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Det finns en klassisk tv-reklam 
för ett kaffeföretag som handlar 
om oväntade besök. En liknande 
upplevelse beskrivs i aposteln 
Paulus reseberättelse. En natt 
drömmer han att en man kommer 
med en inbjudan att resa till 
Europa. Drömmen ändrade 
apostels resplaner på ett mycket 
oväntat sätt. För första gången når 
budskapet om Jesus vår europeiska 
kontinent. (Apg 16)

Jag har nyligen återvänt från en 
resa till Bulgarien tillsammans 
med Hjärta till Hjärtas ordförande  
Jörgen Ljung. Vårt uppdrag var att 
finna lämpliga samarbetspartners 
för att göra insatser för bulgariska 
romer som kommer till Sverige för 
att tigga. Vi mötte hög som låg, 
fattiga bybor, pastorer i små byar,  
samfundsföreträdare och den 
svenske generalkonsuln. Överallt 
möttes vi med överraskning: 
– Ni är de första som kommer utifrån 
och frågar efter dessa människor! 

Och ska vi vara helt ärliga? Vi 
mötte människor som inte visste 
om att det kommit tiggare från 

Bulgarien ända upp till Sverige. 
Samtidigt mötte vi pastorer vars 
församlingsmedlemmar lämnat 
det  fattiga Bulgarien i stora skaror. 
Halva församlingen hade emigrerat 
till Tyskland så att pastorn till slut 
likaså tvingats flytta utomlands.

Hur kan vi hjälpa i denna situation? 
Jag ser tre viktiga principer för 
ett modernt biståndsarbete som 
Hjärta till Hjärta bedriver. Först 
en mottagarorienterad insats som 
efterfrågas av dem vi vill hjälpa. 
Tyvärr finns det många exempel där 
insatsen styrs av hjälparens motiv 
snarare än mottagarens behov! Vi 
måste inse att vi med stora resurser 
också utövar makt och inflytande. 
Ibland är det svårt, ja rent av 
omöjligt för den hjälpbehövande 
att säga nej, eller att föreslå ett 
annat sätt att ge. Vi måste lyssna in 
mottagarens behov och utforma en 
ömsesidig överenskommelse för en 
lyckad biståndsinsats.

Det andra gäller samarbete. När 
hjälparens resurser förenas med 
mottagarens kapacitet utvecklas en 
god biståndsinsats. När vi genomför 
biståndsinsatser i samverkan med 
mottagare så växer kunskap och 
erfarenheter. Vi kallar det för 
kapacitetsutveckling och leder till 
bättre möjligheter för kommande 
projekt. I vårt sk grönsaksprojekt i 
Rumänien har nu det tredje projektet 
startats med hjälp av egeninsatser 
från Hjärta till Hjärta. Steg för 
steg växer kunskap och erfarenhet 
hos kommunens styrande: ”vi kan 
och vi lyckas bra”! Samtidigt väcker 

det grannkommuners nyfikenhet: 
”vad ha de lärt sig, som inte 
vi kan?” Kapacitetsutveckling, 
kunskapsöverföring och nyfiken- 
heten kommer att driva grann-
kommunerna till en god 
utveckling.

Den tredje principen gäller 
samverkan med andra. Jag har med 
egna ögon sett lyckade och mindre 
lyckade exempel på samverkan, till 
exempel i återuppbyggnaden efter 
tsunamikatastrofen för 10 år sedan. 
Många fiskebyar i Tamil Nadu 
i södra Indien spolades bort och 
förödelsen var nästan total. 

Stora organisationer med närmast 
obegränsade resurser lyckades inte 
särskilt väl. Medan andra lyckades 
mycket bra. Varför? Jo, flera mindre 
biståndsorganisationer möttes på 
kommunkontoren och hjälptes åt 
att beskriva behoven och samordna 
sina resurser. Med koordinerade 
insatser skapades en långsiktigt 
effektiv hjälpinsats.

Jag hade förmånen att efter 5 år få 
återvända till Indien och få möta 
de människor som fått sina liv 
förvandlade, tack vare de insatser 
som bl a vi deltagit i. Jag mötte 
ännu en gång den entusiastiske 
guvernören som varit i parlamentet 
och berättat om vårt samarbete: 
– By coordinating we survived! 
Vi överlevde tack vare att vi 
samarbetade!

Anders Holmefur
Direktor Hjärta till Hjärta 

Samarbete och samverkan

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: Anders Holmefur, Mikael Good, Hanna Andersson • Tryck: LTAB, Linköping  
Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Mikael Good, Bill Schultz • Omslagsbild: Mikael Good
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Söndag 29 mars kl. 17.00 har Brasset 
i Ryttargårdskyrkan “Brasscafé”  
till förmån för Hjärta till Hjärta

Konferencier är Anders Holmefur, direktor Hjärta till Hjärta
Plats: Ryttargårdskyrkan, Djurgårdsgatan 97, Linköping 

Fri entré

Hjärta till Hjärtas årsmöte  
hålls onsdagen den 22 april kl. 19.00  

i Ryttargårdskyrkan, Linköping.
Anmäl Dig via info@hearttoheart.se eller ring 013-12 46 11. 

