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Hjärta till Hjärtas gatubarnsprojekt i Rumänien
När Nicolae Ceaușescus kommunistiska regim föll i december 1989 uppdagades en
fruktansvärd missär och en hel värld chockades av hur illa de rumänska barnhemsbarnen
behandlades. I början av 1990-talet ökade antalet barn och ungdomar som levde på
gatan i Bukarest. En del av dem hade ﬂytt från olika institutioner där både de fysiska och
psykiska levnadsvillkoren var mycket dåliga. Andra hade ﬂytt hemifrån undan missbruk
och misär. 1995 startade Hjärta till Hjärta ett litet boende för barn man kommit i kontakt med genom uppsökande verksamhet på gatan.
1998 förändrades lagstiftningen i Rumänien och det blev möjligt att fosterhemsplacera
barn från barnhem. Vi arbetade aktivt med att försöka återförena barnen med den egna
familjen eller släkten men för en del av barnen var det inte möjligt antingen för att det
inte fanns någon familj eller att förhållandena hemma hos den egna familjen eller släkten
var för dåliga. Våra barn besökte familjer på landet under skolloven tillsammans med oss.
Dessa kontakter ledde fram till att vare sig barnen eller de familjer de besökt ville skiljas
åt och vi kunde då föreslå för de sociala myndigheterna fosterhemsplaceringar. Vi ﬁck
allt eftersom nya barn via de sociala myndigheterna. Vårt lilla barnhem började fungera
som en sluss. Vi hade 12 platser på barnhemmet. Totalt ﬁck vi möjlighet att hjälpa 41
barn under de år barnhemmet fungerade som en sluss.
I och med Rumäniens ansökan om att gå med i EU ställdes tydliga krav på förbättringar
i omhändertagandet av barn med sociala problem. Det ledde till att färre barn behövde
vår hjälp! Hösten 2005 lade vi ner vårt lilla barnhem Casa Blanca men har sedan dess
fortsatt att stödja våra barn. I höstas började två av dem på Universitetet! Målet för våra
barn är nu att bli självständiga individer med familj, bostad och försörjning! Vilken
förvandling – från gatans hopplöshet till ett normalt och värdigt liv!
Rickard Klerfors
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En rapport om barnhemmet Casa Blanca
Arbetet i Rumänien startar
På nyårsaftonen 1990 var Hjärta till Hjärtas grundare Sixten och Karin Widerstedt
samlade till nyårsbön i kursgården Solåsen i Krokek där Ingemar och Inga-Britt
Martinsson var föreståndare. Under bönemötet kom ett telegram från Christi Gall i
Petrosani i Rumänien. Han skrev: ”Vi är fria! Kom och hjälp oss att starta en mission”. De
förstod vad Christi menade eftersom han och andra troende ungdomar fått information
om Hjärta till Hjärtas hjälpverksamhet av Ingemar Martinsson som hade arrangerat
turistresor eller rättare sagt förtäckta bön- och evangelisationsresor till Rumänien
under kommunisttiden. Där hade Ingemar knutit kontakter med företrädare för den
underjordiska kyrkan. Kontakter som var mycket värdefulla när landet blev fritt från den
kommunistiska diktaturen i december 1989.
Sixten Widerstedt och Ingemar Martinsson hörsammade begäran från Christi och i slutet
av januari 1990 åkte en grupp med Ingemar och Sixten i spetsen till Rumänien. De
träﬀade Christi och anda rumänska kristna som Ingemar hade lärt känna under sina resor
till landet. Ingemar presenterad dem för Sixten som knöt kontakter med företrädare för
rumänska kyrkor dit hjälpsändningar från Hjärta till Hjärta kunde gå. Ett problem var att
kyrkorna som nyligen hade blivit fria var inriktade på evangelisk verksamhet och inte var
så vana att arbeta socialt vilket var något som de behövde utveckla med tanke på de stora
sociala behoven i landet.
Föreningen Hjärta till Hjärta bildas 1991
Från början var Hjärta till Hjärta en familjeangelägenhet som sköttes av Sixten och Karin
Widerstedt, deras barn och vänner. Men efter drygt 10 år kände Sixten och Karin att
arbetet växte dem ur händerna, framförallt upplevde de att det var svårt att redovisa vart
de insamlade medlen tog vägen. Därför bestämde de sig för att starta en ideell förening
med separat bank- och postgirokonto. Föreningen bildades den 23 januari 1991 i
Missionskyrkan i Vikingstad. Budgeten för det första året låg på 300 000 kronor.
