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I skrivande stund sitter jag på  
10 000 meters höjd och låter mig 
vägledas av flygkapten Bojan. Vi 
flyger billigt och bekvämt, från 
start till landning. Kaptenen har 
flugit rutten många gånger och 
redan strax efter start kan han 
ange ankomsttid, 10 minuter före 
utsatt tid. Lugnt och tryggt med 
en kunnig vägvisare.

När barnbarnen kommer på besök 
blir det många tillfällen att öva som 
rådgivare. Tennisträningen för 
nybörjaren behöver kompletteras 
med farfars insatser, anser 8-
åringen. Någon timma senare 
träffar bollarna ett svingande 
racket, vissa bollar når takhöjd till 
stor lycka. Därefter är det farmors 

tur att bygga bilbana. Även denna 
vägledning kröns med framgång.

För en tid sedan mötte jag två 
representanter för den bulgariska 
organisationen Roma Mediators. 
Ett drygt 80-tal romer fungerar 
som rådgivare i olika frågor 
som rör hälsovård, utbildning, 
jobbskapande och mänskliga 
rättigheter. Många romer känner 
inte till vilka lagar, rättigheter 
och möjligheter man har. Ofta 
får de romska rådgivarna lösa 
kontraktstvister, skaffa fram 
dokumentation eller hjälpa till 
i sjukvårdsfrågor. Ännu återstår 
många frågor för att de fattiga och 
marginaliserade människorna ska 
få mänskliga rättigheter.

Under det senaste året har Hjärta 
till Hjärta samarbetat med Roma 
Mediator-programmet för att 
skapa utbildning och arbete för 
drygt 20 personer. De har nu 
fått möjlighet till egenförsörjning 
inom hotell- och restaurangarbete, 
textilarbete, som butikspersonal 
samt assistenter inom hemtjänsten. 
Här finns möjlighet att göra långt 
mer än hittills. 

En viktig orsak till programmets 
framgång är rådgivarnas förebil-
dande roll. Vice presidenten 
Kaloyan som själv är rom, har två 
universitetsexamen. Han är ett av 
många exempel på att utbildning 
och förändring är möjlig. 

Mediatorprogrammet tar sin 
utgångspunkt i varje människas 
resurser och möjligheter. En 
självklarhet tycker Du och jag, 
men en uppseendeväckande 
och kontroversiell ståndpunkt i 
Bulgarien och generellt på Balkan. 
Hjärta till Hjärta vill tillsammans 
med Roma Mediator-programmet 
stå upp för romernas rätt och 
möjligheter till förändring. 

Hjärta till Hjärta vill fortsätta att ha 
rollen som vägledare och förebild 
för ett förändringsarbete för de 
mest utsatta och behövande i östra 
Europa och på Balkan. Många 
generösa givare och understödjare 
följer oss i detta uppdrag. Min 
förhoppning är att vi blir fler och 
kan göra mer.

Anders Holmefur
Direktor Biståndsorganisationen  

Hjärta till Hjärta 

Rådgivare som visar vägen

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 • Kontrollbankgiro: 900-7857 • Kontrollplusgiro: 90 07 85-7 • SWISH: 123 196 33 47
  E-post: info@hearttoheart.se • Hemsida: www.hjartatillhjarta.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 med flera • Omslagsbild: Mor och son på mödrahemmet i Tukkums, Lettland. Bill Schultz

Ge din gåva via autogiro
Ett bra sätt att förenkla ditt givande är att bli månadsgivare via autogiro. Du hjälper oss också 
att minska våra administrativa kostnader. För att bli månadsgivare beställer eller laddar du 
ned och fyller i en blankett om medgivande för autogiro. Glöm inte att fylla i vilket projekt 
som du vill att gåvan ska gå till. I den här tidningen och under fliken biståndsländer på vår 
hemsida kan du läsa mer om Hjärta till Hjärtas olika projekt och stödja det som passar dig bäst. 
När du har valt projekt skickar du blanketten med ditt medgivande till oss via post eller mail. 

