
	  
	  

VÄRDIGHET	  HÄR	  –	  FÖRÄNDRING	  DÄR	  
Organisationer verksamma i Rumänien och Bulgarien. 
EU-migranterna i Sverige som tigger på gatorna har väckt starka 
reaktioner hos allmänheten och i den svenska samhällsdebatten. 
Reaktionerna är många och blandade – medlidande, solidaritet, ilska 
och frustration. Det finns också uttryck för rasism och hat.  

För att belysa EU-migranternas situation och problematik anordnade Erikshjälpen, 
studieförbundet Bilda och Hjärta till Hjärta under februari 2015 fyra regionala konferenser i 
Lund, Örebro, Skellefteå och Jönköping. Målgruppen var representanter för det civila 
samhället, men också politiker, tjänstemän företrädare för näringslivet och privatpersoner med 
intresse för frågorna. Totalt var det drygt 250 personer som deltog i dessa fyra konferenser.  

Behovet av information och kunskap kring EU-migranterna visades sig vara stort. Orsakerna 
till den omfattande migration vi ser i dag togs upp och vad som kan göras för att lindra den 
akuta nöden för de som kommit till Sverige.��� En annan fråga som belystes är vad som kan 
göras för att på längre sikt förändra situationen och förhållandena i EU-migranternas 
hemländer.��� För att kunna genomföra bra insatser i Sverige och i hemländerna behövs ett brett 
samarbete mellan näringslivet och det offentliga och civila samhället. 

I denna uppdaterade rapport presenteras nu 41 organisationer som bedriver ett socialt, 
humanitärt arbete i Rumänien och i Bulgarien (första upplagan innehöll 37 organisationer). 
Det torde finnas flera organisationer som har sin koppling till Sverige men som inte kunnat 
identifieras för denna rapport. Inga andra internationella organisationer har tagits med i denna 
rapport även om kunskap om dessa finns.   

Kontakta gärna Jörgen Ljung (ordförande i Hjärta till Hjärta) med synpunkter och 
kompletterande information. Då frågan om utsatta EU-medborgare så påtagligt berör den 
svenska solidariteten och den politiska debatten är det av vikt att kunskap om situationen i 
”tiggarnas” hemländer blir spridd och att vi kan lära av goda exempel på vad som kan göras 
för att ändra utvecklingen.  

Kommentarer kan skickas till Jörgen Ljung, Hjärta till Hjärta, Box 1235, 58112 Linköping    
E-post: jorgen@hearttoheart.se   Mobil nummer: 0708-295182.   
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Sammanställning	  av	  organisationer	  verksamma	  i	  Rumänien	  och	  
Bulgarien	  med	  en	  tydlig	  koppling	  till	  Sverige.	  Det	  kan	  vara	  att	  en	  
svensk	  organisation	  eller	  församling	  som	  direkt	  bedriver	  (och	  har	  
ansvar	  för)	  ett	  arbete	  eller	  finansiellt	  /	  materiellt	  ger	  stöd	  till	  någon	  
som	  i	  dessa	  länder	  utför	  arbetet.	  Fokus	  för	  dessa	  organisationer	  skall	  
vara	  att	  det	  finns	  en	  inriktning	  i	  arbete	  på	  respektive	  lands	  Romska	  
befolkning.	  	  

Sammanställning	  har	  tagits	  fram	  efter	  sonderingar	  som	  gjorts	  i	  de	  regionala	  
konferensdagarna	  som	  Erikshjälpen	  och	  Hjärta	  till	  Hjärta	  anordnade	  i	  februari	  2015	  
tillsammans	  med	  Bilda	  samt	  SAM-‐Hjälp	  och	  Hoppets	  Stjärna.	  	  
	  
Temat	  för	  konferensdagarna	  var	  ”VÄRDIGHET	  HÄR	  –	  FÖRÄNDRING	  DÄR”,	  vilket	  anger	  
den	  situation	  som	  svenska	  samhällen	  och	  kommuner	  möter	  med	  utsatta	  EU-‐medborgare	  
som	  tigger	  på	  gator,	  torg	  och	  vid	  köpcentra.	  
	  
Följande	  lista	  tar	  upp	  de	  organisationer	  som	  vi	  fått	  kunskap	  om	  under	  de	  konferenser	  
som	  genomförts	  i	  februari	  2015	  och	  reviderats	  1/9	  2015.	  Den	  torde	  inte	  vara	  komplett	  
då	  det	  hela	  tiden	  växer	  fram	  nya	  initiativ.	  	  	  
	  	  	  	  	  
1	   Caminul	  Felix	   Ru	   23	   Arvika	  Kristna	  Råd	   Ru	  
2	   EFI	  Fadder	   Ru	   24	   Svenska	  Kyrkan,	  Tjörn	   Ru	  
3	   Hjärta	  till	  Hjärta	   Ru,	  Bu	   25	   Svenska	  Kyrkan,	  Stensjön	   Ru	  
4	   Erikshjälpen	   Ru	   26	   Östhjälpen	  Partille	   Ru	  
5	   Hoppets	  Stjärna	   Ru	   27	   Equmeniakyrkan	   Ru,	  Bu	  
6	   SAM-‐Hjälp	   Ru,	  Bu	   28	   Huskvarna	  Missionskyrka	   Ru	  
7	   Läkarmissionen	   Ru	   29	   Bulgarien	  i	  Fokus	   	  	  	  	  	  	  	  Bu	  
8	   Sisters	  International	   Ru	   30	   Pärlan,	  Gustafs	   Ru,	  Bu	  
9	   Hjälp	  till	  Liv	  International	   Ru,	  Bu	   31	   Borås	  Frivilliga	   Ru	  
10	   Räddningsmissionen	   Ru	   32	   Marks	  Ekumeniska	  råd	   Ru	  
11	   Casa	  Minunata	   Ru	   33	   Ejtiggare.se	   	  
12	   Metro	  Ministries	  Rumänien	   Ru	   34	   Reningsborg	   Ru	  
13	   FTM	  Mission	  Tranås	   Ru	   35	   Rädda	  Barnen	   Ru	  
14	   Hjälpen	  i	  Ölmstad	   Ru	   36	   Röda	  Korset	   Ru,	  Bu	  
15	   Bistånd	  Östeuropa	   Ru	   37	   SOS	  Barnbyar	   Ru	  
16	   Nya	  unga	  liv	  (Generatie	  Tanara)	   Ru	   38	   New	  Hope	   Ru	  
17	   Nödhjälpen	  i	  Blekinge	  	   	   39	   Från	  by	  till	  by	   Ru	  
18	   Hjälp	  till	  Självhjälp	  -‐	  Karlshamn	  	   	   40	   Barnmissionen	   Ru	  
19	   Individuell	  Människohjälp	  (IM)	   Ru	   41	   Mölndal	  Rotaryklubb	   Ru	  
20	  
21	  

Mission	  Possible	  
Svenska	  Kyrkans	  mission	  

	  	  	  	  	  	  	  Bu	  
Ru	  

42	  
43	  

	   	  

22	  
	  
Svenska	  Kyrkan,	  Höganäs	   Ru	  	  	  	  	  	  	  	   44	   	   	  

Uppgifterna	  i	  följande	  presentation	  utgår	  från	  det	  som	  respektive	  organisation	  själv	  
presenterar	  på	  respektive	  websida.	  Alla	  organisationer	  har	  getts	  tillfälle	  att	  komplettera	  
presentationen.	  Markeringen	  Ru	  respektive	  Bu	  anger	  om	  organisationen	  har	  arbete	  eller	  
stöder	  arbete	  i	  Rumänien	  respektive	  Bulgarien.	  Av	  ovanstående	  organisationer	  är	  det	  8	  
organisationer	  som	  angett	  att	  de	  stöder	  verksamhet	  i	  Bulgarien	  (Bu).	  
	  
Presentationen	  har	  sammanställts	  av	  Jörgen	  Ljung.	  
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SAMMANDRAG 
En granskning av de 41 organisationer som finns medtagna i denna rapport visar på 
det stora personliga engagemang som finns i Sverige för utsatta EU-medborgare. 
Det är individer som engagerar sig och i många fall får med sig någon aktionsgrupp 
eller kyrka / församling. Gräsrotsperspektivet framkommer tydligt i texterna till 
organisation nr 17 ”Hjälp till Självhjälp – Karlshamn” samt nr 32 ”Marks Ekumeniska 
Råd”. Dessa båda beskrivningar har tagits med i sammanställningen för att tydliggöra 
den starka drivkraft som finns när individer i Sverige vill göra något. 
 
Två organisationer särskiljer sig från övriga då de varit etablerade i Rumänien sedan 
många år. Det är EFI Fadder i Marghita och Camunal Felix familjebyar i Oradea. 
Deras koncept är snarlikt varandra och de har egna stödorganisationer i Sverige. 
Erikshjälpen stöder fyra projekt finansiellt och idémässigt, däribland EFI Fadder. 
 
De allra flesta organisationer som finns med i rapporten kan grupperas i kategorin 
”lokala aktionsgrupper”. Någon eldsjäl på en ort får med sig en grupp aktiva i en 
församling eller med andra entusiaster. Ofta kan deras engagemang kopplas till 
platser där de utsatta EU-medborgarna kommer ifrån. I flera fall har lokala aktörer 
besökt tiggarnas hemsituation. Dessa besök har förstärkt engagemanget på orten.  
 
Hoppets Stjärna och SAM-Hjälp har under många år förmedlat bistånd i form av 
materiella hjälpsändningar men även av finansiellt bistånd. Kontakter har knutits till 
lokala församlingar eller kommuner. Båda dessa organisationer har varit verksamma 
i Rumänien sedan början av 90-talet. Läkarmissionen har en egen samarbetspartner 
i Rumänien som tydligt profilerat sig mot gatubarnen i Bucharest. Hjärta till Hjärta har 
funnits i Rumänien sedan början av 90-talet och har idag en egen samarbetspartner i 
form av ”Hjärta till Hjärta, Rumänien” samt sedan något år tillbaka med ett rumänskt 
socialt företag. Gatubarnen i Bucharest och senare familjehem har varit fokus sedan 
90-talet. Idag finns också ett socialt arbete för fattiga äldre personer i Bucharest.  
 
Antalet aktörer verksamma i Bulgarien är inte många i jämförelse med antalet i 
Rumänien. Orsakerna till detta kräver en egen utredning då det tydligt framgår att det 
inte bara är färre organisationen utan även mer begränsade insatser. Två stora 
professionella aktörer som SOS Barnbyar och Rädda Barnen har inte någon 
redovisad verksamhet i Bulgarien. Detta förstärker behovet av en djupare analys. 
 
I arbetet med denna rapport har jag mött andra internationella organisationer som 
intresserar sig för insatser i Rumänien och Bulgarien. Organisationer / kyrkor i  
Nordeuropa finns i båda dessa länder tillsammans med nordamerikanska missioner / 
organisationer, som bedriver både socialt/humanitärt arbete och evangeliskt arbete. 
Kunskapen om varandras arbete är mycket begränsat och i många fall överlappar 
man varandra. Behovet av en helhetsanalys är därför mycket angelägen.         
             