Fattigdomen breder ut sig i Rumänien
I takt med att statliga fabriker och kollektivjordbruk lades ned bredde fattigdomen ut sig
i Rumänien och behoven av materiellt bistånd var mycket stort, framförallt på sjukhus
och institutioner för barn, funktionshindrade och gamla, men även den snabbt växande
skaran av arbetslösa, hemlösa och fattiga var i stort behov av hjälpsändningar. Behoven var
enorma i landet och romerna som var den minoritetsgrupp som levde i störst utanförskap
nåddes ytterst sällan av de utländska hjälporganisationernas sändningar.
Barnhemsbarnens situation blir känd
Efter kommunismens fall i samband med revolutionen i december 1989 blev de
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fruktansvärda levnadsförhållandena på de rumänska barnhemmen kända för omvärlden.
De ﬂesta barnhemmen var överfulla och bristen på toaletter och duschar var stor. De
fruktansvärda bilderna på utmärglade, kärlekstörstande och apatiska barnhemsbarnen
spreds i media och satte djupa spår hos betraktarna. Under kommunisttiden bestämde
Rumäniens diktator Nicolae Ceausescu att landets befolkning skulle öka. Konsekvensen
blev att det föddes tusentals barn som inte var önskade och som hamnade på barnhem.
Bara under 1980-talet hamnade drygt 100.000 barn på barnhem och andra institutioner
där de berövades både utbildning och stimulans. Många av dem led av näringsbrist och
dödligheten bland barnen var stor. I den kaotiska situationen som rådde i Rumänien
efter revolutionen rymde många av barnen från barnhemmen och hamnade till slut som
gatubarn i huvudstaden Bukarest.
Den unga rumänska demokratin strävade efter förbättring och förnyelse men mötte många
svårigheter och problem efter 42 års kommunistisk diktatur. Under kommunismen rådde
arbetsplikt och alla hade rätt till bostad men på grund av vanstyre, besparingar och matbrist
var det många som hungrade. Övergången från planekonomi till marknadsekonomi gjorde
att ekonomin snart kom i gungning. 1991 hade 50% av jordbruket privatiserats, många
rumäner blev arbetslösa och hemlösa när fabriker lades ned och kollektivjordbruk lades
för fäfot. I samband med Jugoslavienkrigen 1991-1995 förlorade Rumänien en viktig
handelspartner.
Arbetet i Rumänien tar form
Hjärta till Hjärta ﬁck tidigt bra kontakt med kristna ledare och bildade snabbt 5 systerföreningar i landskapet Transylvanien i norra Rumänien. Arbetet på de olika platserna
kallades för Inimă Către Inimă (Hjärta till Hjärta). Systerföreningarna hade samma
målsättning och värdegrund som Hjärta till Hjärta, de var samfundsobundna och hade en
klart kristen inriktning på sin verksamhet. Föreningen i Caransebes och i Turnu-Severin
nådde längst med att förverkliga sina visioner. I februari 1991 arbetade sju volontärer
på barnhem i området. Barnen på barnhemmen hade det materiellt lite bättre än barn i
fattiga familjer men de var i total avsaknad av kärlek och uppmuntran från vuxna. Tack
vare volontärernas kärleksfulla arbete kunde man på kort tid se en klar attitydförändring
hos barnen. De äldsta barnen på barnhemmet ﬁck även åka hem till kristna familjer över
veckosluten där de blev väl mottagna och behandlade som familjemedlemmar vilket var
en ofattbar lycka för dem.
Detta ledde även till att friska barn som växte upp på barnhem i större utsträckning
började adopteras av familjer i Caransebes. Hjärta till Hjärta samlade in pengar till stöd
för dessa familjer så att de kunde adoptera barn från barnhemmen. Under 1992 lanserades
även idén med ekonomiskt understöd för fattiga familjer i Rumänien. Många valde att ge
regelbundna gåvor men behoven var så stora att pengarna inte räckte till att fylla behoven.
Trots att behoven var stora i Rumänien 1992 beslutade Hjärta till Hjärtas systerförening
Charisma i Caransebes att själva åka med en hjälpsändning till Albanien med motiveringen
att de har det mycket sämre än vi och därför ville de göra något för dem.
