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Vi upplever en speciell tid just 
nu, har Du märkt det? Den 
här hösten har utvecklat sig till 
godhetens och barmhärtighetens 
tid. Svenskarnas gensvar till 
människors utsatthet är enorm. 
Under en dryg vecka genomfördes 
4 tv-galor med insamlingar till 
olika ändamål, gensvaret räknades 
i många miljoner kronor. Den 
tuffe skjutjärnsjournalisten 
Robert Aschberg åker med de 
gula båtarna till Medelhavet för 
att rädda flyktingar. Facebook-
upprop och insamlingsinitiativ 
avlöser varandra hela tiden. 
Varma hjärtan föder engagemang 
och godhet.

För en tid sedan kontaktades 
Hjärta till Hjärta av gruppen 
”Vi kan, vi gör” i Linköping. 
En grupp ungdomar hade via 
Facebook startat en insamling 
till förmån för flyktingar från 
mellanöstern. Företag och 
enskilda skänkte snabbt stora 
mängder kläder, hygienartiklar, 
madrasser, filtar osv. Kunde vi på 
Hjärta till Hjärta hjälpa dem med 
transport till Budapest? undrade 
eldsjälarna. En vecka senare kom 

vår transport till det tillfälliga 
lagret och en stor grupp frivilliga 
lastade snabbt hela långtradaren. 
Godhetens tid.

Under höstlovet gjorde vi en stor 
klädinsamling i samarbete med 
Galleria Filbyter i Linköping. På 
fyra dagar fick vi ta emot nästan fyra 
ton kläder! Många kom med stora 
klädkassar och uppmuntrade oss:  
– Tack för att Ni finns och kan 
förmedla hjälp till dem som behöver!  
Godhetens tid.

Nyligen kontaktades jag av en 
församling med starkt engagemang 
för dem som tigger. En ung 
tiggande familj hade fött barn på 
en ort i Sverige, men barnet hade 
läpp- och gomspalt. Operation 
och behandlingar behövde göras. 
Tyvärr har svensk sjukvård endast 
möjlighet att bistå akutvård, 
varför rådet till familjen var att 
söka vård i hemlandet. Tillbaka i 
hemlandet möttes de av beskedet 
att operation och behandling 
skulle kosta en mycket stor summa 
pengar, vilket familjen aldrig 
skulle kunna bekosta. Familjen 
fick rådet att lämna in barnet på 
sjukhuset, glömma det och skaffa 
ett nytt...

Barnets farfar har nära relationer 
till församlingen och vände sig till 
dem i sin förtvivlan med hopp om 
stöd. Församlingens gensvar blev 
en stor insamling men den kunde 
i sammanhanget endast täcka ca 
10% av behovet. Frågan kom till 
Hjärta till Hjärta: 
– Kan Ni hjälpa oss? 
Jag kontaktade vår samarbets-

partner Bulgarian Aid Mission och 
bad dem undersöka situationen. 
Senare samma dag kom svaret. 
Efter rådgivning omkring deras 
rättigheter tog föräldrarna en 
ny kontakt med sjukhuset. Och 
efter överläggning kom beskedet:  
– Vi ska operera barnet utan 
kostnad!”. 
Godhetens och barmhärtighetens tid.

Många fler exempel kan nämnas 
som stryker under att den stora 
majoriteten av svenskar är mycket 
generösa mot behövande och 
visar det goda samhället fyllt 
av barmhärtighet. MEN så har 
vi samtidigt enstaka personer 
som den här hösten visar upp 
en helt annan och kall sida mot 
medmänniskor. Vi hör om anlagda 
bränder på flyktingboenden och 
attacker mot tiggare. Därför är det 
nu viktigare än någonsin att vi står 
upp för det goda samhället och 
möter människor i nöd med stor 
generositet och barmhärtighet.

Godhet och barmhärtighet är 
starka drivkrafter som leder 
Hjärta till Hjärtas verksamhet 
framåt liksom bensin startar 
motorn och syret får kroppen att 
fungera. Vi är tacksamma och 
ödmjuka att få verka utifrån dessa 
grundförutsättningar. Hjärta till 
Hjärta vill fortsätta att stå i 
godhetens och barmhärtighetens 
tjänst.

Anders Holmefur
Direktor Biståndsorganisationen  

Hjärta till Hjärta 

Godhetens tid

Biståndsorganisationen 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, Attorpsgatan 10, 581 12 Linköping  

Telefon: 013-12 46 11 • Kontrollplusgiro: 90 07 85-7 • Bankgiro: 900-7857 • SWISH: 123 196 33 47
  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, Hanna Andersson • Omslagsbild: Mikael Good
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Vi finns på Instagram:
@_hearttoheart_
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Fördelning av totalt bistånd 
januari till september 2015

Det totala biståndet är summan 
av det ekonomiska och materiella 
biståndet som vi har fått in under 
året.