De senaste årens aktiviteter har tydligt fokuserats på den romska minoriteten. De 
utsatta EU-medborgarna som kommit till Sverige för att tigga har triggat igång ett 
stort engagemang för att göra något för situationen i tiggarnas hemmiljö. När 
kommunismen föll för 25 år sedan var fokus på de glömda barnen på statliga 
institutioner. Många av dessa barn var romer, men även från andra befolknings-
grupper. De senaste årens finansiella kris i Sydeuropa har hårt drabbat både 
Rumänien och Bulgarien och då har den romska minoriteten drabbats i högre grad 
än den övriga befolkningen. Detta kan förklara den ökade EU-migrationen till 
Sverige.    
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1   CAMINUL FELIX                                                                                  RUMÄNIEN 
www.caminulfelix.com 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
 

Caminul Felix Sverige  
Box 26 (Industrigatan 41)  
578 21 Aneby, Sweden  
Kontaktpersoner:  
Elise och Berndt Sanfridson  
Tel: +46 (380) 455 60  
e-mail: info@caminulfelix.se 
www.caminulfelix.se 
   

Kontaktuppgifter Rumänien 
 
Caminul Felix Rumänien 
Calea Sântandrei nr 120  
410238 ORADEA, Bihor, Rumänien  
Tel: +40 745 628 120  
e-mail: cf@caminulfelix.ro 
http://www.caminulfelix.ro 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Caminul Felix driver två familjebyar i Oradea i västra Rumänien sedan 1990. 
Felixverksamheten utvecklar familjer och hem i Felixbyar som tar hand om 
övergivna och föräldralösa barn. Arbetet avser att främja fysiska, andliga, 
emotionella och socioekonomiska behov hos föräldralösa och övergivna barn i nya 
familjer. I anslutning till familjebyarna bedrivs jordbruk, utbildningsprogram samt 
arbetsträning. 
 
Caminul Felix är en fristående, kristen organisation med kontakter i Norge, 
Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA. Organisationen är beroende av privata 
faddrar och understödjare samt församlingar och Second Hand butiker. 
 
	  

	  
	  

Bedriver även arbete i Thailand 
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2   EFI FADDER                                                                                        RUMÄNIEN 
http://www.efifadder.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
 

EFI Fadder Insamlingsstiftelse, Sverige  
EFI Fadder Insamlingsstiftelse  
Ringvägen 26, 564 33 Bankeryd. 
Daniel Zethson, styrelseordförande,  
e-mail: daniel.zethson@efifadder.se   
Tel: 070-740 13 43 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 
 
FCE i Rumänien 
Fundația Creștină Elim 
Str. N. Bălcescu 79,  415 300 Marghita 
e-mail: elim@fce.ro 
Lars Gustavsson Tel: 0040 744 595 747 
Kontoret Tel: 0040 259 363570  
 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
EFI Fadders målsättning är att hjälpa övergivna barn till en framtid, att ge dem ett 
värde och ett hopp. 
 
Arbetet startade på statliga institutioner och har sedan utvecklats så att flera projekt 
startats upp efter det att barnen vuxit och behoven förändrats. Organisationen FCE 
(Fundatia Crestina Elim) bildades 1995 för att leda arbetet på plats i Marghita, 
Rumänien. 
 
Barn tas om hand i familjehem och fosterfamiljer. Ungdomar, som vuxit upp utan 
familjer får hjälp att stå på egna ben och integreras i samhället. Funktionshindrade 
barn och ungdomar får gå i skola och i daglig verksamhet. Fattiga familjer får stöd 
på olika sätt, varav det mest påtagliga är det s.k. After School projektet med 
Erikshjälpen som samarbetspartner. Totalt är ca 60 rumäner anställda i de olika 
projekten och på plats, för kortare eller längre perioder, finns volontärer från olika 
länder.  
 
EFI Fadder är ett svenskt insamlingsorgan, som legat under Elimförsamlingen i 
Askeby/Örtomta sedan början av nittiotalet då församlingen startade detta 
hjälparbete i Rumänien. Under 2014 blev EFI Fadder en insamlingsstiftelse med 
eget 90-konto. EFI Fadder Insamlingsstiftelses är ett frivilligarbete vilket innebär 
mycket låga administrativa kostnader (runt 3 %). Pengarna når verkligen fram!  
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3   HJÄRTA TILL HJÄRTA                                              BULGARIEN    RUMÄNIEN 
http://hjartatillhjarta.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
 

Hjärta till Hjärta, biståndsorganisation  
Gottorpsgatan 51 
Box 1235,  581 12 Linköping 
Telefon: 013-12 46 11 
E-post: info@hearttoheart.se 

Kontaktuppgifter Rumänien 
 
Fundația Inimă către inimă 
Socialt arbete för äldre i Bucharest 
Familjestödsprogram 
Depå (Second hand) i Carancebes 
 
Fundația pentru dezvoltarea economiei 
sociale    http://www.fdes.ro 
 
Somebody Cares 
Fam. Oprescu-Dirksen 
Miceşti 424A, Argeş 117465, Romania 
contact@somebodycares.nl 
Phone: 800-321-6543 
http://somebodycares.nl/contact/ 
 
Partner i Bulgarien 
Bulgarien Aid Mission ”BAM” 
http://aidmission.org 
 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Hjärta till Hjärta har funnits i Rumänien sedan 1991. Team Roma som startade 
2013, är ett långsiktigt biståndsprojekt för Romer och Rudari i Rumänien och i 
Bulgarien (i samarbete med Bulgarian Aid Mission). Många utsatta EU-migranter 
försörjer sig på att tigga i Sverige. Målet är att på sikt kunna hjälpa deras samhällen 
ur fattigdom och utanförskap. Barnen prioriteras så att de kan genomgång en 
utbildning. Många behöver sjukvård, barnen lider ofta av undernäring på grund av 
ensidig och näringsfattig kost. Hjärta till Hjärta vill se till så att de får tillgång till 
sjukvård och se till så att barnen får bättre mat och kan gå i skolan, ge vuxna hjälp 
till självhjälp så att de på sikt kan försörja sig och slipper att lämna familj, vänner och 
hem för att tigga i andra länder.  
 
Hjärta till Hjärta fokuserar i Team Roma på fyra huvudområden; Skolgång för 
barnen, Hälsovård/sanitära frågor, Försörjning/arbeten och Legala rättigheter som 
ID och lagfart för bostäder. Arbetet sker genom lokala organisationer och 
kommuner. Under våren 2015 har flera ”field officers” anställts för det lokala arbetet. 
 
Hjärta till Hjärta bedriver genom ”Hjärta till Hjärta” Rumänien ett socialt arbete i 
Bucharest.     
 
	  

	  
	  

Hjärta till Hjärta stöder arbeten i 7 länder, 
däribland Rumänien, Bulgarien och 
Albanien.   	  
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4   ERIKSHJÄLPEN                                                                                  RUMÄNIEN 
http://www.erikshjalpen.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
 

Erikshjälpen 
Datorgatan 4, 561 33 Huskvarna 
 
Kontaktuppgifter 
Jessica Albertson 
Tel: 0730-484669 
E-mail:  
jessica.albertson@eriksdevelopment.org 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 
 
Erikshjälpen stöder följande 
organisationer i Rumänien:      
 
Networks, Arad och Siria 
http://www.networks.org.ro/ 
 
Fundația Teknia Alesd, Alesd   
 
Fundația Crestina ELIM (FCE), Marghita 
(EFI-fadder)                                        
 
Prison Fellowship, Cluj  

Kort beskrivning av verksamheten 
 

I Rumänien byggs det sociala skyddsnätet sakta upp, men det finns grupper som 
har stora svårigheter. En av dem är romerna. Majoriteten av Erikshjälpens insatser i 
Rumänien riktar sig till romer.  

Erikshjälpen arbetar för att skapa en långsiktig förändring genom att arbeta mot den 
systematiska diskriminering som dessa familjer utsätts för och genom det bidra till 
en social inkludering i det rumänska samhället. En viktig del av det handlar om att 
säkerställa att familjerna blir registrerade och får kompletta identitetshandlingar och 
att ge barnen möjlighet att börja skolan och stöd för att kunna fullfölja den.  

Erikshjälpen, tillsammans med våra samarbetsorganisationer, arbetar också med att 
förbättra familjernas levnadssituation genom möjlighet till bättre hygien med hjälp av 
center med tvättmaskiner, duschar och toaletter. Vi arbetar också med utbildning för 
familjer gällande hygien. Utöver det arbetar vi också med att skapa möjlighet för 
familjer att odla sin mat och även kunna sälja delar av vad de odlar för att få en 
inkomst samt att skapa arbetstillfällen genom företaget Dece som producerar bland 
annat mössor, halsdukar och olika typer av läderprodukter.  

Utifrån ett barnrättsperspektiv fokuserar Erikshjälpen på barns rätt till utbildning, 
hälsa, trygghet och skydd. Erikshjälpen arbetar även med barn i Sverige och i 
katastrofsituationer.  

 
	  

	  
	  

Erikshjälpen stöder arbeten i 20 olika 
länder i världen. 
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5   HOPPETS STJÄRNA                                                                           RUMÄNIEN 
http://www.starofhope.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
 

Star of Hope / Hoppets Stjärna Sweden 
Kärrsjö 136, 890 54 Trehörningsjö 
 
Lennart Eriksson 
Tel: 0662-46100 
E-post info@starofhope.org 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 
 
Hoppets Stjärna stöder arbeten på 
följande orter i Rumänien (länet Iasi). 

Valea Seaca 

Slobocea  

Murgeni 

  
Kort beskrivning av verksamheten 
 
Hoppets Stjärna arbete i Rumänien inriktas på att förbättra levnadsvillkoren för barn 
med funktionsnedsättning och socialt utslagna barn genom att ge dem en plats där 
de bemöts med kärlek, kunskap och respekt, samt genom att stärka barnens 
föräldrar och lära dem vilka rättigheter barnen faktiskt har samt stötta dem i kampen 
för att förverkliga och förbättra dessa rättigheter. 
 
Genom nordiska arbetsterapeuter, sjukgymnaster, speciallärare med flera förmedlar 
vi kunskapsöverföring till rumänsk vårdpersonal och myndigheter något som på 
flera områden ändrat deras sätt att arbeta. Hoppets Stjärna arbetar även aktivt med 
opinionsbildning och attitydförändringar genom rumänsk media. Genom projektet 
”Helhjärtat för Romer” inleder Hoppets Stjärna en större lansering av insatser i 
landet.   
 
Hoppets Stjärnas moderorganisation, Tältmissionen, har ett aktivt stöd till 
församlingsarbete på de orter där man är verksam (främst i länet Iasi).  
 
	  

	  
	  

Hoppets Stjärna har arbeten i 12 olika 
länder i världen, däribland Moldavien. 
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6   SAM-HJÄLP                                                                BULGARIEN    RUMÄNIEN    
http://www.samhjalp.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
 

SAM-hjälp 
Kungsängsvägen 5 
554 56 JÖNKÖPING 
Telefon: 036-17 70 90 
 
Mail: info@samhjalp.se 

Kontaktuppgifter Rumänien 
 
I Rumänien stöder SAM-hjälp arbeten i 
Tirgu Mures, Sfintu Gheorghe, Bucharest 
och Bacau. 
  
I Bulgarien stöds ett arbete i Pazardjic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
SAM-hjälp är en hjälporganisation som arbetar på kristen värdegrund med fokus på 
biståndsinsatser i Östeuropa. Verksamheten startade 1990 med hjälpsändningar till 
Rumänien. Idag görs hjälpinsatser av olika slag i nio olika länder. Det är Rumänien, 
Bulgarien, Moldavien, Vitryssland, Ukraina, Serbien, Lettland, Estland och Litauen. 
 
Varje år sänds ca 30 långtradartransporter iväg med material till de olika länderna. 
Material som skickas är allt ifrån sjukhusutrustning, mat till byggmaterial. Genom att 
arbeta med etablerade och godkända organisationer i respektive länder och med 
egna lastbilar och chaufförer når materialet fram utan mellanhänder. 
 
SAM-hjälp stöder dessutom ett stort antal sociala projekt som barnhem, 
matbespisningar, fosterhem, skolor och sociala insatser bland fattiga familjer, äldre 
och handikappade. 
 
I februari 2015 startade ytterligare ett skolprojekt för barn i åldrarna 10-14 år i en by i 
Rumänien. Detta som ett konkret bevis på viljan att ytterligare hjälpa romerna i 
deras hemländer. Utbildning är ett sätt att förhindra utanförskap och diskriminering i 
samhället. 
 
