt hjälpprogram för att vaccinera judiska äldre, barn och utsatta riskgrupper som inte själva 
har råd att betala för influensavaccinering. Detta blev mycket uppskattat. Förutom att kanske rädda liv har det bi-
dragit till ett preventivt hälsotänkande och att man fått upp ögonen för friskvård. Utsatta riskgrupper har fått bättre 
hälsa. År 2020  vaccinerades 767 personer, varav 309 från Estland och 458 från Lettland. Det är nästan tre gånger mer 
än 2008 och en viktig verksamhet.

Bulletinen är verktyg och livlina
Vår tidning, som fick namnet Östersjöjudisk Bulletin 1997, startade redan 1989. Den är vår viktigaste kontakt med 
våra medlemmar. Här beskriver vi våra aktiviteter, utvecklingen i de baltiska länderna, informerar om hjälpbehov 
och vädjar om ekonomiska bidrag till våra insamlingskampanjer. Önskemål om bidrag får ofta stort gensvar hos våra 
läsare. Varje år gör vi en utförlig verksamhetsberättelse som bifogas i ett nummer i tidningen. 

Sedan ett par år tillbaka sker även kontakt med allmänheten genom vår hemsida och Facebook.  
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Judiska församlingen i 
Riga beställde matze-
förpackningar med 
ÖjF:s logotyp som 
tack för vårt stöd.

Vaccinering mot influensa 
för barn i riskgrupper och 
pensionärer är ett viktigt 
hälsoprojekt.



Barnen från det judiska daghemmet Aviv i Tallinn firar chanuka under 
festliga former.

Ett högtidligt ögonblick när ÖjF:s ordförande Hans Kraitsik tog emot 
utmärkelsen Årets livräddare av Svenska föreningen för Magen David 
Adoms ordförande Sigmund Soback. 
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Judisk kultur blomstrar
När Östersjöjudiskt Forum började stödja judarna i de baltiska länderna var infrastrukturen mycket eftersatt och verk-
samhetsområdet begränsat. Under årens lopp började alla institutioner som är typiska för en judisk församling växa 
fram och vi kunde se hur man öppnade synagogor, skolor, välfärdscentra, museer, lägerverksamheter för olika åldrar 
och mycket mer. Judiska församlingar har bildats i huvudstäderna Tallinn, Riga och Vilnius samt i andra orter där judar 
bor, delvis med stöd av ÖjF. Några orsaker till det är att man med ÖjF:s hjälp under ett antal år fått tillgång till mat, 
hälsovård, varma hem och aktiviteter i församlingshusen. Tack vare de återstartade judiska institutionerna blomstrar 
nu den judiska kultur som tidigare var förbjuden.

Genom åren har ÖjF stöttat tusentals judar i de baltiska länderna och blivit ett känt namn för tre generationer av 
församlingsmedlemmar där. En aspekt av vårt arbete är det faktum att genom att vara så nära de judiska försam-
lingarna i Baltikum sedan de skapades efter kommunismens fall har vi haft en viktig roll att bygga och forma dessa 
församlingar och göra dem till vad de är idag. 

2009 belönades Östersjöjudiskt Forum av Svenska föreningen för Magen David Adom med utmärkelsen Årets liv-
räddare. Detta är ett kvitto på att det vi gör har betydelse och är en sporre för fortsatt arbete.

Fortsatt stöd och engagemang
Avslutningsvis är det på sin plats att citera vår vän och kontaktperson på JDC Stefan Oscar: 

De baltiska judiska församlingarna behöver mer än någonsin ett partnerskap med, och stöd av, organisationer som 
Östersjöjudiskt Forum och JDC, var och en med sitt speciella arbetssätt. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer 
att fortsätta stödja och stärka den judiska gruppen i denna lilla del av världen.

En judisk församlingsverksamhet ska inte enbart bedömas utifrån sin storlek, inte heller efter sin exceptionella eller tragiska 
historia, och inte heller utifrån den antisemitism och populism som förekommer i samhället. En bra församlingsverksamhet 
skapar och utvecklar den judiska erfarenheten på ett realistiskt och systematiskt sätt, ofta byggt på gott självförtroende och 
förnyelse. En bra församling skyddar och stöttar sina behövande medlemmar och kombinerar egenfinansiering med stöd 
från omvärlden. 

De judiska församlingarna i Estland, Lettland och Litauen har fortfarande en bit kvar tills deras verksamheter står på helt 
egna ben. Östersjöjudiskt Forum har här en viktig roll att fylla genom att stödja församlingarnas ambition att bli en stabil 
plattform för kommande generationer. På JDC:s vägnar vill jag understryka hur stolta vi är att fortsätta vårt partnerskap 
med Östersjöjudiskt Forum för att uppnå gemensamma mål.



Fortsatt forskning …

För närvarande finns 38 kartonger med material från vår verksamhet 

tillgängligt på Riksarkivet, delvis katalogiserat. Det finns även 

10 kartonger på Judiska museet. Detta material är tillgängligt 

för forskning och övrig information för den som ytterligare 

vill fördjupa sig i vår verksamhet. 

Mer om Östersjöjudiskt Forum

Adress: Östersjöjudiskt Forum Box 5053 102 42 Stockholm
Telefon 08-664 53 38

Facebook: www.facebook.com/balticjewishforum/
E-post: b.j.f@telia.com

Hemsida: http://www.ostersjojudisktforum.se

Medlemsavgift 2023: 250 kr/år, 100 kr/år för dig under 26.
Bankgiro: 5036-6822 · SWISH: 1232138899

Denna sammanfattande historik över 

Östersjöjudiskt Forums första 50 + 1 år 
hade inte kunnat tryckas och distribueras utan välvilligt stöd av 

Judiska församlingen i Stockholm

Irene och Thomas Morne till minne av Ruben Morne

Jonas Grandér med familj till minne av Georg Grandér

Lolou Press med familj till minne av Torsten Press

samt Werner Guter, Henry och Richard Molvidson

till minne av Astrid och Herman Molvidson 

som var starkt engagerade i föreningens verksamhet.

I denna jubileumsskrift blickar vi bakåt från Sovjetunionens grymheter 
och framåt till Rysslands övergrepp i Ukraina. Med början under namnet 

Aktionskommittén för Sovjets judar till dagens Östersjöjudiskt Forum har hjälpverksamhet 
bedrivits i olika former. Bistånd till behövande judar kommer att fortsätta 

men i vilken form får framtiden utvisa.