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Gatubarnsprojektet i Rumänien påbörjas 1995
Gatubarnens pappa
De båda resanderomerna Frantz Johansen från stiftelsen Europa i Fokus och Bo Hazell
från den romska organisationen GATIEF (Gypsy and Traveller International Evangelical
Fellowship) började arbeta bland gatubarnen i Rumänien hösten 1994. Frantz och Bo blev
chockade över misären som de mötte när de kröp ned i kloakerna och träﬀade några av
de tusentals barn som levde under gatorna i Bukarest dit de hade tagit sin tillﬂykt undan
människor som ville dem ont. De kände ett kall att börja arbeta med gatubarnen och
inledde ett samarbeta med Läkarmissionen. 1996 startade den norska stiftelsen Europa i
Fokus och svenska Läkarmissionen en gemensam organisation för arbetet med gatubarn
tillsammans med den nyfrälste rumänska advokaten Florin Ivanovic. Organisationen ﬁck
namnet Liv och Ljus (Fundatia Viata Si Lumina).
Början på Hjärta till Hjärtas gatubarnsprojekt
Svendavid Blomgren var ordförande för föreningen Hjärta till Hjärta och spelade en aktiv
roll i uppstarten av den första Second Hand-butiken i Linköping 1994. Runt årsskiftet
1994/1995 blev Svendavid och hans hustru Birgitta mer involverade i arbetet i Rumänien
där de skulle arbeta med utsatta barn. De hyrde en lägenhet i Bukarest och började att
regelbundet resa till landet. 1995 ﬂyttade även Ingegerd Åhman till Bukarest för att arbeta
volontärt med familjestödsprogrammet. Arbetet var omfattande och Ingegerd åkte runt
tillsammans med en socialassistent och besökte utsatta familjer som behövde stöd. Hon
engagerade sig genast i gatubarnsprojektet.
Startskottet för Hjärta till Hjärtas arbete med gatubarn, det som senare kom att bli
barnhemmet/barnslussen Casa Blanca och till slut familjehemsplaceringar, började med
en taxiresa. Från taxifönstret såg Svendavid några barn som stod runt ett brunnslock nära
järnvägsstationen Gare de Nord i Bukarest. Han frågade chauﬀören vilka det var och ﬁck
svaret:
– De där? Det är inget att bry sig om, det är ju bara några gatubarn!
Händelsen sporrade Svendavid, Birgitta och Ingegerd att göra något mer för gatubarnen
och tankarna på att starta ett arbete bland gatubarnen utvecklades från idé till handling.
De började det mödosamma arbetet med att ta hand om och hjälpa utslagna gatubarn och
ungdomar genom att försöka rädda några av dem undan missbruk, utslagning, kriminalitet
och våld. Som allting annat började också arbetet i Bukarest i liten skala, med relativt små
resurser.
Stort engagemang för gatubarnen
En artikel i Läkarmissionens tidning Svenska Journalen om gatubarnen som levde i
Bukarests kloaksystemen blev en världsnyhet för 22 år sedan och den ledde till ett stort
engagemang från privatpersoner som spillde över på andra organisationerna som också
arbetade med gatubarn i Rumänien. Tidningarnas löp fylldes med feta rubriker och
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De här både pojkarna var de första gatubarnan som Svendavid Blomgren fick kontakt med i
Rumänien.

Florin, Nico och Dan i fjärrvärmekulverten där de ofta sov. Påsarna innehöll lim som de sniffade.
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bilder på gatubarn. Konserter, loppmarknader, insamlingar anordnades till förmån för
Hjärta till Hjärtas arbete med Rumäniens gatubarn och ﬂera nya givare tecknades sig som
månadsgivare och faddrar.
Gåvor strömmar in
Det anordnades en hel del insamlingar till gatubarnsprojektet bland annat samlade ett
scoutläger med 900 deltagande scouter in en kollekt som gick till gatubarnsprojektet
barnhemmet. Sammanlagt 55 000 kronor kom in från de givmilda scouterna och deras
ledare. Några ﬂickor i 10-års åldern i en förort till Linköping anordnade loppmarknad
utanför den lokala ICA-butiken och drog in lite över 2000 kronor till gatubarnsprojektet.
En nystartad Second Hand-butik i en mellansvensk stad beslutade att skänka vinsten från
de första månadernas försäljning till Hjärta till Hjärtas gatubarnsprojekt och på så sätt
kom 90 000 kronor in. De här tre exemplen visar på den givmildhet som gjorde det
möjligt för Hjärta till Hjärta att vidmakthålla och utöka biståndsinsatserna.
1995 och 1996 var år fyllda av hårt arbete och många besvärligheter, men också av framgångar
och glädjeämnen. Bristen på pengar var en ständig begränsning för gatubarnsprojektet.