SAM-hjälp arbeta för att fler projekt ska startas både inom utbildning och försörjning 
i romernas hemländer Rumänien och Bulgarien. SAM-hjälp har enligt Svensk 
Insamlings Kontroll endast 2 % i administrativa kostnader. 
 
	  

	  
	  

SAM-Hjälp stöder arbeten i 8 olika länder 
i östra Europa. 
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7   LÄKARMISSIONEN                                                                             RUMÄNIEN 
http://www.lakarmissionen.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
 

Stiftelsen Svenska Journalens 
Läkarmission och Hjälpverksamhet  
Siktgatan 8,  162 88 Vällingby 
 
Tel: 08-620 02 00 
 
E-post: info@lakarmissionen.se 
 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 
 
Partner är Fundatia Viata si Lumina 
(Life & Light Foundation) 
http://fvl.ro 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
1995 startade Läkarmissionen en enkel nödhjälpsinsats bland utsatta gatubarn i 
Bukarest. 20 år senare har arbetet utvecklats till en väl fungerande hjälpkedja för 
barn, ungdomar och utsatta familjer som vill satsa på ett nytt liv. 
 
Programmet delas in i tre delar: Prevention, Reintegration och Integration.   
 
Prevention handlar om att förebygga så att barn inte ska hamna på gatan. Detta 
görs genom stöd till utsatta familjer. Familjerna får både materiell, medicinsk och 
juridisk hjälp samt coachning till ett självständigt liv. Barnen följs nära för att 
säkerställa att de inte missar skolgång. Via mobila team samt ett akutcenter i 
Bukarest har man kartlagt målgruppen för att på bästa sätt analysera situationen 
och sätta in rätt åtgärder.  
 
Reintegration riktar sig till gatubarn med främsta mål att återanpassa barnet till sin 
familj, släkt eller annan familj. Under utredningstiden får barnen bo på ett tillfälligt 
jourcenter med tillgång till skolstöd då de ofta missat flera år i skolan. Barn man inte 
lyckas hitta familjelösningar för bor längre tid på centret.  
 
Integration är ett mentorsprogram för ungdomar där majoriteten vuxit upp på 
barnhem. Vid 18 års ålder upphör statens ansvar och ungdomarna får inte längre bo 
kvar på institution. De flesta är dock mycket dåligt rustade för ett liv på egen hand 
och behöver hjälp och stöd i omställningsfasen. Här får de under ett år tillfälligt 
boende under vilket de får nära coachning i allt från praktisk hemkunskap till hur 
man söker jobb och lägenhet, dvs allt som en samhällsmedborgare behöver kunna 
för att klara sig. 
 
	  

	  
	  

Läkarmissionen stöder arbeten i 40-talet 
olika länder i fyra världsdelar	  
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8   SISTERS INTERNATIONAL                                                                RUMÄNIEN 
http://www.sisters.nu 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
 

Sisters International 
Smedbyvägen 6 
184 32 Åkersberga 
Tel: 08-540 203 28 
Marie Arnfjell 
E-post: marie@sisters.nu 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 
 
Stöd ges till Östeuropeiska Bibelskolan i 
Oradea som har ett arbete på soptippen i 
byn Rontau. Dessutom till ett 
kvinnofängelse i Bacau (sykurser). 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Sisters International är en kvinnoförening. I december 2014 var det 2600 
medlemmar med lokalavdelningar i flera län. Hos Sisters International hittar du ett 
nätverk som kan vara med och ge vänskap, uppmuntran, undervisning och tillväxt, 
men även ett sätt att kanalisera de gåvor som finns i våra liv. Sisters International 
bygger på en kristen värdegrund som betonar alla människors lika värde. 
 
Sisters International arbetar aktivt med hjälp och stöd till romer i Rumänien. Det 
gäller allt från långsiktig hjälp till akut hjälp till dem som har det svårast. Sedan 2009 
har Sisters Julpåsar och förnödenheter delats ut till romska familjer som lever vid en 
soptipp utanför Oradea. I byn Rontau pågår ett integreringsprojekt för romska barn. 
Syftet är att inspirera barnen att gå i skolan, att lära sig skriva, läsa, räkna och gå 
vidare till högre utbildning.  
 
Utöver detta har ett flertal projekt skett i Rumänien såsom sömnadsutbildningar och 
hälsovård i kvinnofängelser. 
 
	  

	  
	  

Sisters International har även arbete i 
Indien och i Sverige.  
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9  HJÄLP TILL LIV, INTERNATIONAL                            BULGARIEN   RUMÄNIEN 
http://www.htli.org/sv/ 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
 
Hjälp till Liv, International 
Håstaholmen, 824 42 Hudiksvall2 Tel 
0650 - 56 01 00Hudiksvall 
E-post: info@htli.org 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

I Rumänien är det stöd till fadderbarn 
samt till Barnhemet Tabita i Reghim  

Fadderbarn i Bulgarien förmedlas genom 
Bulgarian Aid Mission (BAM)                      

             
Kort beskrivning av verksamheten 
 
Hjälp till Liv, International skriver att nu är det dags att vi hjälper de romska tiggarna 
från Bulgarien och Rumänien. Det är inte människovärdigt att tvingas sitta hela 
dagarna vid våra varuhus och tigga. Mödrarna behövs hemma hos sina barn och 
barnen behöver gå i skolan. Annars har vi genast nästa generation tiggare här som 
tvingas genomlida tiggeriets förnedring. Vi jobbar nu med nya projekt för att ge dem 
möjlighet att bo kvar i sina hemländer.  
 
Merparten av hjälpen är i form av fadderverksamhet och ca 900 fadderbarn 
sponsras av HTLI:s sponsorer, de flesta från Sverige. Varje land har ett fadderråd 
som väl känner till de lokala förhållanden, en nödvändig förutsättning för att hjälpen 
ska komma rätt. Även annan hjälp ges, ofta i form av kläder och material som 
kommer familjer men även sjukhus och skolor till del. Hjälpen gör det möjligt för 
många barn att både kunna äta sig mätta och har råd att köpa skolmaterial och 
skoluniform. 
 
	  

	  
	  

Arbete stöds i 7 olika programländer 
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10  RÄDDNINGSMISSIONEN                                                                   RUMÄNIEN 
http://www.raddningsmissionen.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
 
Göteborgs Räddningsmission 
Andra Långgatan 29 
413 27 Göteborg 
Växel: 031-712 12 00  
E-post: info@raddningsmissionen.se 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Samarbetar med NETWORKS i Arad. 

Säljer DeCe produkter som tillverkas i 
Rumänien. 

 
Kort beskrivning av verksamheten 
 
DeCe är ett annorlunda företag i en liten by i nordvästra Rumänien. Det har inga 
fabriker och har inte som yttersta mål att maximera vinsten, utan att hjälpa 
människor. Här arbetar romer, som genom tillverkningen av mössor får möjlighet till 
arbete och försörjning. 
  
  
Göteborgs Räddningsmission vill vara med och försöka förbättra villkoren för 
romerna i deras hemland. De säljer mössor från organisationen Networks företag 
DeCe Hats, där man vet att romer får möjlighet till arbete och försörjning. 
  
  
Räddningsmissionen har under en längre tid varit engagerad i frågan kring 
situationen för romerna i Göteborg. Vi bedriver idag ett aktivt fältarbete för att lindra 
den värsta nöden. 
 
Behovet av fakta och information kring fattiga EU-migranter är mycket stort. Därför 
har vi startat webbsidan Podrom.se. Här har vi samlat rapporter, fakta, svar på 
vanliga frågor, reportage och mycket mer i frågor som rör fattiga EU-migranter och 
deras situation i Europa, Sverige och Göteborg. 
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11  CASA MINUNATA                                                                               RUMÄNIEN 
http://www.casaminunata.net 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
 
Casa Minunatas Stödförening 
c/o Gun Karlsson 
Sparregatan 16 Lgh 1401   
503 36 Borås  

  

Kontaktuppgifter Rumänien 

Casa Minunata, Oradea 

http://www.casaminunata.org 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Casa Minunata är en skola i Oradea i Rumänien som startades 1992 av Lions. 
Skolan tar emot handikappade barn - ett mycket angeläget arbete. 
 
Verksamheten drivs som en öppen skola för barn med särskilda behov. I 
undervisningen används modern svensk pedagogik. Skolan har byggts av Sveriges 
och nordens Lionsklubbar 1994 - 2011. 
  
Förskolan  (Invigd 1994) 
Är en modellförskola för barn med funktionshinder. Att det är svensk 
förskolepedagogik som används visar bl.a. ordet ”samling” som används i original 
även på rumänska. Upptagningsområdet för förskolan är Oradea med omnejd. 
  
Casa Minunatas grundskola (Invigd 1997) 
Grundskolan omfattar 9 år med specialutbildning. Lärarkåren är utbildade med den 
svenska speciallärarmetodiken som grund. 
  
Casa Minunatas Restaurangskola (Invigd 2012) 
När ungdomarna slutar grundskolan finns inte många alternativ till sysselsättning för 
ungdomar i Rumänien. På restaurangskolan kommer funktionshindrade 
ungdomarna, flera från Casa Minunata, att inskolas i verksamheter som gör dem 
delaktiga i samhället.  
  

Casa Minunatas Stödförening (startad 2011) 

Insamling av medel till Casa Minunatas skolverksamhet sker idag genon Casa 
Minunatas Stödförening. Föreningen har som ändamål att verka för Casa Minunatas 
utveckling samt att ekonomiskt stödja skolans verksamhet för barn och ungdomar 
med speciella behov. 
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12  METRO MINISTRIES ROMANIA                                                        RUMÄNIEN 
http://metroministries.ro 
 
Kontaktuppgifter Sverigew 

Använd Habo Missionsförsamlings        
konto vid gåvor! plusgiro 294243-1 eller 
bankgiro 779-9455 Märk: Rumänien 
 

Ligia och Janne Englöf,                          
Habo , 036-46454    

E-post: ligipp@gmail.com 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Arbetet är lokaliserat till Sighisoara, 
Mures och byar runtkring: Albesti, 
Hoghilag, Danes, Vanatori, Seleus.osv. 

 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Metro Ministries är en ideell, kristen organisation som sedan 1990 arbetar bland 
romska barn och familjer. Visionen är att integreras i det rumänska samhället genom 
utbildning och socialt stöd. 
 
För detta syfte driver vi en förskola, läxläsningshjälp, samhällsutvecklingsprojekt, 
barn- och ungdomsverksamhet, barn- och familjeprojekt i byar, familjeträffar, 
lägerverksamhet och mycket annat. Vi samarbetar med lokala myndigheter och 
kristna församlingar. 
 
Arbetet sker i centrala Rumänien, i Sighisoara, och på omkringliggande platser. Vi 
når cirka 250 barn och ungdomar. Vi ser hur värdefullt det är för romska barn och 
ungdomar att få kunskap och förståelse om sin identitet 

Vår övertygelse är att utbildning är direkt avgörande för barns och ungdomars 
framgång och välmående. Våra utbildnings- och integrationsprojekt sker genom: 
förskola , läxläsningshjälp och lärlingsutbildning. Här får barnen möjlighet att 
förbereda sig  till skolan, göra sina läxor med handledare, får mat och en sund 
självkänsla. Vi förhindrar dem att hoppa av och får dem att fullfölja skolgången. 
Långsiktiga målet är att de ska få jobb och bli en del av det rumänska samhället.  
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13  FTM MISSION, TRANÅS                                                                   RUMÄNIEN 
http://www.ftm-mission.org 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
 
FTM mission Scandinavia 
Box 311,  573 24 Tranås 
Tel: 0140-311321 
E-post: info@ftm-mission.org 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Östeuropeiska Bibelskolan, Oradea 

Stöd till ”Löftenas Barn”  Skolprojekt för 
romer. 

