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I somras mötte jag min gode vän 
pastor Anders Olaison, som under 
hösten går i pension. Nu och då har 
våra stigar mötts. Första gången var 
vi riktiga cowboys! En tidig morgon 
skulle en flock kor föras över sjön 
till Åländersö på sommarbete. 
Anders var inbjuden som blivande 
måg i sammanhanget, senare antog 
han att detta var inträdesprovet. 
Jag var några år yngre och inbjuden 
av min kolossalt engagerade 
scoutledare Göran, också han ingift 
i sammanhanget. Således hade han 
klarat inträdesprovet.

En större hemmagjord träpråm 
skulle fungera som transportmedel 
för ett gäng bångstyriga kreatur, 
sådan var i varje fall min upplevelse 
så här i efterhand. Några större 
incidenter minns jag inte men 
det var en häftig upplevelse för 
en begynnande tonåring. Och 
min vän Anders klarade tydligen 
inträdesprovet eftersom han sedan 
många år är gift med sin Birgitta. 
Några år senare klev jag iland vid 
en brygga lite längre bort i samma 

sjö hos blivande svärföräldrar. Men 
det är en annan historia. Så skulle 
Anders och jag bli hjälpevangelister 
i församlingens verksamhet utanför 
Åtvidaberg. En måhända riskabel 
tanke av pastor Evert som nog inte 
var så fel egentligen. Både Anders och 
jag har ju fortsatt i den yrkesbanan.

En vinterkväll var jag chaufför med 
min röda nyinköpta Volkwagen 
och Anders skulle predika. 
Tremila-resan utvecklade sig till 
en högtempererad mobil bastu. 
Värmereglaget var fastrostat. Med 
nedvevade fönsterrutor angjorde 
vi kapellet i vinterkylan. Kvällens 
predikant framträdde genomsvettig 
med froströda öron, en märklig 
kombination. Jag är fortfarande 
skyldig min vän Anders en ursäkt 
och han påminner mej ofta om 
detta med glimten i ögat. Sådan 
vänskap består.

För 22 år sedan, berättar Anders, 
skulle familjen ta emot ett sk 
sommarbarn genom Hjärta till 
Hjärtas verksamhet i Lettland. 
Familjen Olaison besökte landet och 
fick vänner för livet. Ungdomarna 
kom under flera år att vistas några 
sommarveckor hos familjen och 
vänskapen utvecklades. Efter många 
års sporadisk kontakt ringde så en av 
ungdomarna i våras. Kunde han få 
återse sin barndoms sommar-familj? 
Jovisst, svarade Anders och Birgitta. 
Och så kom 2 ungdomar som nu var 
gifta och hade bildat familj.
Vi hade några fantastiska sommar-
veckor tillsammans, berättar Anders. 
Jag är så tacksam för att vi fick lära 

känna dessa sommarbarn, tack 
vare Hjärta till Hjärtas Lettlands-
verksamhet. Det har betytt så mycket 
för min familj. Och vi har fått se hur 
dessa fattiga barn i en utsatt miljö, 
har kunnat få hjälp att utvecklas 
till ett människovärdigt liv. Att nu 
möta dessa barn som blivit vuxna 
och kan försörja hem och familj, det 
är stort, understryker Anders. Vi har 
fått vänner för livet!

Denna berättelse av min glädje-
strålande vän, återges även i Kinda-
posten. Vi blir ännu en gång 
påminda om hur Hjärta till Hjärta 
fått vara till välsignelse och betyda så 
mycket för många. För varje år växer 
och förändras hjälpverksamheten 
genom Hjärta till Hjärta. Dels för 
att behoven förändras men också 
för att nya behov och möjligheter 
påkallar vårt gensvar.

I förra nyhetsbrevet utmanades jag 
av frågan ”Think and Do” inför 
utmaningen hur vi kan möta de 
tiggande människornas situation. I 
de följande artiklarna kan Du läsa 
om en intressant och utmanande 
utveckling för Hjärta till Hjärta. 
Min förhoppning är att Du vill följa 
oss i ett engagemang för dessa utsatta 
människor. Det har för många blivit 
till en livslång vänskap.

I Bibeln möter vi Jesu inbjudan 
till vänskap: ”Jag kallar Er vänner” 
(Joh.15:15). Hjärta till Hjärta 
vill verka för vänskap i alla dess 
dimensioner

Anders Holmefur
Direktor Hjärta till Hjärta 

Vänskap är en rikedom

Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta är en ideell förening som på kristen grund genomför olika biståndsinsatser för att hjälpa 
fattiga människor i främst östra Europa. Grundmotivet i arbetet är övertygelsen om alla människors lika värde och tron på att vi 

med små medel kan hjälpa ett barn, en familj eller en gammal människa ur fattigdom och misär.
En viktig ledstjärna för oss är: ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.” 1 Joh. 3:18 

Hjärtat ges ut fyra gånger om året till medlemmar i Hjärta till Hjärta och andra intressenter
Adress: Hjärta till Hjärta, Box 1235, Gottorpsgatan 51, 581 12 Linköping  

Telefon: 013-12 46 11 • Kontrollplusgiro: 90 07 85-7 • Bankgiro: 900-7857
  E-post: info@hearttoheart.se • Hemsida: www.hjartatillhjarta.se • www.hearttoheart.se  • Facebook: www.facebook.com/hearttoheart.se

 Ansvarig utgivare: Anders Holmefur • Redaktion: Mikael Good, Anders Holmefur • Tryck: LTAB, Linköping  
Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Jörgen Ljung, Dana Molla, Flora Gjini, Mikael Good m fl • Omslagsbild: Mikael Good
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Albanien
12,5%

Estland
6,9%

Lettland
44,9%

Rumänien
26,1%

Ryssland
2,0%

Övrigt
7,5%

Du behövs på 
Hjärta till Hjärta!