Du hittar autogiroblanketten under fliken ”Stöd oss”/”Ge din gåva via 
autogiro” på  vår hemsida: www.hearttoheart.se 
Du kan även beställa blanketten på info@hearttoheart.se
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Under våren blev Hjärta till Hjärta 
kontaktade av Linköpings Fotbolls Club 
(LFC) för att diskutera ett samarbete kring 
LFC Night. LFC Night är en del av det 
strategiska fadder- och förebildsprojekt 
som klubben arbetar mycket aktivt med. 
Fler tjejlag har bildats och antalet spelare 
har ökat med 23 % sedan starten 2014. 
Inför den tredje upplagan av aktiviteten 
ville man få till en ytterligare dimension 
till evenemanget. Funderingarna 
resulterade i en gemensam insamling till 
ett fotbollsprojekt i Bulgarien inom Team 
Roma. I klubben Hosanna FC får killar 
och tjejer som lever ett tufft liv i slummen 
en möjlighet att träna och spela fotboll. Ett 
kriterium för att få vara med är att man går 
i och sköter skolan. Skippar man skolan 
får man inte vara med. I klubben arbetar 
man därför också bl a med läxläsning för 

att stötta barnen och ungdomarna. Än så 
länge är det ganska få tjejer som är med, 
vilket bl a har kulturella orsaker, men vi 
arbetar för att fler tjejer ska komma med 
och att denna insamling får vara en morot 
och inspiration till det.

I förväg gick spelarna ut i klubbarna 
med information om projektet och om 
insamlingen av begagnade fotbollskläder, 
fotbollsutrustning och andra begagnade 
kläder. Men så en onsdagskväll i 
oktober var det äntligen dags. Ca 350 
fotbollsspelande tjejer från olika klubbar 
i närområdet invaderade Linköpings 
arena för att få träna med Sveriges bästa 
fotbollsdamer. Samtidigt som det pågick 
stationsövningar på plan fick lagens ledare 
en föreläsning med LFC:s tränarteam. 
På plats fanns Hjärta till Hjärta för att ta 

emot det som deltagarna ville skänka. De 
svenska mästarinnorna bidrog också och 
överlämnade kartongvis med fotbollsskor, 
matchdräkter och annat till Hosanna FC. 
– Vi känner att vi vill vara med och hjälpa 
till om vi kan. Det känns bra och viktigt 
för oss, säger Charlotte Rohlin på LFC 
Marknad som för hela lagets talan. 
Det var fantastiskt att se givmildheten 
och att vi alla tillsammans kan vara med 
och göra skillnad. I november kommer 
allt det insamlade att transporteras ner till 
klubben. 

Vi ser nu fram emot fortsatt samarbete 
och nya initiativ tillsammans. Vi säger 
tack till alla som bidragit och så klart ett 
STORT GRATTIS till guldet LFC! 

Text: Hanna Andersson

Tillsammans med Linköpings guldhjältar i Linköpings Fotbolls Club (LFC) ordnade Hjärta till Hjärta en insam-
ling till förmån för ett fotbollsprojekt i Bulgarien. Ett projekt där killar och tjejer i slummen får chans att spela 
fotboll samtidigt som de får hjälp att klara skolgången.

Insamling till förmån för ett fotbollsprojekt i Bulgarien

Innehåll
 2 Ledaren har ordet

 3 Insamling till förmån för ett  
  fotbollsprojekt i Bulgarien

 4 Julinsamling - Roman 
  återförenades med sin familj 

 5 Tack för att ni ger barnen   
  en riktig jul  
  Ge barnen en riktig jul

6-7 Biståndsinsatser under 2017

   8 Bulgariens romer - utmaningar 
  och möjligheter

 9 Resan till Lettland har ökat min  
  motivation för arbetet

 10 Invigning av CBR-centret 
  Milot – i översvämningens spår

11 Vision For All flyttar in hos   
  Hjärta till Hjärta
  Barbro jobbar med hjärtat

 12 Att vara hängiven sitt uppdrag

Fördelning av totalt bistånd 
januari till september 2016
Det totala biståndet är summan 
av det ekonomiska och materi-
ella biståndet.