Caminul Felix, Oradea 

Proteskliniken Theranova, Oradea 

Stöd till romer i samhället Tinca 
Kort beskrivning av verksamheten 
 
Genom åren har FTM-Mission kunnat ge ekonomiskt bidrag till kyrkor kunnat byggas 
i Rumänien. FTM hjälpte en församling i Blaj efter att de, vid två tillfällen fått sin lokal 
nedriven av myndigheterna, att återuppbygga sin kyrka. Vi har också bidragit till att 
en kyrka byggts i fd Petrogrosa, som nu heter Stei, samt två kyrkolokaler i Oradea, 
Filadelfia No1 och Tabor. Senaste kyrkolokalen som uppfördes var 2013 i samhället 
Spinus, utanför Oradea. 
 
FTM-Mission samarbetar med proteskliniken Theranova som tillverkar 
skräddarsydda proteser anpassade för alla åldrar. 
 
FTM-Mission stöder projekt för gatubarn genom att erbjuda stöd till barnhem. Ett 
sådant projekt som får stöd är familjebyarna Caminul Felix i Oradea. 
 
Löftenas Barn grundades 1995 i syfte att hjälpa Romerna som lever i och omkring 
Oradea. Sedan 2007 har FTM-Mission stöttat Löftenas Barn ekonomiskt. Löftenas 
Barn samlar varje dag ca 80 romska barn i varierade åldrar. Verksamheten syftar till att 
integrera barnen i samhället, stötta dem i deras skolgång och med sina läxor. De får också 
lära sig spela ett musikinstrument. De får också ett mål mat. 
 
FTM-Mission stöder Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea (CBEE - Colegiul Biblic Est 
European) som spelar en viktig och avgörande roll i utbildningen av en yngre 
generation blivande evangelister, pastorer, missionärer och mediaarbetare i och 
utanför Rumänien. 
   
Genom pastor Florin Popa, som underhålls ekonomiskt av FTM-Mission stöds arbetet bland 
Romer i byn Tinca. Detta stöd syftar till social hjälp som ges genom församlingen i Tinca till 
romska familjer i och utanför församlingen. Totalt berörs ett 30-tal familjer i församlingen och 
i samhället finns ca 500 romska familjer. 
 
	  

	  
	  

FTM stöder också verksamhet i Polen 
och Republiken Moldavien. 
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14  HJÄLPEN I ÖLMSTAD                                                                       RUMÄNIEN 
http://www.olmstadpingst.com/html/hjalpen.html 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Ölmstad Pingstförsamling 
Lärkstigen 8 
563 93 Gränna 
Tel: 036-52 382 
 
E-post: info@olmstadpingst.com  
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Stöder arbeten i 

Nucet 

Bistrita 

Tecuci 

 
Kort beskrivning av verksamheten 
 
Butiken Hjälpen är en Second Hand butik som ligger mitt i Ölmstad och drivs av 
Pingstförsamlingen. Här finns ett stort utbud av begagnade möbler, böcker, porslin, 
kläder, mm som lämnas in och säljs till förmån för människor som behöver hjälp i 
Rumänien och Kosovo. Butiken Hjälpen är också en mötesplats för många 
människor, här kan man passa på att ta en enkel fika och prata med andra som letar 
efter fynd. Sedan många år körs flera hjälpsändningar per år till Rumänien, men nu 
undersöks också möjligheten att hjälpa till i Kosovo. Flera andra församlingar, 
företag och organisationer stöttar också hjälpverksamheten som blivit känd långt 
utanför Ölmstad. 
 
Rumänienarbetet 
Sedan 1990 har församlingen regelbundet kört hjälpsändningar till Rumänien. De 
sista åren har det körts två till fyra resor per år och lasten har varit mat, kläder, 
sjukvårds- utrustning, och kontors- material som datorer och skrivmaskiner. Även 
skolbänkar, stolar, madrasser, byggmaterial och givetvis biblar m.m. har körts ner. 
Som eldsjäl i detta arbete finns Margareta Wennerberg, som startade detta arbete 
redan innan diktaturens fall. Många rumäner har fått en kristen tro genom detta 
arbete. Idag har församlingen en egen trailer som kör hjälpsändningar flera gånger 
om året. Vi har också en secondhand-butik vars förtjänst går till arbetet i Rumänien. 
För några år sedan byggdes ett hus för tonårspojkar, där de kan få växa upp i en 
tryggare miljö för att klara sig. 
   
  
	  

	  
	  

Församlingen undersöker nu möjligheter 
för ett arbete i Kosovo. 
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15  BISTÅND ÖSTEUROPA                                                                     RUMÄNIEN 
http://www.bistandosteuropa.org 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Föreningen Bistånd Östeuropa 
Att. Heléne Sjöstrand        
Tel: 0490-313 05     
e-post: helene_sjostrand@hotmail.com 
e-post: bistandosteuropa@hotmail.com 
 
 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Föräldraorganisationer i Tirgu Mures 

Alvd 

Brasov 

 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Situationen för barn och ungdomar med utvecklingsstörning i Rumänien är 
fortfarande bedrövlig. Många lever på institutioner eller gatan, där levnadsvillkoren 
präglas av, armod, brist på aktiviteter och destruktivitet. Andra lever hos föräldrar, 
som i de allra flesta fall saknar resurser att ge sina barn utbildning och god 
omvårdnad. I denna situation är det av utomordentligt värde att föräldrar skapar 
organisationer och därigenom söker påverka samhället. Det vi vill åstadkomma är 
utveckling och stärkande av föräldraorganisationerna i deras möjligheter till 
påverkan av det rumänska samhället, dels ökad aktivering och stöd till unga 
personer med utvecklingsstörning.   
 
År 2001 påbörjades därför ett nytt projekt för att hjälpa de föräldraorganisationer 
som fanns. Målet var att utveckla befintliga föräldraorganisationer i Tirgu Mures till 
seriösa och respekterade sådana med syfte att påverka samhälle och myndigheter 
så att människor med utvecklingsstörning får likvärdiga levnadsvillkor som den 
övriga rumänska befolkningen. Målet har uppnåtts, sex föräldraorganisationer har 
gått samman till en organisation och bildat "Parents for handicapped persons 
support association-Mures". Den blev godkänd som egen organisation under hösten 
2002.  
 
	  

	  
	  

Föreningen understöder också ett projekt 
i Republiken Moldavien. 
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16  NYA UNGA LIV                                                                                   RUMÄNIEN 
http://www.nyaungaliv.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Föreningen Nya Unga Liv 
nyaungaliv@gmail.com 
 
Inger Tillström, Uppsala 
ingertillstrom@telia.com 
 
Agneta Idbohrn 
idbohrnagneta@gmail.com  
 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Generatie Tânárá Romania, 
Timisoaoras. 

www.generatietanara.ro/en/ 

 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Du har sett dem i tv-nyheter, dokumentärfilmer, tidningsreportage och t o m i ditt 
eget köpcentrum; människor från Rumänien som lever i närmast ofattbar misär. Du 
har berörts av bilder på fattiga, mer eller mindre övergivna barn och ungdomar, som 
ofta saknar ordnad skolgång och som riskerar att hamna i traffickingverksamhet eller 
i annan asocialitet. Du vill göra något! 
 
Du kan inte rädda alla, inte ens de flesta, men genom föreningen Nya Unga Liv kan 
du bidra till att en del av dessa rumänska unga människor får möjlighet till ett bättre 
liv. Nya Unga Liv stödjer den lokala organisationen Generatie Tânárá som bedriver 
seriös och hållbar verksamhet för utsatta barn och ungdomar i Rumänien. 
Det här gör vi: Informerar i Sverige, huvudsakligen i Mellansverige och Skåne, om 
Generatie Tânárás verksamhet och behov 
 
Samlar in i huvudsak pengar som oavkortat går till Generatie Tânárás verksamhet 
för att ge stöd till barn och till ungdomar som utnyttjats i trafficking 
 
Förmedlar praktikantplatser vid Generatie Tânárá till socionomstuderande i Sverige 
 
Håller löpande kontakt med Generatie Tânárá för att kunna vidareinformera i 
Sverige 
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17  NÖDHJÄLPEN BLEKINGE                                                                 RUMÄNIEN 
 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Nödhjälpen Blekinge 
Att. Anders Stenberg 
Tel: 070-7763038     
E-post: nodhjalpen.blekinge@spray.se 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Nödhjälpen Blekinge är det samlande namnet på organisationer som arbetar med 
utsatta EU-migranter i Blekinge. Under detta samlande namn finns fem lokala 
”aktionsgrupper” enligt Anders Stenberg. Dessa grupper är Hjälp till Självhjälp i 
Karlshamn (18), Nödhjälpen i Sölvesborg, Nödhjälpen i Olofström, Nödhjälpen i 
Karlskrona, Nödhjälpen i Karlshamn och Nödhjälpen i Ronneby. 
 
Nödhjälpen i Ronneby hjälper till på flera sätt. 
– Vi ger den hjälp tiggande EU-migranter behöver, och vad behöver de? Jo, för det 
första så är det ju en varm bädd. De sov i bilar innan, och kylan och temperaturen 
kröp ner under vintern. Det akuta i de allra flesta fall är boendefrågan. De ska inte 
fara illa på nätterna i Ronneby. Efter boendet räknar Anders Stenberg upp kläder 
och mat, råd och vägledning, hygien och telefon, och möjlighet att skicka hem 
pengar till barnen, som det viktigaste. 
 
– Målet är att få till ett samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationer. Det 
tar sin tid. Vi väntar tålmodigt på kommunens insatser. För de är hittills obefintliga, 
och det förbryllar oss. Det är anmärkningsvärt att det är frivilligorganisationerna som 
ska bana väg, säger Anders Stenberg. 
  
En annan åtgärd längs vägen har varit att se till att EU-migranterna slipper tigga. 
Tillsammans med initiativet ejtiggare.se från Göteborg får de sälja knappar för att 
tjäna pengar i stället. Se Ejtiggare.se (33). 
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18  HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP – KARLSHAMN                                     RUMÄNIEN 
 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Föreningen Hjälp till Självhjälp 
Sara Månsson Möllergren  
Regeringsgatan 99A 
37438 KARLSHAMN 
Tel: 072-203 95 03 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Stöder arbeten i  

Brasov 

Vulcea 

Bacau 
Kort beskrivning av verksamheten 
 
Hjälp Till Självhjälp Öppet Möte Rådhuset   (30 oktober 2014)   DETTA ÄR ETT BRA EXEMPEL 
Vi skall försöka lösa problemet med hemlösa tiggare i Karlshamn. Vi har bjudit in politiker, Svenska 
kyrkan, Pingstkyrkan 34:ans fynd, Röda korset, Socialen, pressen, några affärsinnehavare och 
allmänheten. Kom du med, alla kan bidra!             LÄS! Fler kommuner tar sitt ansvar: 
 
Det blir allt kallare utomhus samtidigt som fler människor från Rumänien har kommit till Karlshamn. 
Hjälporganisationer och privatpersoner har hjälpt till efter förmåga med mat och kläder men 
boendefrågan blir allt mer akut. Av den anledningen bjöd Sara Månsson Möllergren in till ett öppet 
möte i rådhuset. Hon är initiativtagare till gruppen Hjälp till självhjälp som vill stötta de rumänska 
migranterna och hjälpa dem till egen försörjning. Sara Månsson Möllergren är fritidspolitiker men har 
agerat som privatperson..  
 
Till mötet kom privatpersoner hjälporganisationer och affärsidkare för att lyssna och diskutera. 
Boendefrågan är akut sade Sara Månsson Möllergren. Vi kan inte ha åtta personer som bor i tält 
under en bro när snön kommer. Privatpersoner kan inte lösa det utan det ligger på kommunen. Som 
nödlösning har Sara Månsson Möllergren ställt upp med en husvagn men det räcker inte. Husvagnen 
måste flyttas för att hon inte ska få parkeringsböter. Sara kommer att släppa taget om boendefrågan. 
Kommunen får från och med nu ta sitt ansvar för de svagaste i samhället. Det är inte hållbart i 
längden att Karlshamnsbor löser det. Näringsidkarna på mötet hade ungefär samma inställning. Det 
förekommer att kunder tycker att tiggandet är störande men butikerna har inget emot dem och har 
förståelse för att de är utsatta. Vi har haft bekymmer men personligen har jag inga problem med dem. 
Det måste vara en väldigt tråkig situation säger Conny Berg Coop Forum i Karlshamn.  
 