Vi söker fler volontärer 
som vill hjälpa oss att 
serva våra kunder i 

second-handbutikerna.

Ring eller maila oss om du 
vill veta mera:

Kisa: 0494-100 04
kisa@hearttoheart.se

Linköping: 013-12 46 11
 margareta@hearttoheart.se

Mjölby: 0142-186 60
mjolby@hearttoheart.se

Motala: 0141-524 10
motala@hearttoheart.se

Res med Hjärta till Hjärta
Vill du följa med på någon av våra resor?  
Platserna är begränsade och först till kvarn gäller.

Rumänien: Flygresa v 46. Pris: 7000 kronor.
Följ med och se hur hjälpen från Hjärta till Hjärta når fram! Möt familjer, barn och 
äldre som på olika sätt får hjälp. Vi kommer att besöka nya områden och projekt där vi 
startat upp arbete. Under resan får du chans att uppleva både storstad och landsbygd. 
I resan ingår flyg tur och retur Linköping-Bukarest, boende på hotell och i familj samt 
rundresa i Rumänien.  
Välkommen med din intresseanmälan till Hjärta till Hjärta: 
info@hearttoheart.se, telefon 013-12 46 11. 

Lettland: Buss och båtresa v 47. Pris ca: 3500 kronor.
Om du själv vill se hur Hjärta till Hjärta arbetar i Lettland är det här resan för dig. 
Under resan får du besöka familjer, skolor och annan verksamhet i Riga och på lands-
bygden och möta människor som får stöd och hjälp genom oss. På resan åker vi även 
österut, nära ryska gränsen för besök och distrubution av stöd osv. Ett minne för livet. I 
priset ingår resa med buss Linköping-Lettland tur och retur (med övernattning på färjan 
mellan Sverige och Riga) samt resandet i Lettland och övernattningarna där. 
Välkommen med din intresseanmälan till vår lettlandsansvarige 
Vivi-Ann Ahlström: vivi-ann@hearttoheart.se, telefon: 0142-186 60. 

Innehåll
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  arbetsförhållanden  

  Öka ditt givande utan att
  kostnaden ökar

 11 En varm hälsning från 
  Barnens hus

 12 Leta reda på förändringens   
  nycklar

Fördelning av totalt 
bistånd januari till 
juni 2014

Med totalt bistånd avses den samman-
lagda summan av det ekonomiska och 
materiella biståndet. Vårt enskilt största 
biståndsland är Lettland. Dit har dryga 
miljonen i totalt bistånd gått.

Vi vill passa på att rikta ett hjärtligt tack till 
alla er som gett materiellt och ekonomiskt 
stöd till våra olika biståndsländer!

 Kkr
Albanien 266
Estland 146
Lettland 954
Rumänien 555

 Kkr
Ryssland 43
Övrigt 159
Summa  2123

Diagram: 
Boije Gustafzon

Hej månadsgivare! 
Du vet väl om att det är mycket 

smidigare att betala via Autogiro 
e-posta: info@hearttoheart.se

eller ring 013-124611
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Team Roma - så vill vi stödja!

Ibland kan man förundras över att vi inte 
lär oss av historien. Återigen finns det 
högerextrema partier och till och med 
nazister i Europa och Sverige. Har vi inte 
en gång för alla sett att detta hat leder till 
katastrof och undergång även för de som i 
första skedet inte är objekt för hatet. 

De senaste åren har tiggeri dykt upp på 
våra gator och torg. Vi är inte riktigt vana 
att se tiggare på våra gator och det har lett 
till mycket ryktesspridning kring dem. En 
del röster har höjts för att förbjuda tiggeriet 
och många tror att det är organiserad 
maffiaverksamhet. Tiggeriet och den 
desperata migrationen är uttryck för de 
problem och den utanförskap som många 
romer i Rumänien och Bulgarien lever i. 
För många av dem handlar tiggandet om 
kortsiktig överlevnad. Stora delar av den 
svenska allmänheten vill hjälpa tiggarna 
men vet inte hur. Att lägga en slant i 
en pappmugg känns otillräckligt. Det 
finns många organisationer som verkar 
för att hjälpa dem som kommit hit. Det 
kan bland annat handla om ett mål mat, 

Romerna är Europas största minoritet men också den mest diskriminerade. Utbildningsnivån är lägre än för övriga 
européer, arbetslösheten högre, hälsan sämre och förväntad livslängd kortare. I Europa har vi dessvärre en mörk historia 
av rashat och regelrätta utrotningar av romer. I Sverige fanns det Rasbiologiska institutet ända fram till 1975. Man 
registrerade romer och undersökte skallstorlekar mm och ända in på 1960-talet förekom tvångssteriliseringar och aborter.  

duschmöjlighet, kläder, härbärge, hjälp i 
kontakt med vården och myndigheter men 
också om rådgivning om hur vårt samhälle 
fungerar. Det är viktigt att vi agerar med 
värdighet gentemot EU-migranterna, hur 
vi behandlar de svagaste och de som är 
mest utanför, visar vilka vi är och vilken 
typ av samhälle vi vill skapa.