Under det tredje kvartalet har 
insamlingen ökat något jämfört 
med förra året. Det har medfört 
att vi har kunnat utöka insatserna i 
våra projektländer.

Vi vill rikta ett stort och hjärtligt 
tack till Dig som ger ekonomiskt 
och materiellt stöd till Hjärta till 
Hjärta. Utan Ditt stöd skulle vår 
verksamhet inte vara möjlig ♥
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Roman blev tagen av polis och 
efter rättegången hamnade han i ett 
högriskfängelse där han fick sona sina 
brott. Hans liv tycktes förlorat och hans 
framtid låg bakom lås och bom. Några av 
hans medfångar var kristna och de försökte 
få med honom till fängelsekyrkan. Roman 
tyckte att Gud var en enda stor lögn. Men 
tack vare den äkta tron som han såg i sina 
medfångar började hans åsikter att ändras 
speciellt efter att han fått ta del av många 
vittnesbörd om medfångar som blivit 
helade från olika krämpor. 
– Så många människor kan inte ljuga, sa 
Roman.

Livet bakom murarna var tufft för Roman 
gång på gång tappade han fotfästet i 
tillvaron. Hans sista hopp för ett lyckligt 
liv utanför murarna efter avtjänat straff 
var hans älskade hustru Galina och deras 
lilla dotter. Men hon var så besviken på 
honom, trött på ensamheten och att 
hon inte fick träffa honom så ofta att 
hon beslutade sig för att separera från 
honom. När Roman fick reda på hennes 
beslut drabbades han av en outhärdlig 
hjärtesorg. Att förlora sin älskade fru och 
sin dotter var ett mycket hårt slag för 
honom. För första gången i sitt vuxna liv 
vände han sig till Gud i bön och han bad 
att Gud skulle återförena honom med sin 
fru och dotter.

– Gud de säger att du finns. Nu är det dags 
för dig att visa det för mig. Gud hörde hans 
bön.

En volontärgrupp från projekt Christmas 
Angel Tree (CAT) som drivs av 
Fängelsemissionen i Ryssland besökte 
fängelset. CAT-projektet syftar till att 
återupprätta relationerna mellan fängslade 
föräldrar och deras barn samt respektive. 
Roman tackade ja till att delta i projektet 
och med hjälp av volontärerna kunde han 
skicka en hälsning och en julklapp till sin 
lilla dotter. Galina blev mycket förvånad 
över hälsningen och hade svårt att tro 
att den var på riktig med tanke på hur 
Roman hade betett sig mot dem tidigare. 
Volontärerna berättade för henne att 
Roman hade blivit kristen och var som en 
ny människa och att han längtade efter 
sin familj.

Galina bestämde sig för att återuppta 
kontakten med Roman och hon träffade 
honom i fängelset.
– Han hade förändrats så mycket att det 
kändes som om det var två olika personer. 
Hans karaktär, vanor och hur han 
behandlade mig hade förändrats, sa Galina 
om sin make.
Roman visade tydlig ånger över vad han 
gjort mot sin fru och sin dotter och han 
längtade efter att leva ett normalt liv utan 

Roman återförenades med sin familj
När man träffar Roman som är en lugn och ödmjuk person är det svårt att tro att han har tillbringat större 
delen av sitt liv i fängelse. Det är svårt att förstå att han har varit en förhärdad brottsling som begått brott  
efter brott utan ånger. Men trots sin brutala bakgrund fanns det människor som brydde sig om honom och  
ville ge honom en andra chans i livet.

kriminalitet och vrede. Roman började 
be och efter ett tag stämde Galina in i 
bönen.