Även om bistånder till Rumänien  
och Bulgarien har ökat rejält tack 
vare projekt Team Roma ligger 
biståndet till övriga projekt-
länder på ungefär samma nivå 
som förra året.

Vi vill passa på at rikta ett stort 
och hjärtligt tack till Dig som ger 
ekonomiskt och materiellt stöd 
till Hjärta till Hjärta.

Vid årsskiftet avslutas 
Gatubarnsprojektet och Personlig 
fadder, Rumänein. De en gång 
utlämnade och sargade barnen 
har blivit vuxna och kan stå på 
egna ben. Målet är nått, vi kan 
tillsammans gå vidare i glädje och 
möta andra behov.

Catalin Vlad kom till vårt barnhem 
Casa Blanca när han var 11 år. Den 5 
september i år fick han sin älskade Andra, 
en glädjens dag! De gifte sig i hennes 
hembygd – Piatra Neamt i nordvästra 
delen av Rumänien. Catalin har fortsatt sin 
framgångssaga som musiker i Rumänien. 
Han är gitarrist i bandet som spelar för 
en av de mest populära artisterna i landet 
– Mateo. Andra är mitt inne i sin karriär 
som ekonom och arbetar som revisor på 
revisionsbyrån KPMG i Bukarest. 

Tanken svindlar. Vilken resa vi tillsam-
mans gjort med Catalin och alla de barn 
som vi fick ta emot från Bukarest gator. 
Hur skulle livet ha sett ut för dem utan 
oss och Ditt stöd? Ett krasst svar är att 
en del av de ungdomar som idag har ett 
självständigt liv och framtiden framför, 
inte hade levt utan vår öppna famn och 
hjälpande hand. 

Arbetet i Rumänien tog fart 1990 strax 
efter revolutionen. Insatser för gatubarn 
och övergivna barn blev ett led i detta. 
Till en början deltog Hjärta till Hjärtas 
medarbetare i uppsökande verksamhet 
bland gatubarn i Bukarests kloaker och 
parker för att förse dessa trasiga, frysande 
och utlämnade barn med bl a kläder och 
mat. Efterhand kunde några av dem få 
en fristad tack vare en lägenhet där de 
fick flytta in under våra medarbetares 
omvårdnad och beskydd. Lägenheten 
byttes till barnhemmet Casa Blanca där 
fler barn kunde tas emot och hjälpas 
undan utslagning och våld. Casa Blanca 
fungerade som en sluss för att återförena 
barnen med föräldrarna eller för att 
placeras i goda fosterhem. 2005 bestämde 

Glädje och tacksamhet: Målgång för projekt!

vi oss för att lägga ner Casa Blanca. Behovet 
var då inte alls detsamma som i mitten och 
slutet av 1990-talet. Vi hade hittat vägar 
tillbaka till samhället för barnen. Men 
fortsatt har vi varit mycket måna om att 
tillsammans följa och stödja dem med 
utbildning, bostäder och möjligheter till 
försörjning. Under hösten har vi slutligen 
köpt in ytterligare några bostäder. Nu till 
årsskiftet når vi målet. Barnen har blivit 
vuxna och står på egna ben. Det är dags för 
oss att tillsammans gå vidare. Ett stort tack 
för stöd och engagemang för de gatubarn 
som Du har varit med och räddat till ett 
värdigt liv. 

Text: Hanna Andersson och  
Rickard Klerfors

Foto: Privat

Catalin och Andra gifte sig den 5 september.
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Biståndsinsatser under 2016
Hjärta till Hjärta har under de senaste åren utökat insatserna för fattigdomsbekämpning och inkludering av medmänniskor som 
på grund av funktionshinder, ålder, etnicitet eller andra anledningar hamnat i utanförskap och misär. Vi har fortsatt med det 
materiella biståndet till olika mottagare i våra projektländer men vi har lagt allt större fokus på att arbeta strukturomvandlande. 
Under 2015 har en del av de medel vi förmedlat kunnat användas som en del�nansiering i projekt �nansierade av bland annat 
EU. Det leder till att varje krona vi sänder ut förmeras och insatserna blir betydligt mer omfattande. Vi kommer att sträva efter 
sådana lösningar i allt �er av våra projekt. Under kommande år ser vi många nya utmaningar och möjligheter – genom Ditt stöd 
vill vi tillsammans med personerna i fråga, ge dem nycklar till att själva förändra sin situation. De är den viktigaste resursen i att 
kunna förändra sin situation. Vi vill aktivt och effektivt bekämpa fattigdomen och utsattheten. 