För att få tillstånd en djupgående 
förändring av romernas situation, måste 
vi göra insatser i deras hemländer. Jag har 
själv varit i kontakt med många tiggare och 
har lyssnat på organisationer i andra städer 
och dessa ger samma bild: tiggarna vill 
egentligen inte vara här. De söker i första 
hand arbete men eftersom de har låg eller 
ingen utbildning och oftast inte kan några 
andra språk än sitt modersmål, är deras 
chanser på den svenska arbetsmarknaden 
i det närmaste obefintliga. Ofta har de 
lämnat barnen hemma i någons släktings 
omvårdnad men både barnen och 
föräldrarna längtar efter varandra. Under 
vintern kom en grupp från kommunen 
Malureni och byn Pauleasca i Rumänien 

till Linköping. Vi har haft intensiv kontakt 
med gruppen som är i Linköping och vi 
har besökt deras hemby i Rumänien. De 
tillhör en minoritet som kallas för rudari 
eller lingurari på rumänska (skedfolket 
på svenska). Gruppens situation kan 
sammanfattas enligt följande:

Analfabetism och bristfällig utbildning
Många av de vuxna är analfabeter. De 
flesta barnen går i lågstadiet (åk 1-4) men 
många fortsätter inte i högstadiet (åk 5-8). 
Det är ovanligt att ungdomarna fortsätter 
på yrkesskola eller gymnasium efter 
grundskolan. Bland de vuxna har vi mött 
ett fåtal som avslutat gymnasiet. Totalt har 
kommunen ca 5000 invånare. Utbildningen 
är kostndasfri men kringkostnaderna som 
familjerna måste stå för själva blir i många 
fall för dyra. Man prioriterar den dagliga 
överlevnaden framför barnens skolgång. 

Hälsa och sjukförsäkring
De flesta har inte någon sjukförsäkring, 
som egentligen är obligatorisk och avgifts- 
baserad. Eftersom många saknar fast 
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inkomst blir de inte sjukförsäkrade. 
Fattigdomssjukdomar som TBC, hepatit 
och olika bristsjukdomar på grund av för 
lite och dålig kost är vanliga. Vid vårt besök 
i byn i maj mötte vi många unga änkor och 
änklingar med ett antal småbarn. De flesta 
av deras respektive hade dött i sjukdomar 
som hade kunnat botats om de hade fått 
vård i tid.

Arbetsmarknad och försörjning
De flesta rudarer i kommunen hankar sig 
fram som daglönare i jord- och skogsbruk. 
De har inte någon fast inkomst, och 
därmed inte rätt till sjukförsäkring, a-kassa 
eller pension. Under kommunisttiden var 
alla garanterade arbete och inkomst. Bland 
de äldre finns det en längtan tillbaka till 
det systemet. I och med den ekonomiska 
recessionen som drabbade Rumänien 2008 
har det blivit svårare att få daglönarjobb.

Illegala bostäder
Trots att de bott på samma plats i 
generationer har inte deras bostäder blivit 
erkända i lagens mening. När som helst 
kan de få evakueringsorder och bostäderna 
riskeras att jämnas med marken.

Insatser
Genom våra kontakter med kommunen 
och samhället Malureni - Pauleasca har 
vi funnit bra lokala samarbetspartners. 
Bland annat en församling som består av 
både rumäner och rudarer. Församlingen 
bedriver ett ganska omfattande socialt 
arbete i området. Bland annat arbetar 
de med ett projekt som kallas för ”After 
school”. I projektet får barn från fattiga 
förhållanden, som går i grundskolan, hjälp 
med läxläsning och ett mål lagad mat.

Utbildning
De ekonomiska hindren att fortsätta 
skolgången efter grundskolan är 
oöverstigliga för de flesta ungdomarna. 
Kostnaden för bussresorna in till Pitesti 
samt kostnader för böcker överstiger i 
många fall familjernas inkomster. Den 
enda fasta inkomsten för många familjer 
är barnbidragen. En reform som innebär 
att även gymnasie- och yrkesskoleelever 
ska få bussresan betald av skolan 
infördes nyligen. Tyvärr haltar reformen. 
Familjerna måste ligga ute med kostnaden 
den första månaden. Tyvärr har de inte 
råd att göra det. Genom församlingen 
kommer vi därför att betala ut kostnaden 
för den första månadens bussresor till 
elevernas familjer och följa upp så att de 

får hela kostnaden täckt av skolan. Med 
tiden vill vi också stödja de gymnasieelever 
som väljer att gå vidare till högre studier. 
Utbildning är viktig både för individen 
men också för samhället eftersom den ger 
andra perspektiv och syn på hur man kan 
agera för att ta sig ut ur fattigdomen.

Hälsoinsatser
Den offentliga sjukvården i Rumänien 
är mycket korrumperad. Personligen är 
jag optimistisk när det gäller Rumäniens 
utvecklingspotential och förmåga att ta 
hand om sina medborgare men när det 
gäller den offentliga sjukvården tror jag att 
det kommer ta mycket lång tid innan man 
lyckas stävja korruptionen. Vi har därför 
tagit kontakt med en privat vårdklinik i 
Pitesti för att skriva avtal med dem om vård 
för fattiga från Pauleasca med omnejd. 
Ägaren till vårdkliniken har gjort en del 
sociala insatser tidigare och vill ge oss så 
mycket rabatt som möjligt. Insatserna kan 
inte genomföras kostnadsfritt eftersom 
vårdkliniken måste betala läkare och övrig 
vårdpersonal lite mer än i den offentliga 
vården. Eftersom frånfallet av en förälder 
eller båda föräldrarna är en social katastrof 
för barnen har vi valt att prioritera föräl-
drar som har stora problem med hälsan 
och som har minderåriga barn.