Vi skickar handlingar i förväg på Din begäran

Under år 2014 kom det in 113.142 
kronor i våra insamlingsbössor. Tack 
till alla näringsidkare som låter oss ha 
insamlingsbössor i er butiker och tack till 
alla er som har lagt en slant i bössorna.

Vår trogne volontär Karl-Edvard Thorén 
har valt att vid 86-års ålder pensionera 
sig från uppdraget att handha Hjärta till 
Hjärtas insamlingsbössor. Per Lennermark 
har tagit över det ärofulla uppdraget att 
tömma bössorna.

Vill vi passa på att tacka Karl-Edvard 
Thorén för hans engagerade arbete. Det är 
mycket tack vare hans arbete som vi har 
fått in mer än 2 miljoner kronor i våra 
bössor under 11 år! Tack Karl-Edvard!

Bössinsamling

Nytt system för 
hantering av gåvor
Hjärta till Hjärta är mitt inne i processen 
att byta adress- och gåvoregister. Det 
nya webbaserade systemet NGO-PRO 
är ett helhetsverktyg som inte bara 
betyder en säkrare hantering av olika 
uppgifter utan också att vi kan arbeta 
effektivare och bättre med insamling. 
På längre sikt kommer även föreningens 
växande administrativa hantering att 
effektiviseras. 

En praktisk förändring som görs i 
samband med det nya systemet är att vi 
succesivt går över till kontrollbankgiro 
och bankgiroblanketter med OCR-
nummer. Bytet till NGO-PRO är en stor 
och lång process och vi reserverar oss för 
eventuella felaktigheter som kan uppstå 
under denna övergångsperiod.

Text: Hanna Andersson,
Hjärta till Hjärta
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Fördelning av totalt 
bistånd januari till 
december 2014

Det totala biståndet är summan av det 
ekonomiska och materiella biståndet.

Både det ekonomiska och materiella 
biståndet har ökat under året och vi 
har kunnat utöka våra biståndsinsatser i 
framförallt Rumänien. 

Ett stort tack till alla er som har gett 
ekonomiskt och materiellt stöd till våra 
projektländer under 2014.

 Kkr
Afghanistan 150
Albanien 512
Estland 484
Lettland 2086

 Kkr
Litauen 412
Rumänien 1517
Ryssland 101
Övrigt 233
Summa  5495

Diagram: 
Boije Gustafzon
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Nu tar vi Gnosjöandan till Rumänien
Emilie Petersen* (till höger på bilden) är mera känd som Mormor på Herrestad. Hon och hennes man Johan 
Philip kom till Kärda socken utanför Gnosjö från Tyskland som flyktingar undan Napolenonkrigen 1814. De 
kom till en bygd som var djupt präglad av fattigdom, misär, alkoholism, utanförskap och tragiska familjeöden. 

Emilie såg problemen, fann lösningarna 
och blev en pionjär inom utbildning, socialt 
arbete, entreprenörskap och mission. Det 
var inte Emilie som var upphovskvinna 
till Gnosjöandan utan hennes helhjärtade 
arbete som kom att påverka en hel bygd och 
inspirera ett helt land, hade vi kanske inte 
haft någon Gnosjöanda idag! Situationen 
i de romska byarna i Rumänien som vi 
arbetar i är ungefär lika eländig som i 
Kärda socken i Sverige när Emilie och 
Johan Petersen kom dit. 

Sedan i december samarbetar Hjärta 
till Hjärta med Gnosjö Cucova-hjälpen 
som syftar till att föra Gnosjöandan 
till Rumänien. Vi kommer att dela 
med oss av våra erfarenheter och arbeta 
utifrån de fyra punkterna i Team 
Roma-projektet: utbildning, hälsovård, 
strukturomvandlande åtgärder och hjälp- 
till självhjälp. En tredje part i samarbetet, 
SAM-hjälp från Jönköping, kommer att 
starta ett projekt i de kommunala skolorna 
i kommunen Valea Seaca (som byn Cucova 
hör till) för att hjälpa elever som är stökiga 
och riskerar att inte klara av grundskolan. 
För Hjärta till Hjärtas del kommer 
insatserna inom utbildning att handla om 

ekonomiskt stöd till de ungdomar som 
vill fortsätta på gymnasiet eller med högre 
studier men som på grund av familjens 
ekonomiska situation inte klarar det. 

Tillsammans med Gnosjö Cucova-
hjälpen vill vi vara med och sprida en 
anda liknande den i Gnosjö bland romer 
och rudari i Rumänien. Vi vill vara med 
och lyfta människor ur fattigdom, misär 
och utanförskap och se till så att de kan 
få hälsovård, arbete och äganderätt för 
sina bostäder. Många romer är duktiga 
entreprenörer och skickliga hantverkare 

men de saknar oftast de verktyg och resurser 
som de behöver. Om man kunde samla 
deras kunskap och kompetens och ge dem 
det stöd och de verktyg som de behöver 
för sin utveckling är jag övertygad om 
att de på sikt kommer att kunna försörja 
sig och resa sig själva och sina grannar ur 
fattigdom och utanförskap.