De flesta migranterna från Rumänien har lämnat sina barn hemma hos grannar eller far/morföräldrar. 
Paret Floriana Fraguta och Vasile Marunteln kom till Sverige i slutet på september och har varit 
tvungna att låta äldsta barnet ta hand om de yngre. Människorna i Sverige är goda. Så väl bemötta 
har vi inte blivit i något land säger Floriana Fraguta Marunteln..  
 
Facebookgruppen Hjälp till självhjälp som Sara Månsson Möllergren startat organiserar människor 
som vill hjälpa rumänerna till egen försörjning exempelvis genom att de får hjälp att sälja saker. En 
möjlighet var att hjälpa dem att tillverka och sälja rumänskt hantverk. Stanley Karlman från 
Pingstkyrkan och Annica Ganestedt från Svenska kyrkan diskuterade om de kanske kunde ställa upp 
med plats i köket för bakning..  
 
På grund av kort varsel medverkade ingen från kommunens sida på mötet. Omsorgsnämndens 
ordförande Christel Friskopp (S) säger att hon ska återkomma i ärendet men att det är ett stort och 
akut problem och att de rumänska migranterna får ansöka om bistånd.. 
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19  INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP  (IM)                                              RUMÄNIEN 
http://www.manniskohjalp.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
IM är en biståndsorganisation med 
huvudkontor i Lund, tre regionkontor i 
Sverige och fältkontor runt om i världen. 
Tel: 046-329930  
E-post: individuell@manniskohjalp.se 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Europa 
IMs engagemang började en gång i ett krigshärjat Europa. Än i dag arbetar vi i 
Moldavien och Rumänien med fokus på barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar som ofta hamnar utanför samhället. 
 
IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och 
utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i elva länder världen 
över. 
 
Utomlands arbetar IM för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och 
för att människor ska kunna försörja sig och sin familj. I Sverige handlar IMs arbete 
om integration och delaktighet i samhället. Vi tror på människors egen kraft och vilja 
att förändra sin egen situation. Därför utformar vi insatserna som hjälp till självhjälp. 
För att utvecklingen ska bli hållbar arbetar IM nära lokala organisationer och 
individer som brinner för förändring. 
 
Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos IMs givare, 
medlemmar och volontärer. 
 
 
	  

	  
	  

Stöder arbete i Moldavien och Rumänien 
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20  MISSION POSSIBLE                                                                         BULGARIEN 
http://mp.org 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
Kontaktuppgifter 
MISSION POSSIBLE SWEDEN 
Gamla Kyrkvägen 26 
S-182 53 Danderyd 
Tel: +46-(0)8-755 08 79 
E-post: info@mp.org 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 
 
Mission Possible Bulgaria 
86 Patriarch German Str. German Sofia, 
1186 Bulgaria 
Email: info@mp-bg.org 
http://mp.org/where-we-work/bulgaria 

 
Kort beskrivning av verksamheten 
 
I Bulgarien har Mission Possible varit verksam i 20 år och bedriver undervisnings-, 
publicerings- och hjälparbete. Varje år arrangeras ett antal utbildningsseminarier för 
kyrkans anställda och medlemmar. Vi publicerar en kristen damtidning och andlig 
litteratur. 
 
Sedan år 1998 har Mission Possible anordnat utdelning av mat och undervisning för 
barn och ungdomar i romerslummen i Bulgarien. Regelbundet nås ca 300 barn/år i 
5-6 slumområden. Programmet bedrivs i samarbete med lokala församlingar och i 
deras lokaler. En läsebok för läsundervisningen har publicerats. Även de vuxna har 
lärt sig läsa med hjälp av boken. 
 
Det anordnas stödundervisning och yrkesutbildningskurser, så att ungdomarna 
fullföljer sin utbildning och får ett yrke. MP har också delat ut getter och 
jordbruksmark till de allra fattigaste familjerna i romerbyarna. 
 
Mission Possible har ett kontor i Sofia, samt en ny stor verksamhets- och kurscenter 
i Dobromirka i centrala Bulgarien. Centret ordnar en mängd olika kurser, stöd för 
kvinnor som har utsätts för våld samt läger för barn och ungdomar. 
 
Mission Possible Sweden är en självständig, ideell hjälporganisation. MP ingår i ett 
större nätverk med organisationer (Mission Possible) och har sitt huvudkontor i USA. 
 
	  

	  
	  

MP har / stöder även arbete i Ryssland, 
Ukraina, Albanien och Moldavien (inkl 
Transnistrien) 
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21  SVENSKA KYRKAN                                                                           RUMÄNIEN 
http://www.svenskakyrkan.se/p220 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Svenska Kyrkan 
Internationellt arbete  
Kyrkokansliet, 751 70 Uppsala. 
  

Kontaktuppgifter Rumänien 

Stöder ett arbete i byn Roman 
tillsammans med Franciskaner-orden. 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Svenska kyrkan stöder det arbete som Franciskaner-orden driver i byn Roman i 
regionen Moldova i Rumänien. I byn finns människor som lever i mycket stor 
utsatthet, de flesta av dem är romer.  
 
Över 1 000 människor har blivit tvångsförflyttade av myndigheterna och bor nu i 
tidigare ladugårdar under enkla förhållanden. Munkarna driver ett socialt center och 
erbjuder skolgång. De har en egen skolbuss som hämtar upp barnen. 
Det finns också en verkstad, ett gym, läkar- och tandläkarmottagningar och 
psykolog.  
 
Munkarna engagerar sig för människorna här på många sätt, de samtalar till 
exempel med föräldrarna om att släppa iväg barnen till skolan.  
Projektet är ett samarbete med vår norska systerorganisation Kirkens Nödhjelp.  
I projektet ingår: ·         
  förskola och skola 
  andra chansen-skola för dem i åldern 10-30 år som inte gått i skola tidigare 
  ett mål mat om dagen till skolelever 
  hälsovård och hjälp med tvål och tvättmedel 
  aktiviteter för barn och unga 
  kurser i sömnad för att fler ska få arbete 
  kurser i tillverkning av tegelsten för att få byggnadsmaterial 
  kurser i trädgårdsarbete för att fler ska kunna odla grönsaker  
  arbete för kvinnors och barns rättigheter, till exempel samtalsgrupper för att 

stärka kvinnorna. 
  att ge tillgång till rent vatten och förbättra sanitära förhållanden 
 
förhandlingar med myndigheter om bättre boplatser för de över 1 000 romer i 
området som blivit tvångsförflyttade och tvingas bo i före detta ladugårdar. 
 
	  

	  
	  

Svenska kyrkan i Utlandet / Mission 
finns på många ställen i världen. 
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22  SVENSKA KYRKAN - HÖGANÄS                                                      RUMÄNIEN 
http://www.svenskakyrkan.se/hoganas/loppan 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Svenska Kyrkan, Höganäs församling 
Ordförande Gunvor Andersson 
tel 042-367230 
E-post: gunvor.andersson@telia.com 
  

Kontaktuppgifter Rumänien 

Kallós internatskola 

Barnhemmet Baba Maria, Csikszereda 

 
Kort beskrivning av verksamheten 
 
Höganäs församlings hjälpverksamhet är en ideell förening. Vår verksamhet 
startade 1992 och i januari 1993 gick den första hjälpsändningen till Rumänien. 
1994 startades Loppan, en loppis som även fyller en viktig social funktion på 
hemmaplan. Här träffas folk dagligen, fyndar, pratar och skojar med varandra. 
Loppan har skänkt flera miljoner kronor till Svenska kyrkans internationella arbete 
(fd Lutherhjälpen), Världens barn, Radiohjälpen, samt många olika 
katastrofområden. 
 
Rumänien och Kosovo är mottagare av våra hjälpsändningar. I Rumänien stöttar vi 
Kallós internatskola och i Csikszereda är vi ekonomiskt ansvariga för barnhemmet 
Baba Maria. 
 
	  

	  
	  

Församling stöder också ett arbete i 
Kosovo.  
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23  ARVIKA KRISTNA RÅD                                                                     RUMÄNIEN 
 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Arvika Kristna Råd 
 
Ekumeniskt arrangemang i Arvika 
Pingstpastor Johan Pettersson 
Tel: 070-6549945 
E-post: johan.pettersson@pingst.se 
  

Kontaktuppgifter Rumänien 

Stöder ett arbete i  

Onesti 

Valea Seaca 

 
Kort beskrivning av verksamheten 
 
Pingstförsamlingen i Arvika är just i uppstartsfasen av ett projekt i Valea Seaca, 
Rumänien. Ett samarbetsprojekt med pingstförsamlingen i Sandefjord i Norge och 
Hoppets stjärna i Sverige/Norge/Rumänien. Projektet syftar till att i första fasen ge 
hjälp till barn i årsklass 1- 4 med läxläsning och motivation att gå till skolan. Enklare 
skolmat kommer att erbjudas barnen i projektet. Arbetet omfattar även att motivera 
föräldrarna att sända sina barn till skolan. Målet är att vara igång 15 september 2015 
när skolorna startar efter sommaruppehållet. Projektet kommer att utvidgas med 
hygienfrågor, lästräning för vuxna, skapa arbetstillfällen mm.  
 
På försommaren arrangerade kyrkorna i Arvika kristna råd en stor loppis på torget i 
Arvika. Detta med syfte att samla in pengar till en hjälpresa till Rumänien. 
 
Loppisen och kollekter från gudstjänster denna helg inbringade 30 000 kronor till 
resan. Nu är det dags för steg två, nämligen att samla in kläder och andra 
förnödenheter och fylla en lastbil med detta. 
Johan Pettersson, pastor i pingstkyrkan, har kontakt med flera romer i Arvika och 
har även besökt deras hembyar. Han kan berätta om stor fattigdom och stora klyftor 
i samhället. Det behövs både akut hjälp och utbildning, som på sikt kan ge 
förändring och där är attitydförändring, i Rumänien och övriga Europa en viktig 
pusselbit. 
– Det här projektet handlar mycket om att också jobba med attitydförändring här, 
säger Linda Alexandersson, pastor i Missionskyrkan. Debatten om tiggeri i Sverige 
har väl knappast gått någon förbi. Därför skickas 15 personer från församlingarna 
med på hjälpresan. 
 
Resan till Rumänien sträcker sig över en vecka och flera byar kommer att besökas 
och familjer till personer som befunnit sig eller befinner sig i Arvika för att tigga ihop 
pengar till sina familjer. På plats i Rumänien finns ett danskt missionspar, som hjälpt 
till att se ut byar där hjälpbehovet är stort. En romsk pingstförsamling kommer också 
att få besök av gruppen.  (ett reportage i Nya Wärmlandstidningen, 9/9 2014) 
 
https://hoodin.com/Sverige/Varmland/Arvika/Arvika-centralort/nwtse/2014/09/09/Stottar-romer-med-insamling 
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24  SVENSKA KYRKAN – TJÖRN                                                           RUMÄNIEN 
http://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kladinsamling 
 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Svenska Kyrkan, Stenkyrka församling 
Christina Edvardsson 
Storgatan 82, 47131 SKÄRHAMN 
Tel: 070-4158643 
E-post: edvardsson.christina@icloud.com 
  

Kontaktuppgifter Rumänien 

Stöder ett arbete i  

Barnhemmet Penilla i Iasi 

Förskola 

 
Kort beskrivning av verksamheten 
 
1993 startade Stenkyrka församling sitt biståndsprojekt. Vi stödjer 
barnhemmet Penilla i staden Iasi i norra Rumänien. Tack vare 
klädinsamlingen i Kållekärr har vi stått för 75% av verksamhets- och 
driftskostnader för barnhemmet. Barnhemmet har fått nytt tak och även en 
förskoleavdelning, och nu utökar vi vår verksamhet till att omfatta flera 
barnhem och även ålderdomshem i Rumänien. Vi tar emot hela och rena 
kläder, skor, sängkläder, textilier, leksaker och toalettartiklar. 
 