Arbetsmarknad och försörjning
Bristen på arbete och pengar är kanske 
det största problemet för människorna i 
Pauleasca. De äter ensidig och  närings-
fattig mat som in sin tur resulterar i 
hälsoproblem. Traditionellt har byborna 
ägnat sig åt att fläta korgar och göra 
riskvastar. Idag har de i princip inte någon 
avsättning för sina produkter i Rumänien. 
Vi vill starta ett hantverkskooperativ och 
finna lämpliga produkter för export till 
Sverige. Vi vill att dessa produkter ska 
vara rättvisemärkta och tydligt förklara för 
kunder att genom att köpa produkterna 
bidrar de till att rudarerna kan försörja sig 
på hemmaplan och inte behöver åka iväg 
för att tigga. En annan del i att förbättra 
försörjningen kan vara att starta småskalig 
köttproduktion. Tanken är att olika 
familjer ska få ett ”startkit” och sedan 
kunna förbättra livsmedelsförsörjningen 
men också sälja av överskottet för att 
kunna fortsätta produktionen.

Genom att vi har varit aktiva i den 
offentliga debatten om EU-migranter 
från Rumänien, bland annat genom 
en debattartikel i DN 2014-02-08, har 

vi fått mycket goda relationer till den 
rumänska Ambassaden i Stockholm. 
Genom Ambassadörens rekommendation 
har vi fått kontakt med en rumänsk 
entreprenör och egen företagare som gjort 
betydande insatser för utveckling av den 
lokala ekonomin i olika samhällen med en 
stor andel romer. Företagaren som heter 
Valentin Preda vill tillsammans med oss 
vara med och utveckla projekten för bättre 
försörjning för invånarna i Pauleasca. 

Strukturpåverkande insatser
Det finns många systemfel och övergrip-
ande strukturer i Rumänien som håller 
fast romerna i utanförskap och fattigdom. 
Ett exempel är att deras bostäder betraktas 
som illegala trots att de bott på samma 
plats i generationer. Vi vill tillsammans 
med kommunen söka lösningar på denna 
problematik och troligtvis kommer vi kunna 
söka medel från EU eller någon annan 
större finansiär för att kunna förändra dessa 
strukturer.  Att ständigt vara otolererade 
och inte veta om man tvingas flytta från en 
dag till en annan ger inte gruppen någon 
möjlighet att få till en varaktig utveckling 
eller långsiktig planering. 

Sammanfattning
Vi vill rikta Ett stort tack till Dig som 
stöder vår organisation så att vi kan 
förändra situationen för rudari i Malureni 
– Pauleasca med omnejd! Frågan är inte 
om vi ska hjälpa utan hur vi ska göra det 
på bästa sätt.
 
Vi hoppas kunna genomföra liknande 
insatser i fler byar, samhällen och områden 
genom vår organisation men också genom 
samverkan med andra. Sammankopplingen 
mellan gruppen som kommit hit till 
Linköping och insatser i deras hemby 
är så vitt jag vet unik. Det finns många 
organisationer som är engagerade för 
att hjälpa de som kommit till Sverige. 
Det finns också ett antal organisationer 
från Sverige som verkar för att hjälpa i 
Rumänien – men någon sammankoppling 
mellan dessa insatser känner jag inte till. 

Tack för att Du är med och gör en 
banbrytande pionjärinsats! 

Text: Rikard Klerfors
Biståndsansvarig, Hjärta till Hjärta

Foto: Jörgen Ljung
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Kärleken drev 
Nicolai att bli tiggare
När Nicolai blev av med sitt arbete i sviterna av den ekonomiska krisen i Rumänien föll livet för honom, hans 
hustru Georgiana och deras 4 barn snabbt samman. Trots att de vände och vred på slantarna fick barnen 
allt som oftast lägga sig med hungerknorrande magar. När Georgiana fick problem med sin sköldkörtel och 
behövde en operation drev kärleken till henne och barnen Nicolai till att åka till norra Europa i en desperat 
jakt på pengar till hennes operation.

Nicolai Tamas bor i ett fallfärdigt hus 
tillsammans med sin hustru Georgiana 
och deras barn i byn Pauleasca i 
Rumänien. Drömmarna som han hade 
som ung har grusats en efter en. Nu 
lever han för att hans barn ska få det 
lite bättre. Tillsammans med Rickard 
Klerfors träffade jag Nicolai och några 
av hans vänner över en tallrik linssoppa 
i Johanneskyrkan i Linköping. I kyrkans 
lokaler bjuds EU-migranter på lunch 
varje vardag mellan 11-13. Under den 
tiden har de även möjlighet att duscha 
och fräscha till sig. De rejält tilltagna 
portionerna på EU-migranternas tallrikar 
skvallrar om att lunchen förmodligen 
är det enda mål mat som de äter under 
dagen. Mellan tuggorna berättade Nicolai 
att han kommer från byn Pauleasca i 

Rumänien. Trots att byn har funnits i 
över 50 år och byggdes med den gamla 
kommunistregimens goda minne räknas 
den ändå som en illegal bosättning och 
därför finns den inte med på kartan. 
Innan den ekonomiska krisen slog till mot 
Rumänien med full kraft jobbade Nicolai 
och några andra män från byn på en 
industri i den närliggande staden Pitesti. 
När produktionen minskade kraftigt 
till följd av krisen var Nicolai och hans 
grannar bland de första som förlorade 
jobben. 