Gatubarnprojektet ﬁck stöd från FTM Mission i Tranås, Stiftelsen Glädjens Budskap i
Österbymo och Östhjälpen i Partille. Mot slutet av 1996 ﬁck Hjärta till Hjärta ﬂera nya
gatubarnsfaddrar som gav barnen regelbundet stöd varje månad.
Lägenheten Carantinan
Vintern 1996 frös gatubarn ihjäl på Bukarest gator på grund av den starka kylan. Hjärta
till Hjärta samarbetade med den rumänska föreningen ”Bethany” som hade ett team som
arbetade med gatubarnen i deras miljö. De hade även ett härbärge för 6 pojkar mellan 1317 år. Bethany arbetade för att ge gatupojkarna yrkesutbildning och arbete. En gatpojke
som bott på Bethanys härbärge och fått utbildning började att arbeta på Carantinan.
När han ﬁck sin första lön köpte han skor till sina gamla vänner som fortfarande bodde i
kloakerna.
Svendavid och Gittans uppdrag var att arbeta med utsatta barn. Svendavid och Sixten
ﬁck styrelsens mandat att starta upp ett härbärge för gatubarn i Bukarest och en lägenhet
hyrdes i mars 1996. I lägenheten som kom att kallas Carantinan (karantänen) fanns det
plats för 8 barn. Vid den här tiden brydde sig inte myndigheterna om att Hjärta till Hjärtas
och Bethanys medarbetare fritt besökte barnen och ungdomarna och bokstavligen tog
minderåriga bort från gatan till lägenheten. I rumänernas ögon var gatubarnen ingenting
värda. Men även om myndigheterna valde att se genom ﬁngrarna var det en del motstånd
från vanliga rumäner. Människor var arga och upprörda och fnös åt Hjärta till Hjärtas
medarbetare och undrade hur vi kunde befatta oss med dessa barn.
Från och med januari 1996 arbetade Margareta Karlsson från Göteborg som föreståndare
för Hjärta till Hjärtas sociala arbete i Bukarest. Margareta hade många års erfarenhet av
socialt arbete i Rumänien. Hon arbetade med gatubarnen och övergivna barn på sjukhus.
10

En gatupojke som sover i en park. Han har ställt bänken vid en luftventil som ger lite värme.

Med te, smörgås och rena kläder gick de ut för att träffa gautbarn som ingen brydde sig om.
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Margareta var energisk ledare för det sociala arbetet och hon lade ner många timmar i
kontakt med olika myndigheter för att få alla tillstånd och övriga handlingar som krävdes
för barnen som vi tog hand om på barnhemmet.
Två små systrar som bodde på gatan ﬁck plats på Carantinan. De ﬁck nya ﬁna kläder och
framförallt varsin kjol som de var mycket lyckliga över. På gatan hade de fått klä sig och
uppföra sig som pojkar för att inte råka illa ut. En dag var ﬂickorna försvunna och alla var
mycket oroliga för vad som hänt med dem, ytterligare ett par dagar gick och sedan dök
äntligen ﬂickorna upp. Med sig hade de sin lillebror som de hade varit hemma och hämtat.
Deras familj bodde långt från Bukarest och de hade tjuvåkt på tåget för att ta sig fram
och tillbaka. Systrarna ville att deras lillebror skulle få ha det lika bra som de hade fått det
Men lillebror ﬁck inte vara på Carantinan så länge. Föräldrarana som var alkoholister var
beroende av de pengarna som han tiggde till sig och de tog tillbaka honom.
Många barn och ungdomar kom och gick till Carantinan. En del var där ett tag och sedan
levde de på gatan igen. Carantinan blev aldrig den stabila och lugna tillvaron som barnen
behövde. Hjärta till Hjärtas medarbetare reagerade på att en del av Bethanys medarbetare
såg ned på och skuldbelade gatubarnen som i många fall var romer, de tyckte att gatubarnen
skulle sättas i karantän så att de blev renade från loppor och löss för att kunna anpassas till
samhället innan de kunna hänvisas till ett annat boende.
Detta tillsammans med att de inte var så noga med anställningsavtal och att löner
betalades ut svart, ledde till att Sixten Widerstedt och Svendavid Blomgren bestämde att
samarbetsavtalet med Bethany skulle brytas. Brytningen med Bethany blev startskottet till
bildandet av den rumänska stiftelsen Inimă Către Inimă som registrerades 1997.