Text och foto: Mikael Good, 
Hjärta till Hjärta

*Kvinnan på bilden spelade Emilie Petersen 
i 2014 års upplaga av vandringen i mormors 

fotspår i Herrestads by den 15 juni. 
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Det hela började med att Christina 
“Kitte” Ståhl kände sig skamsen 
och generad över att hon inte 
gjorde tillräckligt när hon gick förbi 
människor som satt och tiggde 
utanför butiker och snabbköp. Hon 
ville göra något mer långsiktigt och 
konstruktivt för dem än att bara 
lägga en slant i en mugg. 

När Kitte pensionerades från sin tjänst 
som gymnasielärare i ämnena bild, form 
och kulturhistoria i november, bestämde 
hon sig för att göra något för sina tiggande 
medmänniskor.
– I samma stund som jag accepterar tiggeri som 
en livsform har jag också underkänt dem som 
tigger som jämbördiga och kapabla individer. 
Jag har svårt att se ned på medmänniskor och 
ge dem pengar. Jag vill vara med och lyfta dem 
genom att se till så att pengarna som jag ger 
får vara med och förändra deras livssituation 
i deras hemländer.
Kitte kom på idén att man skulle kunna ha 
en knapp på rockslaget som en symbol för 
att man gjorde något för tiggarna i deras 
hembyar. 
– Syftet med knappen är att ha något synligt 
på sig som visar att vi gör något för dem i 
deras hemländer.  

Hon tog kontakt med Hjärta till Hjärtas 

Kitte vill resa upp dem som tigger
direktor Anders Holmefur som genast 
nappade på idén. En arbetsgrupp med Kitte 
i spetsen bildades som tog fram knappar 
och la upp en kampanj.
– Jag är övertygad om att man ska gå genom 
en etablerad organisation när man hjälper så 
att hjälpen hamnar hos rätt personer. Hjärta 
till Hjärta har kontakter på personnivå 
som jag föredrar. Därför är deras arbete i 
Rumänien ovärderligt. Organisationen är 
även unik på det viset att de jobbar med 
människor som tigger i Linköping och i deras 
hembyar i Rumänien.

När de som varit i Sverige och tiggt eller 
arbetat kommer hem med det som de tjänat 
ihop, har de oftast tillräckligt med pengar 
för att kunna hålla näsan över vattenytan ett 
par månader. Men de som inte har någon 
möjlighet att åka på grund av sjukdom, 
ålder eller för att de är allt för fattiga för att 
få låna pengar av penningutlånare får inte 
del av de pengarna. Det är viktigt för Kitte 
att inte bidra till någon snedfördelning. 
– Pengarna som kommer in via knappen 
kommer att gå till alla i samhället som behöver 
stöd. Det är viktigt att göra det möjligt för 
dem att försörja sig på hemmaplan så att de 
inte behöver åka från sina barn och tigga i 
andra länder under långa perioder.

Den 26 november packades de första 
knapparna. Kampanjen fick en rivstart i 
och med att Anders Holmefur och Kitte 

intervjuades om knappen i Sveriges Radio 
P4 Östergötland samt i Corren. Knappen 
har förmedlats tlll butiker och kyrkor runt 
om i Östergötland. På vår hemsida finns en 
förteckning över var du hittar knappen. I 
påsen som knappen ligger i finns en kort 
information och ett inbetalningskort. Med 
hjälp av det bifogade inbetalningskortet 
betalar du sedan in minst 100 kronor till 
vårt plusgirokonto och märker betalningen 
med ”knappen”. Du kan även kontakta 
oss på info@hearttoheart.se om du vill att 
vi skickar knappar till dig eller om du vill 
ställa ut en kartong med knappar på din 
arbetsplats.

Tack vare knappen har vi hitills fått in  
297 000 kronor extra till vårt Team Roma-
projekt. Vi kommer att investera pengarna 
i utbildning, hälsovård, strukturella insatser 
och hjälp- till självhjälp i romska och 
rudariska byar och samhällen i Rumänien. 

Det är i mångt och mycket tack vare 
Kitte och andra volontärer som vi kan 
bedriva vår verksamhet. Volontärerna är 
verksamhetens ryggrad och tack vare deras 
värdefulla insatser kan vi skicka ut mer 
pengar och bistånd till utsatta människor.

Text och foto: Mikael Good, 
Hjärta till Hjärta



6

Ioana Ghita och hennes äldste son Adrian.

Det känns som om jag fötts på nytt

Ioana besökte en läkare på ett sjukhus i 
Stockholm och efter undersökningen fick 
hon beskedet att hon led av hepatit c och 
hade en långt gången skrumplever. Han 
gav henne ett eller två år att leva om hon 
inte lyckades få en levertransplantation. 
Läkaren skrev ut mediciner till Ioana och 
rådde henne att åka hem till sin familj och 
spendera sin sista tid i livet tillsammans 
med dem. 

Precis som i Sverige är sjukvården fri i 
Rumänien. Men sjukvården i landet har 
problem med korruption och för att få 
vård behöver man i de flesta fall antingen 
ha kontakter eller ge mutor. De som inte 
har några kontakter eller pengar får välja 
på dålig vård eller ingen vård alls. Ioana 
och hennes man hade inte pengarna 
som behövdes för att få mediciner eller 
en levertransplantation och hennes 
framtidsutsikter såg dystra ut. 