När Nicolai blev arbetslös försökte han 
försörja sig genom att jobba som daglönare 
i jord- och skogsbruket i området. Efter 
ett tag började även de arbetstillfällena att 
tryta och då bestämde han sig för att göra 

gemensam sak med 14 andra desperata 
släktingar och vänner från Pauleasca och 
åka till Nordeuropa med buss. På omvägar 
hade de fått reda på att det fanns gott om 
jobb där och att de lätt skulle kunna tjäna 
uppemot 7000 kronor i månaden. För de 
flesta av oss är det lite pengar men för dem 
som lever på en 1000-lapp i månaden är 
det en astronomisk summa. De lånade 
pengar till resan av en penningutlånare. 
Pengarna räckte till Hamburg och 
gruppen bestämde sig ändå för att försöka 
åka vidare. Efter att ha blivit avslängda 
från tåget av konduktören vid i stort sett 
varje station bestämde de sig till sist för 
att stanna och försöka få tag på arbete i 
Linköping. Nicolai hade verkligen räknat 
med att få tag på ett arbete i Sverige. Men 
hur han än försökte gick han bet och 
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till sist var han tvungen att sätta sig i ett 
gathörn och försöka tigga ihop pengar till 
sin hustru och barns försörjning. Nicolai 
är en riktig grovjobbare som vill tjäna sina 
pengar genom arbete, att behöva förnedra 
sig till att tigga gjorde ont i honom.

När härbärget i Ryttargårdskyrkan i Lin-
köping stängde i mitten av april bodde 
Nicolai tillsammans med sina vänner 
och släktingar under bar himmel eller 
i skydd av en bro när det regnade. På 
vardagarna åt han lunch i Johanneskyrkan 
tillsammans med andra EU-migranter. 
Johanneskyrkan är med i Crossroads som 
är ett samarbete mellan Stadsmissionen, 
kyrkorna och Linköpings kommun. En 
arbetsgivare hörde av sig till Crossroads 
och frågade om det fanns några EU-
migranter som ville arbeta på ett ekologiskt 
jordburk. Nicolai var en av de lyckliga som 
fick arbete och han var strålande glad över 
att äntligen få en möjlighet att arbeta och 
göra rätt för sig. Jag frågade Nicolai om 
arbetet i Sverige skilde sig mot det arbetet 
som han har gjort i Rumänien?
- Jag hade räknat med att gräva diken eller 
göra något annat tungt kroppsarbete som jag 
brukar göra hemma i Rumänien. Men det 
visade sig att det var ett sådant enkelt arbete 
som barnen gör. Jag är van att jobba på 
ordentligt och när den första dagen var över 
hade jag arbetat för 3 dagar. Dagen efter 
var jag klar med arbetet som arbetsgivaren 
hade räknat skulle ta minst fem dagar säger 
han och hans allvar bryts med ett litet snett 
leende. 

Nicolais arbetsgivare ville att han skaf-
fade ett samordningsnummer så att 
utbetalningen av lönen skulle gå rätt och 
riktigt till. Jag följde med Nicolai hans 
vän Petre och tolken Rickard Klerfors till 
skatteverket i Linköping för att ansöka 
om ett svenskt samordningsnummer. För 
att få ett sådant nummer måste du ha 
ett nationellt ID-kort och en fast adress. 
Om du har det är handläggningstiden 
2-3 veckor. Tyvärr tvingar den svenska 
byråkratin i många fall EU-migranter 
som saknar fast adress att jobba svart 
eller att bli tiggare. Hade handläggningen 
varit smidigare skulle säkerligen fler EU-
migranter kunna få “vita” jobb och på så 
sätt hjälpa till att dra in skattepengar till 
den svenska staten och på så vis vara med 
och stärka statskassan. Nicolai var en av 
dem som hamnade mellan stolarna men 

tack vare Rickards envetna kamp mot den 
stelbenta svenska byråkratin fick han till 
sist sitt samordningsnummer.

Nicolai såg fram emot att fortsätta arbetet 
med att rensa ogräs på sparrisodlingen. 
På två timmar fick han ihop mer än vad 
han fick in på en hel dags tiggande och 
pantflasksamlande. Äntligen skulle resan 
till Sverige börja betala av sig och han 
såg fram emot att kunna resa hem till 
Pauleasca med tillräckligt med pengar 
på fickan till läkarvård och mediciner till 
sin fru. När Nicolai började få snurr på 
tillvaron ringde hans fru från Rumänien 
och berättade att hon hade blivit ännu 
sämre och att deras hus hade skadats vid 
en översvämning i slutet av maj. När 
Nicolai fick reda på det bestämde han sig 

för att genast åka tillbaka till Rumänien 
och ta hand om sin hustru och försöka 
bygga upp huset. 

Familjen Tamas situation är nu ännu mer 
desperat än tidigare. Georgianas sjukdom 
har förvärrats och hon behöver operera 
sin sköldkörtel så snart som möjligt för att 
överleva. Familjen Tamas kommer även 
behövas en del pengar för att bygga upp 
sitt hus som skadades vid översvämningen. 
Nicolai behöver även hjälp med att köpa 
in de redskap som han behöver för att få 
ett jobb eller för att starta egen verksamhet 
och på så vis försörja sin familj hemma i 
Rumänien. 

Text och foto: Mikael Good
Kommunikatör, Hjärta till Hjärta

Sätt in din gåva på 

PG 90 07 85-7
Om du vill vara med 
och stödja utsatta 

medmänniskor som 
Nicolai och Georgiana 

märk gåvan med 
”Team Roma”
Tack på förhand!
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Catalin föddes i en familj med god 
ekonomi. När hans pappa och farmor 
gick bort inom loppet av ett år började 
saker vackla. I den tunga sorgen 
bestämde sig Catalins farfar för att 
sälja den mark han ägde. För pengarna 
köpte han bostäder till tre av barnen i 
familjen som inte hade några egna hem. 
Catalin och hans mamma fick bo kvar 
i föräldrahemmet. Två år senare dog 
även farfadern 74 år gammal. Strax efter 
dödsfallet dök Catalins gudmor upp, en 
bekant till Catalins mamma. Gudmodern 
tyckte att de skulle sälja det onödigt stora 
huset och köpa två lägenheter istället. 
En för Catalin och hans mamma och 
en som de kunde hyra ut för att få en 
inkomst. Catalins mamma nappade på 
idén och gav gudmodern förtroendet 
att leta efter en köpare till huset. Huset 
som var arvegods, kunde inte säljas om 
inte också Catalins faster godkände det. 
Gudmodern förfalskade underskriften. 
Huset såldes. Catalins mamma fick inte 
ett öre. Pengarna för huset gick direkt 
in på gudmoderns konto. Med hjälp av 
advokater försökte familjen att få tillbaka 
huset, men det var för sent. Advokaterna 
förklarade det som ett ”väl genomtänkt 
bedrägeri”. Catalins mamma övervägde att 
polisanmäla händelsen men då skulle hon 
själv bli indragen och riskera fängelsedom 