Sommaren 1996 tillbringade barnen från Carantinan i Carancebes. De var där i 6 1/2
vecka och blev väl omhändertagna av vår samarbetspartner. Bland annat ﬁck de tillbringa
en vecka på läger i bergen. Antalet gatubarn ökade snabbt i Bukarest under sommaren
1996 då ﬂera barn och ungdomar bodde i parker eller i tomma hus. Barnen sniﬀade lim
för att glömma sin svåra situation och i ruset kunde de drömma sig bort. Uppsökande
team från Hjärta till Hjärta försökte möta barnens basala behov och ge dem mat, kläder,
kärlek och omtanke.

Casa Blanca - Det vita huset
Mot slutet av 1996 blev det dags att försöka hitta ett hus som kunde vara mer
ändamålsenligt för barnhemsverksamheten än lägenheten. I december 1996 ﬁck de tag
på ett hus. Margareta Karlsson tyckte inte att Carantinan (karantän) var ett bra namn
för barnhemsverksamheten och på hennes initiativ byttes namnet till Casa Blanca (det
vita huset) i samband med ﬂytten den 15 december. Huset hade en egen trädgård där
grönsaker och blommor odlades. Villan som bestod av två lägenheter om 3 rum och
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Fikastund på Carantinan.

Svendavid Blomgren tillsammans med några glada barnhemsbarn.
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kök låg i ett lugnt men centralt beläget område i Bukarest. Det fanns bara 12 platser på
Casa Blanca. 8 för tjejer och 4 för killar. Tjejerna bodde på övervåningen och killarna på
undervåningen. De ﬂesta gatubarnen var killar men det fanns bara ett fåtal platser för
tjejer och därför bestämde sig Casa Blanca för att fylla det behovet. I och med att det
fanns två separerade våningar eller lägenheter på Casa Blanca kunde man ha killar och
tjejer åtskilda. Volontären Ajna Björk från Sundsvall jobbade tillsammans med Margareta
Karlsson och var biträdande föreståndare för Casa Blanca.
Mot slutet av 1996 hade de rumänska hälsomyndigheterna blivit mer alerta, de hade
synpunkter på allt dock inte så mycket på barnens situation, mer hur alla detaljer i miljön
skulle vara. Det var tvunget att vara likadana sängöverkast i sängarna, skärbrädorna skulle
täckas över på nätterna med mera.
Barnen på Casa Blanca kom från gatan, från andra institutioner där de övergivits av sin egen
familj och släkt. En del barn kom till barnhemmet efter att de rumänska myndigheterna
tvångsomhändertagit dem eftersom man bedömt att det funnits en uppenbar fara för
barnets liv i den egna familjen. När barnen kom till Casa Blanca hade de en mängd olika
problem. De visade tecken på under- eller felnäring. De olika sjukdomar de led av hade
inte undersökts eller behandlats.
Hjärta till Hjärtas medarbetare arbetade för att skapa stabilitet för barnen. De ﬁck vara
kvar längre och boendet blev allt mer permanent. Personalen var engagerad i barnen som
ﬁck ta del av en kärleksfull och varm tillvaro i en hemliknade miljö där det skapades
starka band mellan barn och personal. Bara ett av barnen hade tidigare gått i skola
och därför anställdes en lärare som hade lektioner med barnen mellan 9-12. Tack vare
stödundervisning kunde barnen börja i vanlig skola och några av dem ﬁck även rätt att
ﬂyttas upp ett par klasser i skolan efter att de genom prov hade uppvisat tillräcklig kunskap
i basämnena språk och matematik. 1997 slutade Margareta Karlsson sin tjänst på Casa
Blanca. Rickard Klerfors som delade på en tjänst mellan Hjärta till Hjärta och Hoppets
Stjärna övertog huvudansvaret för barnhemmet.
På Casa Blanca fanns anställd personal som ansvarade för barnen, som såg till att de gick i
skola, hade kläder och ﬁck äta sig mätta varje dag. Tanken var att barnen, när de bedömdes
vara klara, skulle ﬂytta ut i varma, kärleksfulla familjer där de ﬁck växa upp och utvecklas
vidare. Under tiden på Casa Blanca förändrades barnen från att ha varit otrygga, osäkra
och rädda till att bli glada, pigga och fulla av lek Många av barnen hade varit med om
traumatiska upplevelser som barn inte ska behöva uppleva men tack vare lugnande röster,
kärleksfulla och tröstande famnar kunde de negativa upplevelserna brytas. På kvällarna var
Ingegerd och de andra medarbetarna ute på platserna där gatubarnen och ungdomarna
fanns. De gav dem te och smörgåsar och de hade med sig en minibuss där barnen kunde
byta till rena kläder.