Efter att ett reportage om Ioana Ghita 
visats på Sveriges Television i början av 
förra året engagerade sig många svenskar 

i hennes svåra situation och en insamling 
till förmån för hennes mediciner och 
levertransplantation startades. Hjärta till 
Hjärta fick frågan om vi kunde tänka oss  
att ställa upp och förmedla pengar till  
Ioana. Vi ställde givetvis upp och förmed-
lade alla gåvor som kommit in till Ioana. 

När jag träffade Ioana i hennes lilla hus 
i Malu Vanat ett par mil från Pitesti i 
september förra året sa hon med mycket 
darr på stämman:
– Jag vill leva så länge att jag kan få se mina 
barn växa upp och bli stora. Min mamma 
dog när jag var liten och jag vill inte att 
mina barn ska behöva växa upp utan sin 
mamma.

Nu ser det ut som om Ioanas dröm 
kan gå i uppfyllelse. Den massmediala 
uppmärksamheten i Sverige ledde till att 
Ioana fick genomgå en levertransplantation 
den 4 november på ett sjukhus i Bukarest 
utan att behöva betala några mutor. Det 
har inte tillstött några komplikationer 
efter operationen och  den 27 november 

efter en dryg månads konvalescens på 
kliniken var Ioana tillräckligt frisk för att 
flytta hem till sin man och sina tre barn 
Bianca, Adrian och Sebastian.

Ioana mår förhållandevis bra efter 
levertransplantationen. Så här sa Ioana till 
Hjärta till Hjärtas rumänska medarbetare 
Aurora Popescu när hon pratade med 
henne för ett par veckor sedan. 
– Om det inte hade funnits så många 
godhjärtade människor i Sverige hade jag 
kanske varit död idag. Det känns som om jag 
har fötts på nytt sedan jag fick en ny lever. 
– Jag är mycket tacksam till er alla som har 
hjälpt och stöttat mig och som har varit med 
och gett mig ett nytt liv.

Ioana kommer att behöva mediciner, 
specialkost och besöka läkaren i Bukarest 
regelbundet. Hon har inte råd med de 
kostnader som det medför. Därför har 
vi bestämt oss för att ge Ioana ett extra 
tillskott på 2000 kronor per månad under 
ett års tid.

Text och foto: Mikael Good, 
Hjärta till Hjärta

Trebarnsmamman Ioana Ghita åkte från Rumänien till Sverige i början av förra året i ett desperat försök att 
tjäna ihop pengar som hon behövde för barnens skolgång. Under tiden i Sverige blev Ioana akut sjuk och  
blev tvungen att uppsöka läkare. 
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Tack för att Ni gav barnen en riktig jul!
I Hjärtat nummer 4/2014 samlade vi in 
pengar till julfester för barnen på barn-
hemmet i Albanien, barnen i Pauleasca 
och till barn med fängslade föräldrar i 
Ryssland. Syftet med insamlingen var 
att samla in tillräckligt med pengar så 
att barnen och deras föräldrar skulle få 
möjlighet att tillsammans uppleva en 

riktig jul fylld med musik, sång, lekar, 
mat och mycket glädje. 

Tack vare alla gåvor som har strömmat 
in  har vi glädjande nog kunnat förmedla 
mer pengar än vi hade räknat med till 
de olika länderna och på så vis bidra 
till att det blev lite extra guldkant på 

julfirandena. Bilderna i artikeln kommer 
från julfiranden på Barnens hus i Albanien 
och i Pauleasca i Rumänien.
 
Vi vill rikta ett hjärtligt tack för Din 
frikostiga gåva till barnen. Tack vare Dig 
har vi kunnat tända ett ljus av hopp i 
fattiga och utsatta barns liv!

Julfirande på Barnens Hus i Albanien

Barnens julfirande i PauleascaPaketutdelning i Pauleasca

Julfesten på Barnens Hus i Albanien

Föräldrarnas julfirande i PauleascaPaketutdelning i Tufanu

Paketutdelning i Tufanu
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Ilze fick tillbaka sitt leende
Ilze är en lettisk sexbarnsmamma. Tre av hennes barn är vuxna och har flyttat hemifrån. Hennes man har 
missbruksproblem. Trots att hennes liv har blivit något bättre de senaste åren har hon det svårt. Men istället 
för att bli deprimerad har hon valt att möta dagen med ett leende. 

För ett par år sedan var hon arbetslös, 
hon tappade sina framtänder på grund 
av eftersatt tandvård. Hennes man drack 
mycket alkohol och deras lägenhet var 
som en enda stor röra. Livet gjorde Ilze 
deprimerad och hon kände det som 
om hon hade kastat bort sina bästa år 
och hon såg sig själv som ett enda stort 
misslyckande. De drog inte ens undan 
de tunga gardinerna under dagarna i ett 
desperat försök att hålla dagsljuset ute. I 
praktiken bodde de i en mörk lägenhet 
för att undvika att se all smuts.