Catalin Vlad på Sverigeturné
– Från hemlöst barn till respekterad världsgitarrist.
Som hemlös och med ena 
foten på väg ut i gatulivet kom 
Catalin Vlad till Hjärta till Hjärtas 
dåvarande barnhem i Bukarest. 
Det blev hans räddning. Där 
såg man till att Catalin, 11 
år, började i skolan. Det var 
också på barnhemmet som 
han fann musiken. Idag arbetar 
Catalin Vlad, 28 år, bl. a. som 
musiklärare hemma i Bukarest. 
Han är en aktad sologitarrist i 
världsklass och också medlem i 
ett gypsyband. Just nu förbereder 
han sig som allra bäst inför 
konsertturnén i Sverige.

p.g.a den förfalskade namnunderskriften. 
För hur skulle hon kunna bevisa att det 
inta var hon som förfalskat underskriften? 
Den lilla familjen blev istället hemlös, 
utan möjlighet att ta ärendet vidare till 
domstol. 

Enligt ortodox sed har en gudmor ett 
stort ansvar när en nära anhörig till ett 
gudbarn går bort. Catalins gudmor köpte 
en fin lägenhet i centrala Bukarest till sig 
själv för pengarna. 
Tilläggas bör att allt detta skedde i en 
mycket rörig tid i Rumäniens historia 
(1990-talet). Rumänerna var ovana 
vid ägande då det inte förekom under 
kommunisttiden. Ingen visste då hur en 
korrekt fastighetsförsäljning ska gå till.

Vändpunkten
Efter en tid som hemlösa och innan det 
började gå riktigt utför för Catalin, fick de 
kontakt med Hjärta till Hjärta i Bukarest. 
Catalin fick komma till barnhemmet Casa 

Blanca och senare till sin fosterfamilj. 
Genom Hjärta till Hjärta och engagerade 
människor har han genom åren fått 
uppmuntran och stöd - känslomässigt och 
ekonomiskt, tro på sig själv och tro på att 
han kan åstadkomma något i livet. Han 
har förvaltat sin talang och arbetat hårt 
genom åren vid olika musikskolor och 
har klarat sin universitetsexamen. Catalin 
får idag ett begränsat ekonomiskt stöd 
från en givare genom Hjärta till Hjärta. 
Han kommer inom kort kunna försörja 
sig själv. Catalin ger tacksamt tillbaka 
av det han fått genom att dela sin musik 
på olika konsertscener i Europa men 
kanske framför allt genom att undervisa 
och uppmuntra barn och unga i klassiskt 
gitarr. 
”Det är tack vare Hjärta till Hjärta och 
alla som engagerar sig i verksamheten 
som gör att jag är där jag är idag”, säger 
Catalin Vlad som vet vad det innebär att 
vara utsatt och hemlös. 
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Konsertturné för återvändande EU-
migranter
I oktober satsar Hjärta till Hjärta på en 
konsertturné med Catalin. Konserterna 
är gratis men vi gör insamling till det 
angelägna ”Team Roma”-projektet (se 

sida 4-5).  Förberedelserna är i full gång 
inför besöket: 
”Jag arbetar hårt inför konserterna och 
jag ser verkligen fram emot att komma 
tillbaka till Sverige och spela”, säger 
Catalin Vlad som inleder sin turné i 

Årjäng den 11 oktober. Hela turnéplanen 
fi nns här nedan.

Text: Hanna Andersson
Kommunikatör, Hjärta till Hjärta

 Foto: Privat

Välkommen till en 
kväll för Rumänien

med den klassiske gitarristen 
Catalin Vlad från Rumänien

Inträdet är gratis. Men vi gör en insamling till vårt 
“TEAM ROMA-projekt”, som är ett återvändarprogram för 
EU-migranter från Rumänien med inriktning på utbildning, 

hälsovård, hjälp till självhjälp & strukturomvandlande insatser. 
Du kan läsa mer om projektet på sidan 4-5 i tidningen.

Turnéschema
11/10 Betania Årjäng kl. 19.00

12/10  Pingstkyrkan Ed kl. 11.00
 Centrumkyrkan Flen kl. 17.00

14/10 Second Hand Vingåker kl. 19.00

15/10 Församlingen Agape, 
 Norrköping kl. 19.00

16/10  Filadel� a Ljungsbro kl. 19.00 

17/10  Kisa Frikyrkoförsamling kl. 19.00

18/10  Ryttargårdskyrkan, Linköping kl 19.00
 med Magnus Bäcklund och band

19/10 Rydsnäs Frikyrkoförsamling kl. 15.00     
 Motala Baptistförsamling kl. 19.00 
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Stöd vårt arbete i Lettland. 
Sätt in din gåva på 

PG 90 07 85-7
märk gåvan med ”Lettland”

Slavliknande arbetsförhållanden
Följande brev kom till Baiba Blaus som jobbar på vår samarbetspartner Mission Pakāpieni i Lettland.  
Brevet har skrivits av en ensamstående 4-barns mamma som har en fruktansvärd arbetssituation. 