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Ingegerd Åhman som var ansvarig för Rumänien faddrarna spenderade även en hel del tid med
barnen på Casa Blanca.

Gruppbild från Casa Blanca 1996.
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Hot om stängning
Sommaren 1997 ﬁck barnen på Casa Blanca åka på sommarläger i lantlig miljö i Piscu
Vechi. Rickard Klerfors som hade ordnat lägervistelsen kände pastorn och många
församlingsmedlemmarna sedan tidigare. De var noga med att skriva att barnen skulle
på sommarläger till Piscu Vechi i den verksamhetsbeskrivning som de skickade in till
barnavårdsnämnden men de hade inte speciﬁerat exakt var vart och ett av barnen skulle
beﬁnna sig. Under sommaren kom representanter från barnavårdsnämnden på besökt
till Casa Blanca. När de upptäckte att barnhemmet var tomt hotade de att stänga det.
Rickard ﬁck avbryta sin semester i Sverige och brådstörtat ge sig av till Rumänien för
att reda upp det hela. Efter att han hade talat med berörda myndighet beslutades det att
ärendet skulle behandlas av barnavårdsnämnden.
I mötet med myndigheterna bad Rickard om ursäkt för att de inte exakt hade speciﬁcerat
hos vem barnen bodde hos över sommaren. Rickard lovade även å organisationens
vägnar att skicka en utförlig lista på var barnen befann sig. Det visade sig att en man
som satt med i barnavårdsnämndens råd hade släktingar i Piscu Vechi. Han bad att
få avbryta mötet för att ringa sina släktingar och röna ut hur barnen som fortfarande
var på sommarläger hade det. Efter att han hade hört sig för hos sina släktingar hade
han bara gott att säga om Hjärta till Hjärta och barnens vistelse. Det bestämdes att
mannen från barnavårdsnämnden skulle följa med Rickard till Piscu Vechi och besöka
barnen. Myndighetsmannen följde med Rickard och mötte barnen i familjerna där de
tillbringade sommarlovet, han frågade dem hur det tyckte att vistelsen var och barnen
gav mycket bra svar till honom. Efter besöket från myndighetsmannen som bara hade
gott att säga om arbetet i sin rapport, blev relationen till myndigheterna mycket varm.
Tack vare de positiva erfarenheterna från sommarlägret i Piscu Vechi började Hjärta till
Hjärta att undersöka vilka möjligheter som fanns för att fosterhemsplacera barnen från
barnhemmet.
De två första barnen som blev fosterhemsplacerade
1998 förändrades lagstiftningen i Rumänien och det blev möjligt att fosterhemsplacera
barn från barnhem. Hjärta till Hjärta arbetade aktivt med att försöka återförena barnen
med den egna familjen eller släkten men för en del av barnen var det inte möjligt
antingen för att det inte fanns någon familj eller att förhållandena hemma hos den
egna familjen eller släkten var för dåliga. Våra barn besökte familjer på landet under
skolloven tillsammans med oss. Dessa kontakter ledde fram till att vare sig barnen eller
de familjer de besökt ville skiljas åt och vi kunde då föreslå fosterhemsplacering hos de
sociala myndigheterna.
Hjärta till Hjärta var en av de första organisationerna som kom med ett förslag om
fosterhemsplacering i samband med att lagen vann laga kraft. Samir och Ionut hette de
två första barnen från Casa Blanca som inför barnavårdsnämnden föreslogs att de skulle
bli fosterhemsplacerade. Nu började slussen att fungera som den var tänkt och det gjorde
att det blev lite större rulljans på barnhemmet.
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Gittan Blomgren tillsammans med några av barnen från Casa Blanca.

Rickard Klerfors (mitten) tillsammans med barn från Casa Blanca på sommarläger i Piscu Vechi.
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Slusstänkandet
Casa Blanca fungerade som en sluss, barnen som kom dit ﬁck hjälp att lyfta sig till en
högre nivå för att sedan fortsätta vidare. Precis som en båt som lyfts av vattnet i en sluss
och sedan fortsätter vidare på en högre nivå. Vi använde oss av skolloven för att ﬁnna
vägar ut från slussen. Barnen åkte på besök hos släktingar eller ifall det inte var möjligt till
familjer som tog emot dem som sommarbarn. Dessa besök pågick under något eller några
års tid. Barnet och släktingarna eller familjen barnet besökte skapade under dessa besök
känslomässiga band emellan sig. När barnet och familjen ifråga var redo för det ansökte vi
hos barnavårdsnämnden om att barnet skall få bo hos familjen permanent. Genom det här
sättet att arbeta kunde vi hjälpa fyrtio barn och ungdomar. De ﬁck chansen att komma
in i det vanliga samhället och de blir väl anpassade till att klara sig på egen hand den dag
de blir vuxna.