Bill och Dana Shultz, på vår samarbets-
organisation Pakapieni träffade Ilze och 
hennes man för ett par år sedan. Då ansåg 
de att hon främst behövde få stöd och 
uppmuntran. Dana tog sig an Ilze. Hon 
uppmuntrade och uppmärksammade 
henne och så sakteliga fick Ilze tillbaka 
det självförtroendet som flytt från henne. 
Pakapieni såg också till att ordna en 
tandprotes till henne. När hon hade 
fått tillbaka sitt leende växte hennes 
självförtroende ytterligare ett par steg. När 
hon såg sig i spegeln såg hon inte längre 
en förlorare utan en vacker medelålders 
kvinna. 

Hennes nyfunna självförtroende hjälpte 
henne att få ett arbete på en fabrik. 
Arebetet ligger långt från hennes hem och 
hon cyklar först 8 km till en arbetskamrat 
och sedan åker de gemensamt till arbetet 
med hennes bil. På sommaren cyklar hon 
ofta 23 km i vardera rikting till och från 

jobbet för att få lite extra motion. Hennes 
vuxna söner tycker att hon ska skaffa sig 
ett körkort så att de kan köpa en bil till 
henne. Då slipper hon cykla på vintern 
eller när det är dåligt väder.

Ilzes liv är fortfarande riktigt svårt. 
Hennes man har fortfarande problem 
med  missbruket. Hon är ofta förkyld på 
grund av de långa cykelturerna i ur och 
skur. Men hon är ändå en mycket gladare 
människa idag. Hon ler mycket och ofta 
under vårt samtal och hon är tacksam 
för alla de möjligheter som hon har fått. 
Ilze har börjat lägga undan lite pengar 
som går till att reparera och renovera 
lägenheten. De har satt in ett nytt fönster, 
har satt upp nya tapeter och det är full 
av ljus i den välstädade lägenheten. Trots 
alla svårigheter är Ilze lycklig och hon är 
mycket stolt över sina barn som är flitiga 
i skolan.

Ilze är mycket tacksam för att hon träffade 
Bill och Dana Shultz från Pakapieni när 
livet var som svårast. Mötet med dem har 
inneburit stora förändringar i hennes liv. 
Hon säger: 
– Jag är en helt annan person idag. Det 
finns så mycket att glädjas åt i mitt liv.

Text och foto: Bill Shultz

Det finns många kvinnor som Ilze i 
Lettland. Kvinnor som har det tufft 
ekonomiskt trots att de har ett arbete. 
De flesta av dem är inte lika optimistiska 

Stöd utsatta 
lettiska familjer 
Sätt in din gåva på
BG 900-7857 
märk gåvan med 

Familjestöd Lettland

som Ilze. För dem som inte har ett arbete 
är situationen ännu tuffare. Trots att 
Lettlands ekonomi är i tillväxt efter de 
ekonomiska svårigheterna har de mest 
utsatta i det lettiska samhället ännu inte 
märkt av uppgången. Många lettiska 
familjer är i behov av extra stöd för att 
klara vardagen. 

Genom vårt familjestöd får fattiga familjer 
det extra stöd som de behöver för att 
klara vardagen. De får hjälp till självhjälp, 
bostad, skolavgifter, försörjning etcetera. 
Tillsammans med familjen försöker 
vi hitta lösningar på de ekonomiska 
problemen. När familjen kan stå på egna 
ben kan vi gå vidare och hjälpa andra. 
Arbetet sträcker sig över hela Lettland. 
Velki Association och Mission Pakapieni 
är våra samarbetspartners. De ser till så att 
rätt hjälp når rätt familj i samråd med de 
sociala myndigheterna.
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Den 26-29 oktober åkte en delegation 
med representanter från Hjärta till Hjärta, 
Linköpings Stadsmission, Svenska Kyrkan 
och Linköpings kommun på en gemensam 
resa till Rumänien. Den 4 februari öpp-
nades portarna till en konferens som 
arrangerades av av Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, och Linköpings kommun i 
samarbete med Stadsmissionen och Hjärta 
till Hjärta i Missionskyrkan i Linköping. 
Ett av syftena med konferensen var att 
diskutera vad kommuner kan och får göra  

Värdighet här, förändring där

för hemlösa EU-medborgare. Konferensen 
var den första i sitt slag och föreläsarna 
beskrev den som en milstolpe. Bland 
föreläsarna fanns bland andra Åsa Regnér, 
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, 
Anneli Lindahl Kenny, Sveriges ambassadör 
i Rumänien, Mats Åberg, Nätverket 
för EU-migranter, Anders Holmefur 
och Rickard Klerfors, från Hjärta till 
Hjärta. affärsmannen och filantropen 
Valentin Preda från Rumänien, Thomas 
Hammarberg, ordförande i kommissionen 

mot antiziganism, Martin Valfridsson, 
regeringens nya samordnare för utsatta 
EU-medborgare, och Lennart Gabrielsson 
(fp), 1:e vice ordf. i SKL. Många föreläsare 
lovordade Hjärta till Hjärtas arbete i 
Rumänien framförallt för att vi jobbar 
aktivt och har en helhetslösning

Konferensen väckte stort intresse och drygt 
350 representanter från stat, kommun, 
landsting och civilsamhället samlades i 
kyrksalen. Där fick de lyssna på de olika 
föredragshållare och diskutera hur EU-
medborgare från Bulgarien och Rumänien 
som tigger ska få hjälp och vilka utmaningar 
som finns i Sverige och på deras hemmaplan. 
Så här sa Åsa Regnér i sitt anförande:
– Det är viktigt att inte bara se hindren, 
utan också möjligheten för Sverige att 
faktiskt nu bidra till att lösa det värsta 
minoritetsproblemet som funnits i Europa.