Här följer ett axplock från våra mottagarländer och projekt:

Afghanistan

By- och hälsoutveckling
Projektet omfattar förebyggande hälsovård, vatten och sanitet, utbildning inom 
odling och djurhållning samt alfabetiseringsklasser. Genom projektet nås drygt 100 
byar. Projektet drivs av Evangeliska Frikyrkan, Hjärta till Hjärta står för 10 % av 
totalkostnaden. Insamlingsmålet för 2016 är minst 150 000 kronor.

Albanien

ABC
Genom projektet ges stödundervisning till framförallt romska barn som av olika skäl har 
hamnat utanför det allmänna albanska skolan. Det finns fler barn som skulle behöva 
få vara med i stödundervisningen och vår samarbetspartner vill utöka verksamheten. 
Under året kommer verksamheten att flytta till nya lokaler och öka antalet barn.
Insamlingsmålet för 2016 är minst 250 000 kronor.

Barnens Hus/Familjehem
Barn från extrema förhållanden innehållande våld och utnyttjande får genom 
myndigheterna komma till Barnens Hus. De får kärlek och omsorg men också utbildning. 
Barnens hus har under året utökats med en enhet i huvudstaden Tirana. Verksamheten 
kommer under året att förändras med familjehemsplaceringar. Insamlingsmålet för 
2016 är minst 300 000 kronor.

CBR
Kommunbaserad rehabilitering är ett projekt där ett 30-tal barn, unga & vuxna med 
olika typer av funktionsnedsättningar får hembesök och hjälp med sjukgymnastik och 
annan rehabilitering. Hälsan och livskvaliteten förbättrats för många brukare i projektet. 
Under året utvecklas ett rehabiliteringscenter med gruppverksamhet.
Insamlingsmålet för 2016 är minst 180 000 kronor.

Bulgarien

Team Roma 
Projektet syftar till att förändra orsakerna till utanförskap och fattigdom framförallt 
bland romer. Vi arbetar inom fyra fokusområden: Utbildning, Hälsa, Försörjning, 
Strukturomvandlande insatser (ägande & identitet). Projektet Roma Mediator omfattar 
utbildning med syfte att få arbete, Cornerstone startar småföretag och Take me to school 
också gör utbildningsinsatser för barn och ungdomar. 
Insamlingsmålet för 2016 är minst 1 000 000 kronor.

Lettland
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Familjestöd – allmänt eller personligt
Fattigdomen är fortsatt stor i Lettland. Genom familjestödet får utsatta och fattiga 
lettiska familjer hjälp och stöd att klara av vardagen. Även om skolgången är gratis 
kostar skolmaterial mm.  För 2016 rekommenderar vi ett stöd på 900 kronor/kvartal 
och familj. Det allmänna stödet till fattiga familjer används för extra utsatta familjer 
eller vid kontakter med nya familjer.

Föräldrastödgrupper
Föräldrastödgrupperna är till för föräldrar eller vårdnadshavare till barn med stora fysiska 
och/eller psykiska funktionsnedsättningar. I grupperna som finns på ett 15-tal platser i 
landet träffar man andra föräldrar i liknande situation, man motiveras att engagera sig i 
sitt barns utveckling. Insamlingsmålet för 2016 är minst 270 000 kronor.

Utbildning
Kunskap är makt men utbildning kostar. Många ungdomar i Lettland kan på grund 
av familjens ekonomiska situation inte gå på gymnasiet – teoretiskt eller yrkesinriktat. 
Projektet är nytt och kommer att utvidgas efter hand. För 2016 rekommenderar vi ett 
stöd på 900 kronor/student och månad.  

Rumänien

Familjestöd – allmänt eller personligt
Fattigdomen är fortsatt stor i Rumänien. Genom familjestödet får utsatta och fattiga 
rumänska familjer hjälp och stöd att klara av vardagen. Även om skolgången är gratis 
kostar skolmaterial mm. För 2016 rekommenderar vi ett stöd på 900 kronor/kvartal och 
familj (Gäller befintliga familjer/familjeunderstödjare. Vi tar ej längre nya månatliga 
personliga familjeunderstödjare, enbart till Allmänt familjestöd). Det allmänna stödet till 
fattiga familjer används för extra utsatta familjer eller vid kontakter med nya familjer.

Team Roma
Projektet syftar till att förändra orsakerna till utanförskap och fattigdom framförallt 
bland romer. Vi arbetar inom fyra fokusområden: Utbildning, Hälsa, Försörjning, 
Strukturomvandlande insatser (ägande & identitet). Under 2015 har projektet vuxit 
och omfattar alltfler byar och områden. Vi ser minskad fattigdomsmigration eftersom 
man börjar få tillbaka tron på att det kommer bli bättre i Rumänien. Under 2016 
kommer särskilt fokus att läggas på de delar av projekten som skapar arbete och 
inkomster. Hemvändarprogram för personer som tigger i Sverige kommer att startas.
Insamlingsmålet för 2016 är minst 5 100 000 kronor.