Sakta men säkert började deras relation att 
återställas. Det fanns många utmaningar 
som de behövde gå igenom men genom 
uppriktig förlåtelse och ånger förändrades 
deras attityder mot varandra. Tack vare 
stödet från volontärerna från Christmas 
Angel Tree och Galina gick Roman från 
mörker till ljus. Roman som tidigare haft 
svårt att tygla sin vrede och ofta fick utbrott 
blev en mönsterfånge. Med tiden släpptes 
han från fängelset och återförenades med 
sin familj. Nu har Roman och Galina en 
varm relation och han är en bra pappa till 
sin dotter. De går regelbundet till kyrkan 
och han har anpassat sig till samhället och 
har ett hederligt arbete. 

Under de 21 åren som fängelsemissionen 
har varit verksamma i Ryssland har otaliga 
fängslade fäder och mödrar återförenats 
med sina barn. Trasiga familjeförhållanden 
har blivit läkta och föräldrar och barn har 
återförenats efter avtjänade straff. Förra 
året förmedlade CAT julhälsningar till 21 
000 barn med fängslade föräldrar, i år vill 
de förmedla hälsningar till 25 000 barn.

Text och foto: Fängelsemissionen,  
Ryssland

Julinsamling – 
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I Albanien, Bulgarien, Lettland, 
Rumänien och Ryssland drömmer 
fattiga barn om ett riktigt julfirande. 
Hjälp oss att förverkliga deras 
drömmar och tända ljus av hopp i 
deras liv och se till att julen 2016 
blir en jul som de kommer att 
minnas för livet.

Sätt i Din julgåva på Bankgiro 900-7857 eller SWISHA den 
till 1231963347 märk betalningen “Jul 2016”

På www.hjartatillhjarta.se kan du läsa mer om Julgåvan 2016

Ge barnen en riktig jul ♥

Yan Volkov:
– Fängelsemissionen i Ryssland har sam-
arbetat med Hjärta till Hjärta i många 
år. Tack vare samarbetet har vi kunnat 
fortsätta och utvidga projektet “Christmas 
Angel Tree” som syftar till att läka trasiga 
relationer mellan fängslade föräldrar och 
deras barn. Tanken är att föräldrarna ska 
kunna återgå till ett normalt familjeliv 
efter avtjänat straff.

Pengarna som vi har fått från Hjärta till 
Hjärta har använts till att köpa presenter 
från föräldrarna till deras barn. Pengarna 
har även gått till porto till breven som vi 
förmedlar mellan fångarna och barnen.

Florin Oprescu: 
– För oss betyder julgåvan att vi kan ge 
julglädje till barnen i Pauleasca. Deras 
fattiga föräldrar har inte möjlighet att 
köpa något extra till barnen.

Vi är tacksamma för att vi kan anordna 
julfirande tillsammans med barnen och 
ungdomarna i området och fira Jesu födelse 
ihop. Förutom att vi bjuder till fest bjuder 
vi på mat som barnen normalt sett inte har 
råd att äta. Vi har även bjudit föräldrar med 
mindre barn på julfest och för dem har 
festen inneburit ett litet men välkommet 
avbrott från den vardagliga frustrationen 
att få pengarna att räcka till. Vi har även 
kunnat köpa mat och dela ut till de allra 
fattigaste familjerna i området.

Både Yan och Florin är mycket tacksamma 
över samarbetet med Hjärta till Hjärta 
och vill på förhand rikta ett varmt tack till 
alla som är med och ger barnen och deras 
föräldrar en riktig jul.

Text: Mikael Good

För tredje året samlar Hjärta till Hjärta in en julgåva som ska gå till julklappar och julfester för utsatta barn  
i våra projektländer. Här berättar Yan Volkov från Fängelsemissionen i Ryssland och Florin Oprescu från 
Somebody Cares Rumänien om vad den extra julgåvan betyder för deras arbete.  