I den avslutande paneldebatten fick Lennart 
Gabrielsson det sista ordet och han sa: 
– Allt vad ni vill att människorna skall göra 
er, det skall ni också göra dem.

Text och foto: Mikael Good

I samtal mellan Linköpings kommun och Hjärta till Hjärta föddes för drygt 
10 månader sedan en idé om ett samarbete som skulle bestå av en resa 
till tiggarnas hembyar i Rumänien och en konferens i Linköping. 

Debattens vågor beträffande tiggeri och romernas närvaro i Sverige går just 
nu höga, Vilken ”timing” att då, lördagen den 8 november landa i Bukarest 
för att tillsammans med Rickard Klerfors bila runt i Rumänien en vecka! 

ett rep drog hem en trädstam till vinterns 
värmande brasa. Vi besökte kyrkan som var 
fylld med barn och vuxna för söndagens 
båda gudstjänster. Vi fick vara med på ett 
möte mellan Sveriges Rumänienambassadör 
Anneli Lindahl Kenny, landshövdingen 
i Arges, lokala borgmästare och Rickard 
Klerfors från Hjärta till Hjärta, som med 

En reserapport från Rumänien

Under inledningen av vår resa berättade 
Rickard om Hjärtat till Hjärtas fyra 
fokusområden för arbetet i Rumänien; 
Utbildning, Hälsa, Självförsörjning och 
Strukturförändrade åtgärder.

Vi besökte byarna i Pauleascadalen och mötte 
bland annat den gamla kvinnan, som med 

bravur fungerade som expert och inte minst 
– tolk. Inte illa!!!

I samhället Gradinari fortgår arbetet med 
att romer ska få äganderätt till sina bostäder 
och många familjer har nu fått papper på 
att de äger både hus och marken som de 
står på. Läxläsningshjälpen har också börjat 
ge resultat. Härligt att se! I Carancebes 
imponerades vi av den rationella hanteringen 
av klädsändningarna från Sverige. I stadens 
Second Handaffär som drivs av Hjärta till 
Hjärta Rumänien gjorde vi ett oväntat 
fynd – tre tallrikar från Gustavsberg med 
Mjölbymotiv! De inhandlades just av en 
lokal kund – otur – de hade annars varit 
med i vår packning hem till Sverige. 

MEN – i vår packning finns mängder av 
intryck och minnen. Vi känner oss trygga 
i vårt beslut att stödja Hjärtats fortsatta 
arbete på plats i Rumänien. Fortsättningsvis 
kommer vi att nöja oss med att ge våra 
tiggare en vänlig blick, ett leende, ett vänligt 
ord och något att äta. 

Tack Rickard och Hjärta till Hjärta för 
ytterligare ett oförglömligt reseminne!

Text och foto: Inger Fredman och  
Barbro Pettersson
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Våra medarbetare på plats Vera, Beqir och 
Maria ger mig som vanligt rapporter om hur 
det står till med de cirka 30 personer som 
regelbundet får hembesök av dem. Vera 
som är ny på platsen som huvudansvarig 
för arbetet, har noggrant satt sig in i de 
problem och behov som finns hos var och 
en. Och hon fungerar nu som min tolk. 
Jag får veta att de även denna gång har 
nya personer som de vill att jag träffar, för 
att göra en sjukgymnastisk bedömning. 
Så vi tar hyrbilen och ger oss av upp i de 
närliggande bergen. Vägen blir sämre och 
sämre och jag önskar att jag hade hyrt en 
högre bil när jag i sakta mak i uppförsbacke 
får kryssa mellan stenar och djupa gropar 
i vägen. Hade det varit i Sverige så hade 
jag vänt men mina albanska vänner i bilen 
säger bara att det är att köra på. Till slut 
parkerar vi bilen och har där en makalöst 
vacker utsikt över Albaniens slättlandskap 
och med adriatiska havet i bakgrunden. 

Vi får därefter på stigar ta oss fram till 
huset. Överallt hör man tuppar som gal, 
hundar som skäller och barn som leker. Vi 
möts av en familj, där mannen som är i 40-
årsåldern, för något år sedan blev påkörd 
och fick en svår hjärnskada. Föraren i bilen 
smet. Mannen sitter nu i rullstol och kan 
endast gå några få steg med stöd. Han har 
också förlorat talförmågan. Jag gör min 
bedömning och kommer fram till att Beqir 
som blir ansvarig för att träna med denna 
man ska besöka honom regelbundet. 
Vi går igenom lämpliga övningar och 
mannen visar tydligt att han uppskattar 
vårt besök. Även hans fru och barn som 
också är med där i rummet lyssnar noga 

och lär sig hur de kan hjälpa till med 
träningen. Rehabiliteringsinsatsen som vi 
är med och bidrar till genom Hjärta till 
Hjärta kommer att öka hans rörlighet samt 
hans självständighet och människovärde. 
Tacksamheten från familjen är stor när 
vi säger adjö och Beqir får veta att han är 
varmt välkommen tillbaka för att fortsätta 
med denna träning. 