Äldreprojektet
I Äldreprojektet får ensamma och sjuka äldre människor hjälp genom hemtjänst. 
Omvårdnaden är mycket viktig men insatserna fyller också en stor social funktion då 
de flesta är helt utlämnade och saknar anhöriga. Insamlingsmålet för 2016 är minst  
650 000 kronor.

Ryssland

Christmas Angel Tree
Syftet med projektet är att fängslade föräldrar och deras barn ska kunna återknyta kontakten 
i samband med Julen, genom hälsningar och julklappar. Vår samarbetspartner vill under 
2016 nå minst 20 000 barn. Insamlingsmålet för 2016 är minst 100 000 kronor.

Sverige

Sociala insatser
Vi vill motverka utanförskap och jobba för integrering. I vår verksamhet är vi med 
och ger människor förutsättningar för en nystart i livet. I projektet stöttar vi med 
handledning, anställning eller andra former av stöd. Under 2016 behöver vi anställa fler 
handledare för våra sociala insatser i Sverige.
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Dan Shultz .

Pakapieni – en trappa till himlen 

Intresset för Bills föredrag var så stort att 
han bestämde sig för att starta en kristen 
ungdomstidning med fokus på musik och 
artiklar om angelägna ämnen. Namnet 
på den nya tidningen blev Pakapeni 
som betyder trappa. Bill som var bra på 
engelska fick tag på material till tidningen 
genom att läsa engelskspråkiga böcker 
och tidningar. Pakapieni fick ekonomiskt 
stöd från Slaviska Missionen och trycktes i 
Sverige. Därför var kvaliteten på tidningen 
mycket bättre än de andra sovjetiska 
ungdomsmagasinen. Tidningen såldes 
både i butik och på gatan, på så sätt fick 
de bra kontakt med människor. 

– Pakapeni handlade inte bara om musik. 
Varje tidning hade ett speciellt tema, 
exempelvis relationer, bibeln, abort och 
den innehöll livsberättelser och vittnesbörd. 
Slutet av 1980-talet och början av 1990-
talet var föränderliga tider. Efter alla år av 
sovjetiskt förtryck fick vi en gnutta frihet. 
Man kunde prata öppet om sin tro och sina 
intressen, utan att behöva vara rädd för 
säkerhetspolisen, säger Bill med ett leende.

I början av 1990-talet kontaktade en 
svensk hjälporganisation Pakapieni och 

erbjöd dem en sändning med matpaket 
till utsatta lettiska familjer. Tack vare sitt 
kontaktnät kunde Bill och Dana distri-
buera 10 ton matpaket till behövande. Bill 
hade en förhoppning om att kunna lämna 
över det sociala arbetet till någon annan 
så att han kunde fortsätta med tidningen. 
Men hur han än försökte få tag på någon 
så misslyckades han. Till sist bestämde sig 
Bill och Dana för att själva ta hand om det 
sociala arbetet.

En grupp amerikaner och letter var på 
Villa Solåsen utanför Norrköping för att 
förbereda sig för evangelisationskampanjen 
Hope ’91 i Riga. Där träffade Bill som var 
tolk åt konferensens huvudtalare Hjärta 
till Hjärtas grundare Sixten Widerstedt för 
första gången. De satt brevid varandra när 
de åkte till Lettland och Bill fick tillfälle 
att berätta om Pakapienis arbete och hur 
situationen såg ut för föräldralösa barn i 
Lettland. Sixten var mycket intresserad av 
vad Bill berättade och på bussen såddes 
ett frö till ett framtida samarbete. I Riga 
talade Sixten i Matteuskyrkan om vikten 
att öppna sina hjärtan för föräldralösa 
barn. Trots besöket i Riga i maj 1991 var 
Sixten måttligt intresserad av att utöka 

arbetet till Lettland. Han ansåg att Hjärta 
till Hjärta hade fullt upp i Polen som 
då var föreningens största projektland. 
Ingemar Martinsson som förestod Villa 
Solåsen lyckades övertala Sixten att följa 
med på ännu en resa till Lettland där de 
bland annat skulle träffa Bill och Dana. 
På plats i Lettland blev Sixten djupt rörd 
över barnhemsbarnens situation och han 
bestämde sig för att utöka Hjärta till 
Hjärtas arbete till Lettland. Stöd började 
att ges till barnhemsbarn och fattiga 
lettiska familjer och sommaren 1991 fick 
några lettiska barn från internatskolor 
besöka svenska familjer.

Lettland blev fritt från Sovjetunionen 
21 augusti 1991. Landet var ordentligt 
nedgånget efter 47 år av ockupation 
och rovdrift. Planekonomin ersattes 
med roffarkapitalism. Människor blev 
arbetslösa när industrier lades ned eller 
gick i konkurs, de sociala klyftorna ökade 
och fattigdomen bredde ut sig över landet 
och hjälpbehoven ökade kraftigt.