Tack vare frivilliga insatser vid insamlingen och med ert bidrag till 
fraktkostnader kan vi fortsätta vårt behjärtansvärda biståndsprojekt. 
 
Vi har 2 klassrum med 20 barn i varje klass samt 8 barn i speciallokaler. I 
Penillas förskola går just nu 80-85 barn. Vi har också 2 klasser med barn i 
åldrarna 1-3 år. Ca 50 barn har någon form av fuktionshinder; Downs 
syndrom, autism, ADHD. Penilla Center har just nu 30 anställda, varav 2 
läkare. 
 
Vi hoppas kunna fortsätta med vår insamling, så att barnhemmet Penilla kan 
fortsätta ta hand om dessa barn som annars far mycket illa. 
 
Tack vare frivilliga insatser vid insamlingen och med ert bidrag till 
fraktkostnader kan vi fortsätta vårt behjärtansvärda biståndsprojekt. 
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25  SVENSKA KYRKAN – STENSJÖN                                                    RUMÄNIEN 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1229374 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Svenska Kyrkan, Stensjöns församling 
Komminister Stefan Risenfors 
Tel: 031 - 761 94 61 
E-post: stefan.risenfors@svenskakyrkan.se  
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

  

 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
 
Hösten 2014 upplät församlingen sin parkeringsplats för en grupp romer som kunde 
bo i en husvagn. Husvagnen som är bostad för utsatta EU-migranter flyttas runt 
inom pastoratet. Räddningsmissionen i Göteborg har ett ansvar i denna fråga.   
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26  ÖSTHJÄLPEN PARTILLE                                                                  RUMÄNIEN 
http://www.osthjalpen.se/kyrkorna-bakom-osthjalpen 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Östhjälpen Partille 
Bo Lundgren (ordförande) 
Tel: 0705-268283 
  
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Barnhem i Hateg  

 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Östhjälpen arbetar i samverkan med samtliga kyrkor i Partille kommun.  
Vi samarbetar också med Partille kommun. Vårt mål är att ge stöd och hjälp 
tillmänniskor i nöd. Vårt största projekt för närvarande är boende för unga vuxna 
med svåra funktionshinder vid Santa Maria, Hateg i Rumänien. Föreningen 
Östhjälpen ger också stöd till barn från mycket fattiga familjer i Rumänien med 
förnödenheter som mat, kläder och hjälp att klara skolgången. Vidare har vi under 
åren bidragit med bl.a. utrustning till sjukhus och skolor. Vi får ett stort stöd i vårt 
arbete från skolor, ungdomsföreningar m. fl. samt från de många trogna faddrarna. 
Detta bidrar till att omkostnaderna för verksamheten kan hållas nere och att alla 
intäkter från secondhandbutiken kan gå direkt till hjälpinsatser.  
 
Vid Föreningen Östhjälpens bildande 1990-05-09 skrevs de första stadgarna.  I 
dessa står att läsa ”Föreningen arbetar i samarbete med kyrkor/församlingar i 
Partille och i mottagarland”. Kyrkorna på platsen i Rumänien var mycket angelägna 
och vädjade om mat och kläder. Efter revolutionen 1989 kunde de samarbeta öppet 
och deltog aktivt i att få till stånd ett bygge där nödlidande kunde få hjälp. 
Sedan dess har samarbetet fortsatt. Såväl i Partille som i Hateg. De olika kyrkorna i 
Partille bidrar med gåvor från kyrk-kaffe, kollekter vid barndop, insamlingar vid 
konserter, vid specifika behov som t ex tvättmaskin till Aurora, julinsamlingar och 
ungdomssamlingar. Det blir ansenliga summor som varje år redovisas under ”Gåvor 
från församlingar”. Även församlingar på andra håll i landet stöder Östhjälpen. 
 
Den 2 maj 2009 invigdes det första huset,  
Casa Dragostie villa Kärleken, under pompa och ståt. 
 
Den 5 maj 2012 invigdes det andra huset, Casa Sperantie, villa Tron. 
 
Den 21 september 2013 invigdes hus nummer tre,  
Casa Credinta, villa Hoppet . 
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27  EQUMENIAKYRKAN                                                BULGARIEN    RUMÄNIEN 
http://equmeniakyrkan.se/var-mission/varlden/projektkatalog/eurasien/ 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
Kontaktuppgifter 
Equmeniakyrkan 
För frågor och ytterligare information 
kontakta 
Inga.johansson@equmeniakyrkan.se 
eller 
gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se  
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Stöd till Project Ruth i Bucharest 
(Baptistunionen)  

Samt tillsammans med                 
European Christian Mission 

Socialt Center i Sofia – Baptistunionen i 
Bulgarien 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Beskrivning: Vi förmedlar för närvarande gåvor till socialt arbete bland framför allt 
romer i Rumänien och Bulgarien. Vi förmedlar stödet till projekt på plats till exempel: 
Projekt Ruth i Bukarest – en skola för romska barn, hälsoarbete med en liten klinik, 
rådgivning och vuxenutbildning för att hjälpa människorna att kunna försörja sig. Till 
exempel lär sig kvinnor att sy och sälja sina arbeten. Projektet drivs av 
Baptistunionen i Rumänien. 
 
Socialt Center i Sofia – Baptistunionen i Bulgarien arbetar bland fattiga romer. Det 
finns stöd till romska barn som vill gå i skolan, det byggs upp ett dagcenter där 
människor kan få hjälp på olika sätt, alfabetiseringsarbete mm. Kyrkan i Bulgarien 
har många romska medlemmar. 
 
Casa Luminii i Sibiu – ett hem för barn med olika utvecklingsstörningar. En grupp 
barn som har det extra svårt i Rumänien. Detta hem drivs i samarbete med 
myndigheterna i Rumänien. 
 
Socialt arbete i Livezile – en mycket fattig region. Här arbetar man med framför allt 
barn, genom att hjälpa dem med skolgången och skapa förutsättningar för en bättre 
framtid. Både detta och Casa Luminii är projekt via European Christian Mission 
International, som Equmeniakyrkan har ett samarbetsavtal med.   
 
	  

	  
	  

Equmeniakyrkan har arbete i många 
länder i världen.  
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28  HUSKVARNA MISSIONSKYRKA                                                       RUMÄNIEN 
www.huskvarnamissionskyrka.se 

Kontaktuppgifter Sverige 
Kontaktuppgifter 
Rumänienhjälp 
Missionskyrkan Huskvarna 
 
Tel: 036-13 03 70  

 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Stöd till projekt som Baptistförsamlingar 
driver i 

Radna, Magesti och Tirgu Mures  

 
Kort beskrivning av verksamheten 
 
Vi bedriver diakonal verksamhet i Rumänien i samarbete med lokala 
Baptistförsamlingar, framför allt i västra delen av landet. De orter som nu är aktuella 
är Radna, Magesti och Tirgu Mures.  

I samverkan med Immanuelskyrkan och Ansgariikyrkan i Jönköping samt 
Missionskyrkan i Skärstad pågår kontinuerligt insamling av second hand-kläder och 
skor. Kostnaderna för klädtransporterna till Rumänien betalas genom gåvor och 
insamlade medel. Vi samarbetar med de lokala församlingarnas diakonala team 
som känner förhållandena på orten.  

Vår rumänienhjälp omfattar stöd till barnhem och familjer genom:  

- utdelning av mat och kläder,  
- inköp av skolmaterial och mediciner,  
- enkla reparationer av bostäder.  
- utflykter och lägerverksamhet för barn som bor på barnhem.  

Du kan ge en gåva eller lämna in kläder i Huskvarna Missionskyrka eller i någon av 
ovanstående kyrkor.  
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29  BULGARIEN I FOKUS                                                                      BULGARIEN 
https://bulgarienifocus.files.wordpress.com/2012/12/nyhetsbrev-2012_4.pdf 

Kontaktuppgifter Sverige 
Kontaktuppgifter 
Bulgarien i Fokus 
c/o Centrumkyrkan Götgatan 10 
642 37 Flen  

Lars-Inge Larsson                               
Isgatan 13,  692 73 Kumla 
Tel 070-20 80 163 
E-post lars_inge_l@hotmail.com  

 

Kontaktuppgifter Rumänien 

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Bulgarien är det land som har den största andelen romer i Europa. Mellan de två 
senaste folkräkningarna, 2001 och 2011, har landets befolkning minskat med ca  
600 000 och är nu 7,3 miljoner. Romerna har ökat och utgör 370 000, när de själva 
fick ange etnicitet, men myndigheter menar att de är upp emot 750 000. 18 % av 
romerna är muslimer (103 000) och så mycket som 10,1 % är protestanter, alltså 
evangeliskt troende och de flesta finns i pingstförsamlingar.  

Bulgarien i Fokus stöder församlingar på flera orter i Bulgarien 

 
	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 33 

30  PÄRLAN, GUSTAFS                                                  BULGARIEN   RUMÄNIEN 
http://www.parlansecondhand.se 

Kontaktuppgifter Sverige 
Kontaktuppgifter 
Pärlan Second hand 
Solbergavägen 2,  783 50 Gustafs 
Bertil Hansson 
Tel:  0243-240097 
E-post: thepearl@telia.com 

 

Kontaktuppgifter Rumänien/Bulgarien 

Samarbetar med Hjärta till Hjärta 

Kort beskrivning av verksamheten 

Pärlan Second hand befinner sig i ombyggnadsstadium. 

I samarbete med Hjärta till Hjärta kommer ett fokus att läggas på stöd till arbete 
bland romer i Bulgarien. 

 
	  
	  
	  

Stöd till projekt i Estland förutom i 
Rumänien och Bulgarien 
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31  BORÅS FRIVILLIGA                                                                           RUMÄNIEN 
 

Kontaktuppgifter Sverige 
Kontaktuppgifter 
Pierre Enbert 
Krokusvägen 7 
51630 DALSJÖFORS 
Tel: 0707-271725 
E-post. Pierre.Enbert@tele2.se 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Buzau 

Kort beskrivning av verksamheten 

Ett arbete pågår med att finna insats för EU-migranter i Sverige och i Rumänien.  

En formell förening eller organisation är ännu inte bildad.  
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32  MARKS EKUMENISKA RÅD                                                              RUMÄNIEN 
 

Kontaktuppgifter Sverige 
Kontaktuppgifter 
Marks Ekumeniska råd 
c/o Bo Gustafsson 
Boråsvägen 21, 511 56  Kinna 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Vill ge stöd till en by; Viperesti 

Kort beskrivning av verksamheten 
                                                                                                     BRA CASE!!!! 
Brist på resurser gör att den tiggande familjen inte får flytta in i Örby prästgård. Det 
meddelar kyrkorådets ordförande Bengt Axbrink (Borgerlig Samling). Ett besviket 
Socialdemokraterna funderar nu på andra möjliga lösningar – liksom Marks 
församlingar som helst vill se att hjälp sker på plats i Rumänien. Det blir ett nej till 
socialdemokraten Björn Anderssons förslag att tillfälligt upplåta den i dag tomma 
Örby prästgård till den rumänska familjen i Kinna som saknar tak över huvudet. "Vi 
arbetar redan genom präster, diakoner och frivilliga med hjälpverksamhet för utsatta 
inom vår egen församling, fattiga, hemlösa och flyktingar", skriver Axbrink i ett 
pressmeddelande och menar att församlingen saknar beredskap med personal och 
ekonomi för ytterligare åtaganden. 
 