Identitetslösa barn kom till Casa Blanca
Under de år som slussen/barnhemmet var i drift kom 4 barn som saknade identitet till
Casa Blanca efter beslut från socialnämnden. De hade bara ett smeknamn eller öknamn
från gatan. Ett av barnen var en liten kille som kallade sig för Benji och var enligt
bedömning 7-8 år. Benji hade bott på gatan i ﬂera år när socialen plockade in honom. Efter
rättsmedicinsk bedömning och att borgmästaren i sektor 2 blivit hans gudfar och han döpts
till Adamescu Bogdan ﬁck han sitt födelsecertiﬁkat, i det stod det fader och moder okänd,
det senare är mycket ovanligt. Adamescu har inga minnen av sina föräldrar och inte heller
någon annan visste något om hans ursprung. Efter en tid på Casa Blanca blev Adamescu
fosterhemsplacerad hos en barnlös familj i Piscu Vecu. Familjen har ganska nyligen ansökt
om att få adoptera Adamescu som nu är vuxen för att på så sätt kunna överföra arvsrätten
till honom.
Ett annat av de identitetslösa barnen som kom till Casa Blanca var Ionut som var en blond
och blåögd kille. Rickard kämpade för att Ionut skulle få rätt att gå i skola. Rektorn på skolan
vägrade först att ta in honom med hänvisning till att hon inte vill begå ett brott och ta in ett
barn utan födelsecertiﬁkat i skolan. Rickard poängterade att de sociala myndigheterna hade
skickat Ionut till Casa Blanca för att vi skulle ta hand om honom och att det var hennes
skyldighet att han skulle få gå i skola. Processen för att Ionut skulle få en identitet hade
redan dragit igång och det var bara en tidsfråga innan han skulle få sitt födelsecertiﬁkat.
Efter ett bra tags kämpande lyckades Rickard tillslut att få in Ionut i skolan.
Alla som varit på Casa Blanca blev fascinerade över den atmosfär och kärlek som fanns
bland både barn och vuxna. Från och med 1999 hade vi två svenskar anställda i Rumänien,
Rickard och Margareta Klerfors. Rickard hade det övergripande ansvaret för hela
verksamheten i Rumänien, myndighetskontakter med mera och Margareta ansvarade för
familjestödsprogrammet i Bukarest, utbildning av personal och familjer samt för barnens
hälsosituation. Till Margareta och Rickards uppgifter hörde också rekryteringen av nya
barn till Casa Blanca.
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Rickard Klerfors tillsammans med ett av barnen på Casa Blanca.

Barnhemsbarn i lektagen.
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I början av 2000-talet öppnade en bordell i närheten av Casa Blanca, sexköpare och
kriminella började att röra sig i området som blev mer osäkert. Det fanns långt gångna
planer på att köpa en tomt och bygga ett nytt hus dit verksamheten skulle ﬂyttas. Dessa
planer blev aldrig av. Ungefär ett år senare bestämde styrelsen att Casa Blanca skulle
avvecklas och barnen som fanns kvar skulle placeras i familjehem.
I och med Rumäniens ansökan om att gå med i EU ställdes tydliga krav på förbättringar
i omhändertagandet av barn med sociala problem. Det ledde till att färre barn behövde
vår hjälp! År 2005 lade vi ner barnhemmet Casa Blanca. Våra gatubarn var myndiga men
vi valde att inte lämna dem vind för våg. Arbetslösheten är hög i Rumänien och det är
svårt att slå sig in på arbetsmarknaden. Arbetslösa ungdomarna är beroende av familjens
stöd och kontaktnät för att kunnas lyckas i livet. Våra före detta gatubarn hade inte någon
familj som kunde stötta dem och därför valde vi vara det stödet för dem tills de kunde stå
helt på egna ben.
I december 2015 avslutades Gatubarns- och personlig fadderprojekten. Av de 41 barn som
bodde på Casa Blanca är det bara ett barn som det inte gått så bra för senare i livet.
Det var totalt 23 ﬂickor och 18 pojkar som var inskrivna under längre eller kortare tid
på Casa Blanca. Av de 41 barnen har 32 gått ut grundskolan och 17 av dessa har gått ut
gymnasiet. Livet i Rumänien är inte lätt för någon men många har idag egen familj och
med stöd från familjestödsprogrammet har de idag ett eget boende.