Under Sovjetunionen hade staten det 
yttersta ansvaret för alla medborgare. 
Föräldrar som inte kunde ta hand om 

I mitten av 1980-talet började Sovjetunionens upptiningsprocess och det blev tillåtet att prata om sin tro och 
ge ut kristen litteratur. En som tog vara på den nyvunna friheten var Bill Shultz som började resa runt i den 
dåvarande sovjetrepubliken Letlland och hålla föredrag om kristen musik.
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sina barn lämnade dem till staten som fick 
ombesörja barnens fostran och skolning. 
Därför hamnade många barn på barnhem. 
Bill och Dana besökte många illa nedgångna 
barnhem där barnen i många fall levde i 
fysisk och psykisk misär. När några barn 
från ett barnhem besökte Bill och Dana 
kom han fram till följande slutsats: 
– Barnen behöver inte gyllene toaletter och 
perfekta sanitära förhållanden, de behöver en 
person som de kan ty sig till, en person som 
verkligen bryr sig om dem och som finns till 
för dem och det behöver vara en person som 
finns utanför barnhemmets väggar. 

1993 fick Mission Pakapeni hyra ett 
nedlagt äldreboende av Jurmala kommun. 
Byggnaderna var nedgångna och stank 
men låg perfekt precis vid havet. Lokalerna 
renoverades och fixades till. Tanken var 
att ett barnhem på kristen grund skulle 
startas. I boendet skulle det även finnas 
plats för unga, ensamma gravida kvinnor. 
Bill delade sin vision om barnhemmet med 
en engelsk man som var på besök. När han 
hade lyssnat färdigt sa han:
– Inget barn ska behöva växa upp på 
institution.
Bill svarade:
– Men vad annars kan jag göra för dem, de 
har inga familjer, de är barnhemsbarn?
Mannen svarade:
– Om de inte har familjer får du skapa det 
åt dem!

Bill och Dana tänkte om och startade 
ett familjehem för 5 grupper av barn där 
före detta barnhemsbarn skulle uppfostras 
på ett familjärt sätt tillsammans med 
sina fosterföräldrar och deras barn, de 5 
grupperna bestod av 2-8 före detta barn-
hemsbarn. I familjehemmen fick barnen 
lära sig att leva i en familj. Efter 11 år i 

Jurmala blev det för dyrt att bedriva 
verksamhet i det gamla ålderdomshemmet. 
Familjehemmet hade spelat ut sin roll och 
lades ned och mödrahemmet flyttades till 
billigare lokaler i Tukkums.

Bill och Dana kompletterar varandra väl. 
Det är egentligen inte så konstigt med tanke 
på att det nästan är 40 år sedan de gifte sig. 
Allt som de har varit med om och upplevt 
tillsammans har svetsat dem samman och 
de har uppfostrat 4 barn tillsammans. Bill 
och Dana har fått ta emot mycket glädje 
och tacksamhet men deras arbete har inte 
varit fritt från svårigheter.
– Först är människorna som du hjälper 
hjärtligt tacksamma för hjälpen. Men tyvärr 
är det allt för vanligt att de vänder sig mot 
dig för att de inte tycker att du gör tillräckligt 
för dem. De förstår inte att vi gör så gott vi 
kan med de små resurserna som vi har och 
att de själva måste hjälpa till för att nå en 
förändring, säger Dana med en trött suck.
– Den otacksamheten som vi har fått uppleva 
när vi velat väl har gått hårt åt oss och det har 
varit särskilt jobbigt för Dana, säger Bill. 

Bill och Dana hoppas att de ska kunna 
fortsätta arbeta i 10-15 år till. De är fyllda 
med tacksamhet för varje människa som 
de har fått vara med och lyfta.
– Varje gång som vi träffar en ny familj som 
lever i fattigdom ser vi möjligheterna. Om 
vi kan förmedla känslan av att vara älskad 
och behövd till människor som är så djupt 
nedtryckta i skorna att de inte själva orkar 
att ta sig upp, kommer de i de allra flesta fall 
att sakta resa sig upp och komma tillbaka till 
livet, säger Dana.