Jag har ett arbete, men samtidigt som 
jag är glad över jobbet så finns det 
även en mörk sida av det. Min chef 
är hemsk och han kallar oss anställda 
vid namn som jag inte ens vill nämna. 
Han förödmjukar oss inför andra med 
ord som jag väljer att censurera. Det 
är inte lätt för mig och ibland drar jag 
mig undan till toaletten där jag kan 
gråta ostört, efter det tvättar jag mig i 
ansiktet och går tillbaka och fortsätter 
arbeta och låtsas om ingenting har hänt. 
Om vi gör fel i arbetet ställer sig chefen 
och skriker ut okvädingsord över oss 
så att saliven sprutar. Han slår oss inte 
men han slänger saker omkring sig i 
vredesmod när han blir arg och vi får 
hålla oss undan för att inte träffas. 

Helst av allt skulle jag vilja säga upp 
mig men jag har inte något annat val än 
att stanna kvar, jag måste betala mina 
räkningar och se till så att mina barn kan 
äta sig mätta. Jag har sökt ett annat arbete 
som jag hoppas att jag får men jag väntar 
fortfarande på svar. Kraven på oss arbetare 
är omöjliga att uppfylla, jag tror att man 
måste vara en robot för att uppfylla alla 
krav. Om allt går som planerat och jag 
inte gör några fel tjänar jag 2700 kronor 
i månaden. Men om jag gör misstag eller 
jobbar för sakta, i chefens ögon, får jag 
bara 1800 kronor. Jag vet inte hur jag 
ska klara av det men samtidigt behöver 
jag ett arbete, för utan det har jag inte 
råd att leva och skulle kunna förlora min 
lägenhet och mina barn. 

Kvinnans situation är tyvärr inte så ovanlig 
i Lettland. Vi stöter ofta på personer 
som behandlas illa på sina arbetsplatser. 
Deras löner är ofta lägre än avtalat och 
de får jobba övertid utan kompensation. 
Arbetsmarknaden i Lettland påminner 
många gånger om rent slavarbete.

Text: Baiba Blaus
Mission Pakāpieni

Foto: Mikael Good
Kommunikatör, Hjärta till Hjärta

Öka ditt givande utan att kostnaden ökar
De flesta av oss skulle gärna ge lite 
mer, men ekonomin tillåter kanske 
inte det. Nu finns det en bra 
lösning på problemet och vi kan 
ge mer utan att kostanden ökar.

Privatpersoner kan få skattereduktion för 
gåvor till ideella föreningar och stiftelser 
som är godkända hos Skatteverket. Hjärta 
till Hjärta är en sådan förening.

För att du ska ha rätt till skattereduktion 
på dina gåvor till oss så behöver följande 
kriterier uppfyllas:

• Varje gåva som du ger måste uppgå
 till minst 200 kronor per gåvotillfälle.
• Gåvan måste vara märkt med ändamål  
 annars räknas den inte.
• Det totala gåvobeloppet ska uppgå till  
 minst 2000 kronor per år.
• Den maximala skattereduktionen  
 ligger på 1500 kronor (25 procent av 
 6000=1500) per person.
• Vi behöver ditt personnummer 
 inklusive de sista fyra siffrorna

Hjärta till Hjärta skickar kontrolluppgift 
till Skatteverket som därmed anger 
uppgiften om skattereduktion i din 

deklaration. Enligt PuL får vi inte lägga 
in ditt personnummer i våra register 
utan ditt medgivande. Skatteverket 
godkänner inte kontrolluppgifter som 
saknar personnummer. Du kan själv 
yrka på avdrag för de gåvor du givit men 
utan en kontrolluppgift kommer inte 
uppgifterna att finnas förtryckta i din 
inkomstdeklaration.

Har frågor om skattereduktionen 
kan du kontakta oss på
telefon: 013-12 46 11 eller på
epost: info@hearttoheart.se
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Nytt om medarbetare
Gun-Britt Samuelsson, Linköping, gick 
i pension 1 augusti.

Handla  
med Hjärtat

Genom att köpa begagnade  
möbler hos oss kan du 
minska utsläppen av 

växthusgaser med upp 
till 80 kilo per år.

Öppettider för Hjärta till Hjärtas  
Second-Handbutiker 

Hjärta till Hjärta Kisa • Sjögatan 11 • Tel: 0494-100 04. 
Tisdag 15-18 • Fredag 10-13 • Sista lördagen i varje månad 10-13
Hjärta till Hjärta Linköping • Gottorpsgatan 51 • Tel: 013-12 46 11

Tisdag & torsdag 17.00-19.00 • Lördag 10.00-13.00
Hjärta till Hjärta Mjölby • Svänggatan 5 • Tel: 0142-186 60. 

Tisdag & torsdag 11.00-18.00 • Lördag 10.00-13.00
Hjärta till Hjärta Motala • Verkstadsvägen 79 • Tel: 0141-524 10. 

Tisdag, onsdag, torsdag 10.00-18.00 • Lördag 10.00-14.00

BEHÖVER DU FLYTTSTÄDNING?
Ring: 013-12 46 11 och boka en tid
Städningen utförs av Hjärta till Hjärtas helägda 

dotterbolag Lintrimex International AB
För privatpersoner kan tjänsten ge rätt till RUT-avdrag

En varm hälsning från Barnens hus

Stöd vårt arbete på Barnens hus 
i Albanien. Sätt in din gåva på 

PG 90 07 85-7
märk gåvan med ”Barnens hus”

Andra kvartalet 2014 har varit en mycket välsignade tid för oss. Gud har lett oss till fler barn som behövde 
komma till trygga familjeförhållanden, bort från misshandel, missbruk och otrygghet.