Beqir berättar för mig att det par som 
skadades allvarligt i benen vid en 
trafikolycka och som vi rapporterat om 
tidigare blir bättre och bättre tack vare 
träningen. De går bättre och Beqir behöver 
inte besöka dem så ofta. I början såg det 
mörkt ut för dem båda. De hade mycket 
komplicerade frakturer och infektioner 
gjorde att lederna blev stela och musklerna 
svaga. Men Beqir har gjort ett fantastiskt 
jobb och man kan se att vår insats verkligen 
gjort stor synlig nytta.

Vi besökte även en ny kontakt. Det är en 
man som för flera år sedan ramlat ned från 
ett tak och fått en ryggmärgsskada som 
gjort honom förlamad. Han kan bara röra 
huvudet och lite med ena armen. Han har 
blivit mycket isolerad. Han har inga vänner 
kvar och blir omskött av sina föräldrar. 
Han vill inte gå ut. I Albanien skäms man 
ofta för att visa svaghet. Men Beqir har 
mött honom några gånger och uppmuntrat 
honom. Också här visar jag hur man kan 
träna med honom. Innan vi går bjuder vi 
in honom och familjen till kyrkans julfest 
som är dagen därpå.

Kyrkans julfest dagen efter var en fest 

som verkligen var värd namnet. Hela 
kyrkan var full av personer med olika 
funktionsnedsättningar och deras familjer. 
Barn och ungdomar från kyrkan framförde 
julspel och sång och hade dansuppvisningar. 
Applåderna ville inte ta slut. Här fick 
personer som i Albanien oftast värderas 
lågt en känsla av samhörighet. Till vår stora 
glädje kom också den nya mannen med 
ryggmärgsskada. Han fick träffa andra i 
samma situation vilket han inte hade gjort 
förut. Även hustrun och ena dottern till 
familjen som bor uppe i bergen kom. Det 
hela avslutades med julklappsutdelning till 
barnen och låda med julmat till de fattigaste 
familjerna. Att drabbas av handikapp 
innebär också ofta ett liv i fattigdom då 
det sociala skyddet inte alls fungerar som 
hemma hos oss i Sverige. De allra flesta 
i Albanien har inte tillgång till statlig 
rehabilitering.

Arbetet fortsätter, vi har mycket att göra! 
Tack för ditt stöd!

Text och foto: Conny Bergqvist

Resan till Albanien i december 2014

Stöd detta arbete  
i Albanien. 

Sätt in din gåva på
BG 900-7857 
märk gåvan med 

CBR

Så var det då åter i december dags för mig att få ge mig av till Albanien. Jag har ju den stora förmånen att på 
plats få vara delaktig i Hjärta till Hjärtas arbete bland funktionsnedsatta personer i den fattiga regionen Kurbin 
och främst då staden Lac som ligger 4 mil norr om huvudstaden Tirana.
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Nytt om medarbetare
Lotta Zetterström, Mjölby är ny 
butiksföreståndare i Mjölby. 
Vivi-Ann Ahlström går i pension 75% 
som butiksföreståndare men fortsätter 
som Lettlandsansvarig på 25%.
Nermina Suljic, Motala, anställdes 1 
februari i Motalabutiken.
Ann-Christin Axelsson, Motala 
anställdes 1 februari i Motalabutiken.
Per Bergman, Kisa. 
Anställdes 1 februari som chaufför mm.
Anders Ruuth och Gerd Grundström 
har fått förlängd anställning i Linköping.

Handla  
med Hjärtat

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

växthusgaser med upp 
till 80 kilo per år.

Ny butiksansvarig i Mjölby
I mars går Vivi-ann Ahlström i pension 
från sin tjänst som butiksansvarig på 
Hjärta till Hjärta Secondhand i Mjölby. 
Ny butiksansvarig är Lotta Zetterström. 
För att ni ska kunna lära känna henne lite 
bättre har vi ställt 5 frågor till henne:

Vem är du?
– Jag är en glad “tjej” som gillar att jobba.
Vad har du jobbat med tidigare?
– Jag har haft en skobutik. Sedan har jag 
jobbat i väskbutik. Jag har läst till lärare 
och jobbat som personlig assistent.
Vad ser du fram emot på det nya jobbet?
– Jag ser fram emot allt, nya erfarenheter, 
nya arbetskamrater. Arbetet är så 
omväxlande, här finns alltid något att ta 
tag i.
Vad har du för drivkrafter?
– Mina drivkrafter är att peppa andra. Jag 
är envis, tillmötesgående och är inte rädd för 
att jobba.
Vad vill du åstadkomma?
– En trivsam arbetsplats och Second 
Handbutik som ska ge ett stort bistånd!!!

Text: Mikael Good. Foto: Hjärta till Hjärta

Öppettider för 
Hjärta till Hjärta 

Second-Hand
Hjärta till Hjärta Kisa

Sjögatan 11
Tel: 0494-100 04. 