– Dana är bra på att se och lyfta kvinnorna, 
hon ingjuter hopp i dem, får dem att förstå 
att de kan, att de är värdefulla och älskade 

precis om de är och att de själva kan påverka 
sin situation till det bättre, säger Bill.
Trots att Bill och Dana har arbetat med 
social verksamhet i 25 år minskar inte 
hjälpbehoven och det tillkommer ständigt 
nya människor som behöver hjälp. Ett 
framtida mål är att försöka få tag på 
fler personer som kan hjälpa till med 
verksamheten. Men det är svårt att få tag 
på medarbetare och volontärer i Lettland. 
– Jag tror att det är lättare att få tag 
på volontärer i länder som har en lång 
demokratisk tradition. Lettland är en ung 
demokrati. Människor i landet är mest 
intresserade av sig själva och sina familjer än 
att fundera på vad de kan göra för andra. 
Men yngre personer som har vuxit upp i 
frihet har en större vilja att hjälpa till och det 
ger hopp för framtiden, säger Bill.

Målet med Mission Pakapienis verksamhet 
är att ge hopp till de hopplösa, att gjuta 
mod och livskraft till utsatta människor 
och få dem att förstå att det finns en Gud 
som älskar dem precis som de är. Genom 
att ge en gåva till arbetet i Lettland kan du 
vara med i det arbetet.

Text och foto: Mikael Good

Stöd arbetet  
i Lettland

Sätt in din gåva på
BG 900-7857 
eller SWISHA till
1231963347 
märk gåvan med 

Familjestöd Lettland

Bill Shultz på hembesök hos en utsatt familj.Dan Shultz .
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Zemfira har fått sitt 
liv tillbaka 
Christmas Angel Tree-projektet 
(CAT) syftar till att återupprätta 
brustna relationer mellan fängslade 
föräldrar och deras barn och 
göra det möjligt för dem att leva 
tillsammans när föräldrarna blivit 
frisläppta från fängelset. Varje år 
får CATs volontärer vara med och 
se trasiga familjeband helas. En av 
dem som har fått tillbaka sitt liv är 
Zemfira som är en romsk kvinna 
från staden Tyumen i Ryssland.

För några år sedan träffade CATs volon-
tärer Zemfira när hon satt i fängelset i  
Tyumen som ligger i det Uraliska federala 
distriktet i Ryssland. Zemfira berättade att 
hon tidigare hade haft vårdnaden om sin 
fängslade brors barn som hon tog hand om 
tillsammans med sina två egna pojkar. Men 
hur hon än vred och vände på slantarna 
fick hon inte ekonomin att gå ihop.
– Vi var så fattiga att jag fick bryta upp 
parketten i lägenheten för att få något att 
elda med, säger Zemfira.
 
I ett desperat försök att få ihop pengar till 
sina och broderns hungrande barn började 
hon att langa knark. Men Zemfira åkte snart 
fast och dömdes till ett lång fängelsestraff. 
När CATs volontärer träffade henne i 
fängelset var hon djupt deprimerad och 
ångerfull. Hennes barn och syskonbarn 
hade skickats till barnhem. Även om hon 
var ledsen var hon ändå tacksam för att 
barnen nu hade tillräckligt med mat, skor 
och kläder. Hon skämdes för det hon hade 

gjort och hade ingen kontakt med pojkarna. 
Åren gick. CATs volontärer besökte 
Zemfira i fängelset och gjorde sitt bästa 
för att få henne att återuppta kontakten 
med pojkarna. De erbjöd att ordna så att 
Zemfira och hennes två pojkar skulle få 
träffas i fängelset. Först vägrade hon men 
efter ett par månaders övertalning gick hon 
till slut med på att träffa pojkarna.

När hon träffade pojkarna var hon så 
glad att hon knappt ville släppa dem ur 
famnen eller blicken. Zemfira uppförde 
sig väl i fängelset och 2014 släpptes hon 
ut ur fängelset i förtid. Genom stödet 
från CAT har hon fått tag på ett boende 
och ett arbete. Hon har fått tillbaka 
vårdnaden om sina pojkar och de bor 
nu tillsammans som en lycklig familj. 
Zemfira är mycket tacksam för Christmas 
Angel Tree-projektet och så här sa hon 
senast våra volontärer träffade henne:  
– Utan er skulle jag nog aldrig fått 
träffa mina pojkar igen! Jag är djupt 
tacksam för att ni såg mig, gav mig hopp 
och hjälpte mig tillbaka till livet igen. 
 
Vintern 2014/2015 nåddes 18.000 barn 
till fängslade föräldrar av CAT-projektet 
i Ryssland. Målet i år för de tusentals 
volontärerna och samordnare som arbetar 
i ett 40-tal regioner att nå 20.000 barn. 
Hjärta till Hjärta stöder Christmas Angel 
Tree-projektet ekonomiskt. Projektet ingår 
i årets julinsamling – Ge barnen en riktig 
jul som du kan läsa mer om på sidan 9.

Text och foto: Christmas Angel Tree

Zemfira med sina pojkar på en julfest som arrangerades av CAT i fängelset i Tyumen 2013.