32 barn och ungdomar från 1 till 22 år 
bor nu på barnhemmet. Alla har haft det 
mycket bra under perioden och har passat 
på att njuta av den härliga sommaren. 
Barnen och personalen har spenderat en 
del tid vid havet och vi har badat och byggt 
sandslott. Många av våra  tonåringar har 
varit med på en ungdomskonferens som 
anordnades på barnhemmet och de är 
mycket tacksamma för den gemenskap och 
den undervisning som de fick ta del av.

Vi står inför många utmaningar. Barnen 
som många gånger kommer från svåra 
förhållanden och har med sig svåra 

upplevelser i bagaget, har stora behov 
som vi med Guds hjälp gör det bästa för 
att fylla. Trots att vi har byggt ut våra 
lokaler de senaste åren för att kunna 
ta emot fler barn är lokalerna tyvärr 
begränsade och vi kan inte ta emot alla 
de barn som behöver komma till oss. 

Vi planerar för att bygga en tredje våning 
på ett av husen för att skapa en miljö 
där barnen kan studera och utveckla 
sina talanger och färdigheter. Även om 
vi bygger ut  barnhemmet kommer det 
inte att räcka till och därför planerar 
vi att bygga nytt barnhem och en 

yrkesskola där tonåringar kan läsa olika 
yrkesutbildningar.

Vi som arbetar på Barnens hus vill av 
hjärtat tacka er för allt som ni gör för dessa 
utsatta albanska barn. Gud välsigne er!

Text och foto: Dana Molla och Flora Gjini
Barnens hus, Albanien



Leta reda på förändringens nycklar
Det gör ont i hjärtat när man ser människor som har det svårt och lider. 
Det väcker ilska hos vissa över att det finns orättvisor. Andra blir likgiltiga 
och vill inte se den verklighet som finns. 

låst in sig i tankemönster som de inte kan 
bryta. De tror att de är oförmögna att ändra 
sin livssituation. Att låsa upp rummet och 
släppa in hopp i det är en utmaning för hela 
Europa. Tiggarna som fi nns på våra gator blir 
en påminnelse och uppfordran för oss att leta 
reda på dessa nycklar och låsa upp dörrarna 
så att en förändring av romernas livssituation 
äntligen ska kunna komma till stånd.

Hjärta till Hjärta startades i början av 
1980-talet då den tuff a situationen i Polen 
sporrade Sixten och Karin Widerstedt att 
åka med hjälpsändningar till landet och göra 
skillnad för några polacker och med tiden 
för många fl er. På samma sätt måste Hjärta 
till Hjärta skapa närhet till dem som idag 
lider och som saknar mycket av det som vi 
svenskar räknar som självklara. Idag arbetar 
vi bland annat i Lettland, Estland, Albanien 
och i Rumänien. I våra systerorganisationer 
fi nns hängivna män och kvinnor som vill 
göra skillnad för människor i nöd. Du som 
stöder vår verksamhet skall veta att det fi nns 
vägar att skapa en förändring. Arbetet i våra 
Second Hand butiker är ett uttryck för att 
det fi nns människor som tror på det Hjärta 

till Hjärta gör och som nu envist fortsätter 
att hjälpa andra utsatta människor genom 
att jobba volontärt i butikerna.

Tillsammans med det civila samhället vill 
Hjärta till Hjärta, bildligt talat, leta reda 
på nycklarna till förändring så att alla tre 
dörrarna till det låsta rummet kan öppnas, 
åtminstone så pass att en lite strimma av 
hopp kan tränga in i hopplösheten. Vi 
tänker inte ge upp innan vi har nått vårt 
mål och till dess kommer vi att fortsätta 
vårt arbete både i Sverige och längre bort.

Jörgen Ljung
Ordförande för Hjärta till Hjärta

Som nyvald ordförande i Hjärta till Hjärta 
reste jag till Rumänien i maj i sällskap med 
Anders Holmefur och Rickard Klerfors. 
Tanken var att jag skulle få en inblick i 
Hjärta till Hjärtas arbete i landet. Besöket 
följdes upp med ytterligare ett besök i 
Rumänien tillsammans med två av mina 
rumänska studenter från universitetet 
(Luiza och Alin). Under 10 dagar träff ade 
vi personer som jobbat med frågor om 
den Romska befolkningens integrering i 
Rumänien, för att försöka utröna varför 
många romer väljer att bryta upp från sina 
hem för att tigga på våra gator i Sverige.

En bra illustration av problematiken är att 
likna romerna i Rumänien, vid ett folk som 
är inlåsta i ett rum utan fönster. I rummet 
fi nns det en yttre dörr, en inre dörr samt 
en tredje mental dörr. Den yttre dörren är 
låst från utsidan och nyckel till den fi nns 
i den lokala strukturen i samhället. Den 
inre dörren är låst från insidan och nyckel 
till den fi nns i tankemönstret. Romerna 
ser sig själva som en speciell grupp, olik 
det övriga samhället. Därtill kommer en 
tredje mental dörr. Människorna har själva 

Tel. 013-14 52 21 www.magnusons.se

C.A. Roséns 
Begravningsbyrå . Blommor . Juridik 

Sankt Larsgatan 17 Linköping 
013-12 02 17   www.ca-rosens.se 

HÄR HITTAR DU MÄRKESKLÄDER 
TILL HELA FAMILJEN

VI LÄMNAR 20% PÅ KLÄDER & SKOR

Trädgårdstorget 2. 013-12 01 48
www.berlinsur.se
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En riktig
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• Klockor 
• Armband
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• Reparationer av alla slags ur