En förklaring som Björn Andersson inte godtar. – Vi har aldrig pratat om några extra 
hjälpinsatser, det här handlar inte om pengar. Det handlar om att tillfälligt ge familjen 
tak över huvudet, låta dem sova ut några nätter och ge dem möjlighet att duscha. 
I övrigt hade de skött sig själva. Han är också besviken över att socialnämnden inte 
agerar. – Det är skrämmande att socialnämndens ordförande väljer EU-rätten 
framför Socialtjänstlagen. Samhället har blivit så hårt. Nu försöker den 
socialdemokratiska kyrkogruppen finna nya lösningar. – Vi funderar för fullt. Vi väljer 
att se möjligheterna i det här, istället för problemen, säger Andersson. 
 
Vill hjälpa i Rumänien 
Även på andra håll funderas det. I torsdags kväll höll Marks ekumeniska råd ett 
ordinarie möte. Representanter från kommunens olika församlingar fanns på plats 
och diskuterade då tiggarnas situation som en extrapunkt. 
– Vi pratade om att göra något samordnat. Och bestämde att församlingarna ska 
informera varandra när de gör något, säger rådets ordförande Karin Hedberg. 
Något beslut togs inte, men inställningen är klar: 
– Det är klart att vi vill hjälpa, säger Hedberg. 
Och det är främst mer långsiktiga lösningar som finns i tankarna. Även om de 
insatser som hittills gjort av privatpersoner, hjälporganisationer och 
församlingsmedlemmar hjälpt tiggarna för stunden, så är de egentligen bara 
"konstgjord andning", menar hon. 
– Deras dröm är inte att bo i Sverige, de vill bo i sitt land. Därför är det bäst att 
hjälpa på plats i Rumänien.  Hedberg berättar att en av församlingarna, Staden på 
Berget, har kontakter i Rumänien, och förhoppningen är att kunna starta någon form 
av hjälpverksamhet där.  – På så sätt kan vi också hjälpa fler än bara den här 
familjen. 
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33  EJTIGGARE                                                                                        RUMÄNIEN 
http://ejtiggare.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Ejtiggare.se 
Att. Staffan Erixon 
Tel: 070-5502030     
e-post: info@ejtiggare.se 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

 

Kort beskrivning av verksamheten 
 

Förhoppningen är att både privatpersoner och företag vill bidra i detta 
projekt genom ex. tips, egna idéer, möjlighet till boende, men framförallt 
bistå med arbetsmöjligheter etc. 
 
Vi kommer att erbjuda följande tjänster 

- Stenläggning / Plattsättning 
- Städning / Rivning 
- Hunddagis 
- Måleritjänster 
- Trädgårdsarbete 

 
 
 
Stöder företag som vill etablera verksamhet i Rumänien. 
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34  RENINGSBORG                                                                                   RUMÄNIEN 
http://reningsborg.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Hjälporganisationen Reningsborg 
Angeredsvinkeln 9, 424 67  Angered 
Reningsborg Administration/kontor:  
Tel: 031-47 30 00. 
Email: info@reningsborg.se 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Networks i Arad. 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Ett stort hjälparbete pågår i Rumänien, i staden Arad och byarna Siria och Taut. 
Reningsborg har ett nära samarbete med hjälporganisationen Networks som sedan 
1996 bedriver hjälpverksamhet bland de allra svårast drabbade av fattigdom och 
arbetslöshet. Arbetet sker till stora delar bland rumänska romer i utkanten av byarna 
och i kåkstaden Checheii i Arad, den mest utsatta folkgruppen i Rumänien. 
 
Networks bedriver dels krishjälp med utdelning av matpaket och ved för överlevnad, 
dels ett långsiktigare arbete med försörjningshjälp så att den onda cirkeln av 
fattigdom och arbetslöshet kan brytas. Det kan vara uppstarter av småföretag (ex 
tillverkning av mössor och vykort som säljs i våra butiker), second hand-butiker, 
grönsaks- och blomodlingar, stuguthyrning med mera. 
 
 
 
 
 
	  

	  
	  

Stöder arbete i Bosnien o Serbien 
samt i Polen och Moldavien. 
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35  RÄDDA BARNEN                                                                                 RUMÄNIEN 
http://www.raddabarnen.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Rädda Barnen,   
107 88 Stockhlom 
Tel: 08-6989000 
E-post: kundservuice@rb.se 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Världen över kämpar Rädda Barnen för alla barns rätt att gå i skolan, att skyddas 
mot våld och övergrepp, till mat och sjukvård och att få göra sina röster hörda. 
Vi finns i 120 länder och arbetar för att de barn som har det svårast ska få det 
bättre genom att få sina rättigheter tillgodosedda.  
 
Vi finns även i katastrofer och väpnade konflikter för att akut rädda liv och ge 
långsiktigt stöd till de drabbade barnen och deras familjer. Vi arbetar också hårt för 
att påverka regeringar att leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter, 
Barnkonventionen. 
 
Några av våra mest prioriterade frågor i vårt internationella arbete: 
Barn ska skyddas från de risker som uppstår i katastrofer, till exempel att utsättas för 
våld eller komma ifrån sin familj. Inget barn ska utsättas för våld eller kränkande  

be handling, vare sig i hemmet eller i skolan. Inget barn ska utsättas för diskriminering.  
 

Barn ska ha inflytande över frågor som berör dem. Allt vårt arbete, i Sverige och i  
världen, utgår från Barnkonventionen. 
Vi arbetar med organisationer som finns i landet. Internationellt arbetar vi ofta 
tillsammans med organisationer som finns i landet. De är experterna på hur barnen i 
det egna landet har det, och samarbetet är också en förutsättning för att de 
förbättringar vi kämpar för blir långsiktiga och inte är beroende av vår närvaro i 
landet. 
 
 
	  

	  
	  

Rädda Barnen finns i 120 länder. 
Dock inte i Bulgarien! 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 39 

36  RÖDA KORSET                                                          BULGARIEN    RUMÄNIEN 
http://www.redcross.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Röda Korset 
Box 17563 
118 91 Stockholm 
Telefon (vxl): 08-452 46 00   
E-mail: info@redcross.se 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

	  
Crucea Rosie Romana 
Romanian Red Cross 
str. Biserica Amzei, nr. 29,       
sector 1, Bucuresti 
www.crucearosie.ro 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Röda Korset är ett världsomspännande humanitärt nätverk som finns på plats över 
hela världen och i nästan 1000 lokala föreningar i Sverige. 
 
De akuta behoven bland många EU-migranter i Sverige är stora, och misären är 
också enorm i hemländerna. Röda Korset finns på plats, och jobbar både för att 
lindra akut nöd och förändra situationen för utsatta människor på sikt. Vi har ett direkt 
samarbete med Rumänska Röda Korset för att stärka kapaciteten i och utveckla 
arbetet för de mest utsatta i respektive land. En dialog har också inletts med 
Bulgariska Röda Korset. 
 
Stöd till utsatta i Rumänien 
Röda Korset bidrar till att förbättra situationen för utsatta i Rumänien, varifrån de 
flesta EU-migranter som tigger för sin försörjning kommer ifrån. Konsekvenserna av 
den ekonomiska krisen i Europa, men även diskriminering, har lett till svår fattigdom.  
Röda Korset arbetar i de mest utsatta områdena med att förbättra barns möjlighet att 
gå i skolan, förbättra hälsan och skapa möjligheter till försörjning. I vissa fall kan vi 
bygga hus till de mest behövande. Röda Korset hjälper även människor att bli 
folkbokförda så att de får tillgång till rättigheter som sjukvård, utbildning och 
barnbidrag. 
 
Röda Korset är också på väg att starta sociala och medicinska center i romska 
bosättningar i Babadag, varifrån många fattiga EU-migranter som vistas i Stockholm 
kommer. På centren kommer bland annat duschar, social rådgivning, barnaktiviteter 
och tillgång till läkare att finnas. Sådana center finns redan i staden Marasesti. 
Planen är att sprida modellen i fler regioner. 
 
Stöd till EU-migranter i Sverige 
Vi lindrar också den akuta nöden här. På ett trettiotal platser erbjuder Röda Korset 
härbärgen, duschmöjligheter, viss vårdförmedling och medmänskligt stöd. Våra 
mötesplatser i hela landet är också öppna för alla. 
http://stod.redcross.se/skank-valfritt-belopp/EU-migranter 
                                                                                                                                                                       
 
	  

	  
	  

Röda Korset finns i världens alla 
länder. 
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37  SOS BARNBYAR                                                                                 RUMÄNIEN 
http://www.sos-barnbyar.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
SOS Barnbyar 
Box 17256 
104 62 Stockholm 
Tel: 08 - 545 832 00  
E-mail: info@sos-barnbyar.se 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
”SOS Barnbyar ska vara en förebild i Rumänien” 
-SOS Barnbyar ska vara en förebild i Rumänien. Det säger Mirela Lavric, nationell chef för 
SOS Barnbyar i Rumänien. Här berättar hon om hur situationen för barnen förändrats de 
senaste 25 åren och de utmaningar SOS Barnbyar i Rumänien möter. . 
– Efter revolutionen, i början av 90-talet, var jag med och drog igång det sociala arbetet igen. 
Jag arbetade på det som då beskrevs som det bästa barnhemmet i Bukarest. Det jag såg 
där chockade mig. 20 – 25 barn var staplade i samma lekhage. Deras fötter knöts fast för att 
de skulle hålla sig stilla. Barnen slogs och trampade på varandra. Personalen såg till att 
barnen fick mat men inget av barnen fick en kram. 
SOS Barnbyar var bland de första internationella frivilligorganisationer som kom till 
Rumänien efter revolutionen 1989. 
I början av 90-talet började man försöka återförena barn med sina familjer. Ett arbete som 
stötte på många problem. Under de här åren blev internationella adoptioner vanliga. Ofta 
blev det en lönsam affär för advokater och adoptionsbyråer. Tusentals barn skickades 
utomlands utan ordentlig kontroll. 
– Det fanns många ärliga, anständiga människor som verkligen ville ge rumänska 
föräldralösa ett bra liv. Men tyvärr försvann tusentals barn spårlöst, berättar Mirela.I början 
av 2000 stoppades alla utlandsadoptioner. 
– Med skandalerna kring internationella adoptioner, började allmänheten tro att bilderna var 
fejkade. Man såg ickestatliga organisationer som hänsynslösa profitörer. Tyvärr råder 
fortfarande en sådan uppfattning på många håll. 
Så småningom började myndigheterna jobba för en mer grundläggande förändring. En 
barnskyddslagstiftning kom till och man började jobba nationellt för att barn i större 
utsträckning skulle återförenas med sina biologiska familjer. Men fortfarande är många barn 
omhändertagna Omkring 28 000 barn är i statlig vård (barnhem eller fosterhem), 4 000 barn 
tas om hand av privata organisationer, som SOS-Barnbyar. 
Men varför överges barnen? Det finns olika faktorer som spelar in, fattigdomen finns alltid i 
grunden men där finns också brist på utbildning och övergrepp. Gravida tonåringar överger 
sina barn direkt efter födseln i ett försök att rädda sina familjer från skammen. 
Ansträngningar görs för att förhindra detta, men det händer fortfarande. Något som tillkommit 
under de senaste åren är att människor tar chansen att arbeta utomlands. Föräldrar lämnar 
sina barn för att söka ett bättre liv och många kommer inte tillbaka. 
– Jag vill att SOS Barnbyar Rumänien ska vara en förebild i allt arbete med barn i Rumänien. 
Vi har goda resultat att visa upp, 75-80 procent av barnen som växt upp i vår vård är i dag 
helt oberoende. Det visar att den vård som ges till barn i SOS-Barnbyar Rumänien verkligen 
fungerar, säger Mirela Lavric. 
	  