Du har säkert hört  rapporter om Lettlands 
ekonomiska återhämtning efter krisåren. 
Trots att Lettlands BNP ökat markant, 
lever 25% av letterna i fattigdom.  Lettland 
räknas som EUs tredje fattigaste land efter 
Bulgarien och Rumänien. Utbildning 
är viktig för dem som vill bryta sig ur 
fattigdom. Ungdomar på den lettiska 
landsbygden som vill studera vidare  
behöver oftast flytta till en gymnasieskola i 
en större stad. Utbildning är fri i Lettland 
men kostnader för studentboende, mat 
och läromedel tillkommer. Fattiga lettiska 
familjer som för en daglig kamp för att 
få mat på bordet har inte råd med några 
extra kostnader och därför prioriteras 
ungdomarnas skolgång bort.  

Sedan Lettland gick med i EU 2004 
beräknas 300 000 invånare ha lämnat 
landet. Arbetslöshet och fattigdom tvingar 
människor att bryta upp och flytta till 
jobben utomlands. Det är främst yngre 
letter med högre utbildning som migrerar. 
För Lettlands framtid är det viktigt att 
ungdomar får utbildning och stannar 
kvar  i landet. För att bryta den negativa 
trenden kan exempelvis  yrkesutbildningar 
på gymnasienivå spela en viktig roll. 

Genom vårt nystartade projekt ”Utbildning  
Lettland” kan du vara med och se till så att 
fattiga lettiska ungdomar kan läsa vidare 
på gymnasiet och få en utbildning som på 
sikt ger dem arbete.

Stöd ungdomars 
skolgång i Lettland!

Sätt in din gåva på 
BG 900-7857 eller  

SWISHA till 1231963347 
Utbildning Lettland
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Tillsammans med Dig vill vi tända ett ljus av hopp i fattiga barns liv och 
se till att julen 2015 blir en jul som de kommer att minnas för livet.  
 
I Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien och Ryssland drömmer fattiga barn om ett riktigt 
julfirande med god mat och dryck, trevligt sällskap, sång, musik, dans, glädje och presenter.  
Genom Din gåva är Du med och förverkligar barnens drömmar och hjälper oss att  
ordna julfester för barnen och deras föräldrar. 
 

Sätt i Din gåva på Bankgiro 900-7857 eller SWISHA den till 
1231963347 märk betalningen med “Julgåvan 2015”.
 

På www.hjartatillhjarta.se kan du läsa mer om Julgåvan 2015.

Ge barnen en 
riktig jul ♥
Ge barnen en 
riktig jul ♥
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Kunskap hjälper människor och utvecklar byar

Afghanistan har under modern tid aldrig 
haft fred, miljoner människor är på 
flykt och regeringsmakten fungerar inte 
utan understöd från utländska truppers 
närvaro. Regeringen anses generellt som 
korrumperad och starkt beroende av 
USA. EFK stödjer en partner som driver 
ett utvecklingsprojekt i ett av de absolut 
fattigaste områdena i landet. Projektet 
består av flera olika typer av insatser, 
som både möter direkta behov och 
förmedlar kunskap. Målet med projektet 
är att byarna själva ska bli mer delaktiga 
i den egna utvecklingen. Det handlar till 
exempel om att både ge tillgång till rent 
vatten i byarna och ge kunskap om hur 
man håller vattnet rent i framtiden. På det 
sättet kan byarna få en mer självständig 
roll i utvecklingen av det egna samhället.

För att uppnå målet har ett lokalt byråd 
valts i varje by. I dag deltar även kvinnor 
och landlösa bybor i mötena. Det finns 
numera också kvinnogrupper etablerade i 
alla byar, och man har påbörjat ett arbete 
med att göra något för barnen i byarna

Kunskap är livsviktigt
EFKs partner arbetar bland annat med 
att ge män och kvinnor grundläggande 
undervisning i förlossning och 
spädbarnsvård och hur viktig denna 
kunskap är för att förhindra att barn 
och mammor blir allvarligt sjuka eller 
dör. En medarbetare i projektet ger ett 
exempel på vad projektet bidrar till:  
– Det fanns en kvinna i en av våra byar 
som deltog i kursen Birth Life Saving Skills 
(BLISS), för att lära sig om säker förlossning. 
Hennes svärdotter födde nyligen, och hade 

vid tidigare förlossningar haft problem med 
att få ut moderkakan. Kvinnan, som hade 
fått lära sig genom kursen, berättade för 
svärdottern att om hon ammar det nya barnet 
direkt, så kommer det att gå lättare för henne 
att få ut moderkakan. För afghanska kvinnor 
är det nämligen inte naturligt att amma 
förrän en till två dagar efter förlossningen, 
då man enligt tradition lär ut att den första 
mjölken är smutsig. Svärdottern ammade sitt 
barn och moderkakan kom ut mycket snart 
efteråt. Detta är ett exempel vi tar upp med 
våra kursdeltagare för att visa hur viktigt det 
är med kunskap för att förstå fördelarna med 
omedelbar amning.