Den som det har gått allra bäst för är Catalin Vlad som idag är en erkänd musiker och som
några gånger har besökt Sverige för att ge egna gitarrkonserter.
De en gång utlämnade och sargade barnen har blivit vuxna och kan idag stå på egna
ben. Målet är nått, vi kan tillsammans gå vidare i glädje och möta andra behov. Allt
detta hade inte varit möjligt utan alla hängivna ”faddrar” som ekonomiskt stöttat arbetet
och genom alla engagerade medarbetare som gett så mycket kärlek till dessa barn. Vi vill
också understryka vår beundran till de fosterfamiljer som engagerat sig i ”våra Casa Blanca
barn”.
Rapporten är sammanställd av Jörgen Ljung och Mikael Good, Hjärta till Hjärta
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Svendavid tillsammans med några barn från Caratinan sommaren 1996.

Catalin Vlad.
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Hjärtat nummer 1/2001

Rumänien

Text : Margareta Klerfors

Från barnhem till goda fosterhem och egen lägenhet.
I juni månad fick vi tre nya barn till Casa
Blanca. Tre små flickor som fyllde tomrummet efter systrarna Sitaru, som flyttade till egen lägenhet i april. Oana är fem
år och kommer från en trasslig familj, där
mamman och hennes sambo håller på
med droger. Pappan har inte tagit på sig
faderskapet för Oana och han avtjänar nu
ett långt fängelsestraff. Det är mormor och
lite andra släktingar som mest haft hand
om Oana, men dessa har inga riktiga jobb
och problem med sin bostad. Under sommaren har Oana varit i en familj i Piscu
Vechi och där trivs hon så bra, att vi redan
har börjat förbereda fosterhemsplacering
för henne där. De andra två flickorna är
systrar. De heter Nicoleta och Ana Maria, sju resp. fyra år gamla. Också dessa
flickor kommer från en problemfamilj, där
pappan har slagit både mamman och
barnen. Flickorna har liksom sin halvbror
varit på barnhem i omgångar och har
kommit efter i sin utveckling. Nicoleta och
Ana Maria har trivts och haft det bra på
landet i sommar men då mamman pratar
om att ta tillbaka flickorna får vi avvakta
med en ev fosterhemsplacering för dem.
För övrigt fortsätter vi med att fosterhemsplacera barnen i Piscu Vechi. Det är
många familjer som visat sitt intresse för
att ta emot våra barn. På tur just nu står
Lavinia, Daniela och Alexandra för att få
flytta. Deras tilltänkta fosterfamiljer håller
på med att lämna in alla nödvändiga papper för att bli godkända av myndigheterna
ochförhoppningsvis dröjer det inte allt för
många månader innan det är klart. För de
barn som blir kvar på Casa Blanca ett tag
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till håller vi nu på med inskrivning i skolor
och dagis.
Familjestödsprojektet i Bukarest växer
och vi har precis tagit oss an 14 nya
familjer som behöver hjälp en tid. Många
har problem med stora skulder och hotas
av vräkning. Barnskyddet här i kommunen
som vi samarbetar med har ungefär 300
fall som behöver socialhjälp och 45 av
dessa hjälper vi. De skulle gärna se att
vår verksamhet växte ännu mer och kanske kan vi ta oss an några till i och med
att vi nu heltidsanställt en socialassistent
för det här projektet. Gheorghe har tidigare arbetat på Casa Blanca och är en vettig kille. Vi försöker hjälpa familjen på ett
långsiktigt vis så att de ska bli oberoende
av hjälp och klara sig bra i framtiden. Det
är inte alltid så lätt att hitta en lösning på
familjens problem men det är viktigt att
familjen själva är aktiva i processen.
Också äldreprojektet växer. Vi har nu tre
heltidsanställda hemtjänstvårdare dessutom en socialassistent och en sjuksköterska. De gamla (14 st) som mest är tanter
är mycket tacksamma för den hjälp de får.
Många av dem har inte haft någon hjälp
alls tidigare och har inga nära släktingar
som kan besöka dem. En del av dem har
inte varit utanför sin lägenhet på flera år
p.g.a. sjukdom. Behoven av hemtjänst
och värdiga äldreboenden är enorma här
i landet. Pensionerna är mycket små och
många gamla har det väldigt svårt. De
äter ofta mycket dåligt och har inte råd
med mediciner och annat nödvändigt.

Välgörenhetskonsert 1996
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