Tisdag 15-18 • Fredag 10-13
Sista lörd 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 

12.00-18.00 • Lördag 10.00-14.00

Res med Hjärta till Hjärta
Vill du följa med på någon av våra resor 2015?  
Platserna är begränsade och först till kvarn gäller.
Rumänien: Flygresa vecka 15, 22, 37 och 44. Cirkapris: 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. Du får 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 13, 38 och 49. Cirkapris: 3500 kronor*
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 Hjärta till Hjärta. I priset 
ingår tur och returresa med buss Linköping-Lettland (med övernattning på färjan  
mellan Sverige och Riga) samt resorna och övernattningarna i Lettland. 
Välkommen med din intresseanmälan till vår lettlandsansvarige 
Vivi-Ann Ahlström: vivi-ann@hearttoheart.se, telefon: 0142-186 60. 

Albanien: Flygresa troligen i september. Cirkapris: 7000 kronor*
Följ med och se hur Hjärta till Hjärta arbetar i Albanien. Vi kommer att besöka Barnens 
Hus. Träffa personer som får hjälp och stöd genom vårt CBR-projekt. I resan ingår flyg 
tur och retur Sverige-Albanien, boende samt resor i Albanien.  
Välkommen med din intresseanmälan till Hjärta till Hjärta: 
info@hearttoheart.se, telefon 013-12 46 11.   
*Datumen och priserna för resorna är preliminära och kan komma att ändras. 



Porraimos – uppslukandet

Tysklands förbundskansler Angela Merkel 
avtäckte ett minnesmonument över 
förintelsens romska offer i Berlin.

Sedan Sovjetunionens fall har romernas 
situation förvärrats i de östra delarna av 
Europa. Romer diskrimineras och behandlas 
som andra klassens medborgare i många 
östeuropeiska länder. I länder som Ungern 
och Rumänien har folkmobbar anordnat 
våldsamma anti-romska pogromer. Romer 
har misshandlats och till och med mördats. 
Rapporter om förföljelse av romer har 
även strömmat in från Italien, Frankrike, 
Nederländerna, Österrike och England. 

Inte ens Sverige är förskonat från hatbrott 
mot romer. I Högdalen utanför Stockholm 
dog en man från Rumänien i sviterna av 
de brännskador han ådrog sig när lägret 
han bodde i eldhärjades. Enligt dem som 
bodde i lägret var branden anlagd. I Habo 
och Perstorp har aggressiva folkmobbar 
angripit och misshandlat tiggande romer 
från Balkan och försökt driva bort dem. 
Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) har 
andelen hatbrott mot romer ökat kraftigt 
de senaste åren.

År 2000 drygt 500 år efter att de första 
romerna kom till Sverige erkändes de som 
en nationell minoritet. Det var först då 
som romernas inkludering i det svenska 
samhället började på allvar. Det skapades 
lagar som reglerar deras rättigheter och 
skyldigheter. Även om vi gjort framsteg 
i Sverige har vi fortfarande långt kvar tills 
romerna har samma rättigheter som etniska 
svenskar. Fortfarande utsätts många svenska 
romer för diskriminering och kränkande 
behandling på arbetsplatser, campingplatser, 
restauranger, bussar, hotell med mera.

Det har gått 70 år sedan nazisternas folkmord 
på judar och romer uppdagades. Det är mer 
än dags att vi lägger vår mörka europeiska 
historia bakom oss och inkluderar romerna 
i vår europeiska gemenskap.

Text och illustration: Mikael Good, 
Hjärta till Hjärta

Porraimos är den romska beteckningen 
för förintelsen. Porraimos är romani och 
betyder uppslukande. Vid sidan om judarna 
drabbades romerna hårdast av nazisternas 
brutala raspolitik. På östfronten förföljdes 
de och mördades av insatsgrupper som 
nazisterna hade inrättat för att leta upp och 
likvidera judar och romer. Hundratusentals 
romer från ockuperade länder i Europa 
fördes till arbets- och utrotningsläger i Polen. 
Det är svårt att fastställa det totala antalet 
romer som mördades av nazisterna och 
deras medlöpare. De flesta forskarna talar 
om att runt 500 000 romer mördades. 

Förföljelsen av romer borde ha begravts i 
Europa i och med nazismens fall. Under 
Porraimos slogs mycket av romernas 
kultur, historia och sociala struktur i 
spillror. De få strukturerna som bestod 
togs ifrån dem när länderna i östra Europa 
hamnande bakom järnridån. I Västeuropa 
fortsatte diskrimineringen efter kriget och 
romer behandlades som andra klassens 
medborgare. Det skulle dröja till 1979 
innan parlamentet i Västtyskland slutligen 
erkände nazisternas folkmord mot romer 
och det skulle dröja ända till 2012 innan 

Den 27 januari var det 70 år sedan koncentrationslägret Auschwitz-
Birkenau befriades av den Röda armén. I lägret mördades judar och romer 
från så gott som hela Europa. Sovjetiska krigsfångar, polacker samt ett 
antal människor av andra nationaliteter fick arbeta i lägret tills de dog.  
1,1 miljoner människor dog i Auschwitz-Birkenau.

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