I utvecklingsprojektet ingår även att 
medarbetare hos EFKs partner går ut i 
byar och berättar att det finns vård att 
tillgå vid kliniker. Ett exempel på detta är 
en man som led av svåra psykiska besvär 
efter kriget. Han var en fara för sig själv 

och människorna i byn där han bodde, 
och de var tvungna att kedja fast honom 
för att vara trygga. När de fick höra att 
det fanns möjlighet att söka vård kom 
mannen och hans släkting till kliniken. 
Mannen fick hjälp med mediciner och 
samtalsstöd och efter en tid var han en 
helt ny människa. Han var glad och lugn 
och sig själv igen. Detta gjorde ett starkt 
intryck på mannen och hans släkt, men 
även på hela byn. Tack vare projektet har 
människor i dag fått kunskap om att det 
finns vård och hjälp att tillgå.

Text: EFK
Foto: Stefan Emilsson

Stöd arbetet i Afghanistan 
Sätt in din gåva på BG 900-7857 
eller SWISHA till 123 196 33 47 
märk gåvan med Afghanistan

Afghanistan är ett land med oändliga behov. Landet rankas på plats 172 av totalt 183 länder i FN:s 
fattigdomsindex Human Development Index. Hjärta till Hjärta stöder Evangeliska Frikyrkans (EFK) arbete   
i landet som sker via en nationell partner til dem. Arbetet är inriktat på att stärka det civila samhället.



När någon skall resa så gäller det att passa 
tider och vara på rätt plats i rätt tid och 
med rätt utrustning. Det gäller både inför 
den stora resan i livet men också för mindre 
utflykter. I förra numret av vårt nyhetsbrev 
ställde jag frågan vart vi är på väg? I detta 
nummer vill jag fortsätta på samma tema, vi 
som älskar Hjärta till Hjärta är alla med på 
en resa och nu gäller det att komma till rätt 
plats och i rätt tid. Det finns många vägval 
och byten av färdmedel och då gäller det att 
vi vet vart vi ska. 

Hjärta till Hjärta har under flera år arbetat 
och planerat för en framtida utveckling. 
Vi har fått utrusta vår organisation, där vi 
idag har starka partners både i Baltikum 
och på Balkan. Förberedelsearbetet har fått 
godkänt, vi är idag omtalade och efterfrågade 
i hela Sverige. Debattartiklar i rikspressen 
och medverkan i stora konferenser är vanligt 
förekommande. Nyligen medverkade jag i 

och utmaningar saknas inte, nu är det mer 
finansiella resurser som krävs för att resan 
skall lyckas. Här är jag övertygad att om vi 
alla hjälps åt så kommer vi att kunna göra 
rätt val och i rätt tid. Följ med på resan, nu 
åker vi!
 

Jörgen Ljung
Ordförande för Hjärta till Hjärta

en utbildning för entreprenörer i Bulgarien. 
En kurs som vände sig till unga bulgarer 
som vill starta egna företag. Många av 
dessa kom från mycket fattiga områden och 
med en erfarenhet av stor arbetslöshet och 
utanförskap. Flertal var romer och de hade 
tidigare sett tiggeri som enda möjliga väg till 
försörjning. Nu vill de vara med och starta 
egna företag som kan ge intäkter för att 
försörja sig själva och andra i sitt samhälle. 
Flera som gått denna kurs tidigare har nu 
arbete och även kunnat anställa flera, som 
därmed fått chans till egen försörjning.

Vägen till förändring är utbildning i alla dess 
former, det gäller både barnen som med stöd 
av sina föräldrar får gå i skolan. Det gäller 
också vuxna som behöver utbildning för att 
kunna klara kraven i dagens samhälle. Hjärta 
till Hjärta har kommit ”in på spåret” i rätt 
tid, nu gäller det veta vilka val vi skall göra 
för att resan skall få fortsätta. Projektuppslag 

När är det dags? 

Öppettider för Hjärta till Hjärta Second Hand 
Linköping • Attorpsgatan 10 • Tel: 013-12 46 11
Tisd, onsd och tors 12-18 • Lördag 10-14

Mjölby • Svänggatan 5 • Tel: 0142-186 60
Tisd, onsd och tors 12-18 • Lördag 10-14

Motala • Verkstadsvägen 79 • Tel: 0141-524 10
Tisd, onsd och tors 12-18 • Lördag 10-14

Kisa • Sjögatan 11 • Tel: 0494-100 04
Tisd 15-18 • fred 10-13  
Sista lördagen i varje månad 10-13 

Katrineholm • Mejerigatan 14 
Tel: 0720-61 92 90
Månd till fred 12-18