	  
	  

SOS Barnbyar finns i 134 länder i 
världen. Dock inte i Bulgarien! 
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38  New Hope                                                                                             RUMÄNIEN 
http://newhope.se 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
New Hope, Reseindustrins barnfond 
c/o Australienresor 
Vasagatan 15-17, 6 tr. 
111 20 Stockholm 
 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Tandvårdsprojekt i Ghimes i 
samarbete med Från By till By (39). 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Sedan millenieskiftet har New Hope drivit projekt med andra mindre organisationer eller 
privatpersoner runt om i världen. Fonden har eftersträvat att driva små och ”greppbara” 
projekt, där man kan se direkta resultat av de donationer man gjort. 
 
New Hope har inga anställda, utan förlitar sig på ideellt arbete. På så vis säkrar fonden att 
nästan 96% av insamlade medel når fram till barnen. 
 
I dag stöttas New Hope av både enskilda personer och företag relaterade till resebranschen. 
Nästan 25 miljoner har hittills samlats in för att användas på bästa tänkbara sätt; till att ge 
föräldralösa barn på olika platser i världen ett riktigt hem, sjukvård, ordnad skolgång, mat 
eller kläder. 
 
Tandvårdsprojekt, Ghimes, Rumänien tillsammans med föreningen ”från By till By”. Som så 
många städer i detta hörn av Europa lever människor av olika ursprung sida vid sida. 
Ghimes i Transylanien har ungefär 5000 invånare. Hälften talar ungerska och hälften 
rumänska. Föreningen ”By till By” i Leksand påbörjade projektet att förbättra tandhälsan för 
barn i Ghimes redan 2011. Målet är att få barn från förskoleålder och uppåt att borsta 
tänderna med fluortandkräm varje skoldag och förhoppningsvis ta med denna goda vana 
hem. Och på så vis få ner frekvensen av karies anfrätta tänder. Varje kvartal får varje barn 
en tandborste och tandkräm genom projektets försorg. 
 
Det är inte bara barnen som lär sig god tandhygien. Samtidigt sker ett intensivt 
utbildningsarbete med lärare och föräldrar och genom kyrkans försorg blir också mormödrar 
och farmödrar involverade! Allt det här med att borsta tänderna är något helt nytt för alla! 
Teamet från ”By till By” har genomfört screeningar, för att kunna utvärdera projektet: 
WHO har i sina mål för 2020 beskrivit att DMFT bland 12 åringar i genomsnitt skall vara 
mindre än 1,5. Hos 12 åringarna som vi screenat var DMFT 4,7. WHO:s mål är att mer än  
80 % av 6 åringarna ska vara kariesfria 2020. Vid vår screening av 7 åringar så var endast   
8 % kariesfria. 
 
Om några år kan vi se om barnen i Ghimes har mindre tandvärk än för närvarande! Tills 
vidare hoppas vi på mindre frånvaro i skolan pga tandvärk. Vi vet att barnen tycker projektet 
är intressant och att förhoppningsvis får de med sig lärdomen om hur viktigt det är med en 
god tandhygien när de fortsätter ut i arbetslivet eller på högre utbildningar. 
 
 
 
	  

	  
	  

Stöder arbete i åtta länder, däribland 
Lettland och Ukraina. 
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39  Föreningen ”Från By till By”                                                              RUMÄNIEN 
 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgifter 
Föreningen Från By till By 
Kontaktperson:  Kersti Jobs-Björklöf 
Email: kersti.jobs.bjorklof@telia.com 
Mobil: 070-6633730 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 

Ghimes-Fâget. 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Projektet startade 1990 i den rumänska byn Ghimes-Fâget som ligger i länet Bacau. Trakten 
har en kultur som liknar socknarna i Siljansbygden – ett småskaligt jordbruk med fäbodar, 
timmerhus, folkdräkter och folkmusik. I kommunen som består av sex byar bor det knappt 
6000 innevånare. Många av dessa tillhör folkgruppen csângo. Merparten av befolkningen 
talar både ungerska och rumänska och är bönder eller hantverkare. 
 
Insatserna inom projektet ”Från by till by” har varierat över tid. I början ägnades krafter åt ett 
stort barnhem för utvecklingsstörda barn. Insatserna skedde i samverkan med andra 
hjälporganisationer från Europa. Den verksamheten har avslutats då staten la ner 
barnhemmet. 
 
Insatser har sedan gjorts för stöd till utbildning, från förskolor till gymnasienivå. Sammanlagt 
finns det ca 900 elever i kommunen. Skolpaket med material och personliga gåvor från 
elever i Leksand har skickats till skolbarnen i Ghimes-Fâget. En fadderverksamhet 
etablerades för att ge stöd till behövande familjer och ensamstående äldre. De svenska 
fadderföräldrarna som många är bosatta i Leksand med omnejd betalar en given summa per 
år (eller månad) till ”sin fadderfamilj” i Ghimes. Förmedlingen sker via Leksands pastorat. 
 
Under föreningens 25-åriga historia har många direkta kontakter tagits mellan givare och 
intresserade i Leksandsbygden med barn och familjer i Ghimes. Påfallande är den starka 
personliga kopplingen mellan fadderfamiljen i Sverige och med mottagande familjer i 
Rumänien.   
 
Sedan 2011 finns ett förebyggande tandvårdsprojekt där alla barn i byns skolor får var tredje 
månad under skolåret en tandborste och tandkräm samt ges möjlighet att under skoldagarna 
borsta tänderna i skolan under lärarnas överinseende. Ekonomiskt stöd för detta har erhållits 
från New Hope/Reseindustrins barnfond och privata tandläkare. En grupp från Sverige med 
en tandhygienist reser årligen till Ghimes för att ge information om tandhygien, kostvanor och 
hur man skall borsta tänderna. Detta har lett till att det idag finns en tandläkarmottagning i 
byn. Landstinget i Dalarna har skänkt utrustning i mottagningen när den etablerades.    
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40  Barnmissionen                                                                                    RUMÄNIEN 
http://barnmissionen.se/barnmissionen-i-rumanien/ 
 
Kontaktuppgifter Sverige 

Kontaktuppgift 
Barnmissionen 
Adress: Strömgatan 14, 
212 25 Malmö 
Telefon: +46 (0)40 689 30 40 
Epost: info@barnmissionen.se 
 

Kontaktuppgifter Rumänien 
 
Prison Fellowship Romania 
www.pfr.ro 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
Sedan februari 2014 samarbetar Barnmissionen med Prison Fellowship Romania, PFR, i 
Rumänien. Barnmissionen skickar materiellt bistånd som distribueras inom PFRs 
verksamhetsområden. PFR jobbar med människor som sitter eller har suttit i fängelse och 
deras familjer. Organisationen arbetar också preventivt mot kriminalitet, framförallt genom att 
hjälpa barn och hemlösa från ett liv på gatan.  
  
Prison Fellowship Romania har en rad olika verksamhetsområden och driver arbeten både 
innanför och utanför fängelsemurarna. 
 
Program i fängelser 
Arbetet på olika fängelser innebär en hjälp för fångar att komma tillbaka in i samhället när de 
väl har avtjänat sina straff. Genom programmen får män och kvinnor stöd att förbereda sig 
för arbete eller utbildning. En del av arbetet handlar också om att hjälpa människor att 
upprätta eller förbättra relationen med sin familj. Här finns också tillgång till kognitiv 
beteende-terapi som en metod för att inte återfalla i kriminalitet. 
 
Angel Tree 
Programmet är ett stöd för barn som har en mamma eller pappa i fängelse. Framförallt 
hjälper PFR familjer att upprätthålla relationen även när en förälder sitter i fängelset, här är 
fokus främst på barnen. Programmet ger familjerna materiellt stöd genom matpaket, kläder, 
skor och skolutrustning. 
 
 
	  

	  
	  

Verksamhet i 11 länder bland dem 
Moldavien, Ukraina och Rumänien. 
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41 Mölndal Rotaryklubb                                                                         RUMÄNIEN 
http://www.rotarymolndal.se/dok/Forebyggande_tandvard_Romanien_2012.htm 
 
Kontaktuppgifter Sverige 
Mölndal Rotaryklubb 
Att: Göran Hammarsköld 
Norra Fiskebäcksvägen 75A 
426 58 Västra Frölunda 
Email: g.hammarskjold@telia.com 

Kontaktuppgifter Rumänien 
 
 
Rotary i Rumänien 

Kort beskrivning av verksamheten 
 
I mitten av 1990-talet startade Råda församling inom Svenska Kyrkan ett förebyggande 
barntandvårdsprojekt i en skola i utkanten av staden Arad i västra Rumänien. Denna skola är 
belägen i ett område med företrädesvis romsk befolkning. År 2002/03 togs projektet över av 
Mölndal Rotaryklubb och utökades året därpå med barnen på ett barnhem i staden. Team 
av svensk tandvårdspersonal inom förebyggande barntandvård skickades ner till Arad på 
volontärsbasis under en femårsperiod för att dels starta upp en mer organiserad verksamhet 
dels lära upp lokala tandläkare i praktisk förebyggande tandvård. I Sverige inköptes 
tandborstar och tandkräm som delades ut till barnen för att lära dem regelbundna 
tandborstningsvanor enligt 2+2+2+2-modellen. Vi informerade även om vikten av 
regelbundna kostvanor samt begreppet ”lördagsgodis” - “Sâmbăta dulce” på rumänska. 
Projektet möjliggjordes genom att vi kunde öppna ett 90-konto och Radiohjälpen kunde då 
gå in och blir projektets huvudsponsor under uppstartningstiden.  
 
För att projektet en dag skulle kunna drivas av lokala krafter startades 2008 ett samarbete 
med Rotary i Rumänien. Efter ett första utvecklingssteg med alla barn i Arad och sedan 
även ett pilotprojekt i Timisoara beslöt Rotary i Rumänien att satsa på att utvidga detta till 
ett nationellt Rotary-projekt. Sålunda drivs pilotprojekt i dag i ca 30 städer över hela landet. 
I varje enskild stad leds projektet av en lokal Rotaryklubb. Klubbarna kontaktar en positiv 
lokal tandläkare som driver projektet odontologiskt på volontärsbasis och ger informationerna 
i skolorna och genomför uppföljningarna. 
 
I anslutning till att projektet blev ett nationellt Rotary-projekt hade det nått en sådan 
omfattning att det erfordrades en ökad odontologisk kapacitet från svensk sida. Västra 
Götalandsregionen (VGR) accepterade att engagera sig i projektet och ställer upp med sin 
världsledande kompetens inom preventiv barntandvård. Från 2004/05 har vi följt upp den 
orala hälsan bland de romska barnen i skolan i Arad.. Det kunde då inledningsvis 
konstateras en kariesprevalens på ca 50-60% bland barnen. Vid uppföljning år 2013 kunde 
konstateras att denna siffra sjunkit till 3 % för 7-8 åringar d v samma som inom VGR. VGR 
har därefter tagit fram ett enklare datoriserat registrerings-/uppföljningsprogram som 
skall användas av de lokala tandläkarna så att vi skall kunna följa upp effekterna av de 
förebyggande insatserna för att visa för landets regering. 
 
En annan viktig del av projektet har blivit att kontakta de odontologska fakulteterna för att 
få möjlighet att få med studenterna i projektet för att utföra insatserna ute på skolorna. 
Härigenom uppnår vi två effekter dels utökar vi projektets kapacitet och kan rädda fler barns 
tänder dels får vi möjlighet att på ett tidigt stadium lära nästa generations tandläkare vikten 
av förebyggande barntandvård. Hittills har vi fått med tre fakulteteter i projektet. 
 
Det är av avgörande betydelse att man på ett tidigt stadium klarlägger hur landet själva 
skall kunna driva verksamheten vidare utan vår medverkan. Vi kunnat etablera en 
kontakt med hälsovårdsministern och ledningen för Ministry of Health. Ett förslag till en plan 
för utveckling av vårt Rotary-projekt till ett ”Nationellt program”, som skall innefatta alla 
landets barn oavsett ursprung eller annan tillhörighet har utarbetats av oss och diskuteras 
med ministeriet. 
	  

	  
	  

Pilotprojekt för förebyggande 
barntandvård i La Paz, Bolivia 
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