Tack för att Ni ger barnen en riktig jul!
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Hjärta till Hjärta har under 2016 ökat insatserna för fattigdomsbekämpning och inkludering 
av utsatta grupper som på grund av funktionshinder, etnicitet, ålder eller av andra anledningar 
hamnat i utanförskap och misär. Det materiella biståndet når våra samarbetspartners och 
samtidigt har vi utvecklat strukturomvandlande insatser. Detta gäller t ex rätten till sin egen 
mark och avsaknaden av id-handlingar.

Under 2016 har en del gåvor använts som delfinansiering i projekt med stora biståndsmedel. 
Detta leder till att våra medel förmeras och insatserna blir mer omfattande. Vi kommer att 
söka fler sådana lösningar i kommande insatser. Vi ser många nya utmaningar och möjligheter 
att skapa förändring. Detta måste ske i samverkan med lokala samarbetspartners som sätter 
den enskilda människan i centrum. Med Ditt stöd kan vi ge den enskilda människan resurser 
att förändra sin situation. Tillsammans kan vi aktivt och effektivt bekämpa fattigdom  
och utanförskap. 

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.

ALBANIEN
Familjehem/Barnens Hus
Verksamheten har förändrats under 2016. Barngruppen har delats in i familjer. Föräldrar i 
dessa familjer får mer tid till varje barn. Målet är att barnen ska få komma till kärnfamiljer 
med privata boenden.

ABC
Skolan vänder sig till barn som är mycket fattiga och saknar möjlighet att komma till skolan. De 
hämtas med buss från fattiga byar, de får mat, kläder och skolförberedande undervisning.

CBR
Kommunbaserad rehabilitering är ett projekt för barn, unga och vuxna med olika typer av 
funktionsnedsättningar. De får hjälp med sjukgymnastik och annan rehabilitering. Under 
2016 har ett rehabiliteringscenter utvecklats.

Visioner
En del av barnen och ungdomarna i CBR-projektet nekas att gå i skolan. Vi hoppas kunna 
starta en skolverksamhet för dem på rehabiliteringscentret med målsättning att de ska få gå 
i den vanliga skolan. De anhöriga har stora behov av stöd och kunskap. Vi hoppas att vi ska 
kunna utveckla en familjestödsverksamhet i samarbete med vår partnerorganisation i Lettland 
som har 25 års erfarenhet av föräldra- och anhörigstödsverksamhet.

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 
och projektet Take me to school genomför utbildningsinsatser för barn och ungdomar. Under 
2016 har 35 arbetstillfällen skapats och 83 barn och ungdomar har fått del av olika insatser.

LETTLAND
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 

Biståndsinsatser under 2017
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med mera. Det allmänna stödet till fattiga familjer används för extra utsatta familjer eller 
vid kontakter med nya familjer.

Föräldrastödgrupper
Finns på ett 15-tal platser och är till för föräldrar eller vårdnadshavare till barn med  
stora fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. I grupperna träffar man andra 
föräldrar i liknande situationer och stimuleras och motiveras till att engagera sig i det egna 
barnets utveckling.

Utbildning
Kunskap är makt men utbildning kostar. Många ungdomar i Lettland kan på grund av 
familjens ekonomiska situation inte gå på gymnasiet. Projektet startades under 2016 och 
stöder elever som studerar i praktiskt yrkes- eller teoretiskt gymnasium.

RUMÄNIEN
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 2016 har projektet vuxit och omfattar alltfler byar och 
områden, bland annat har 185 barn och ungdomar fått del av utbildningsinsatser, 37 personer 
har fått arbete och försörjning och 130 grönsaksodlare har blivit medlemmar i ett kooperativ. 
Vi ser minskad fattigdomsmigration eftersom man börjar få tillbaka tron på att det kommer bli 
bättre i Rumänien. 

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.

Visioner
Hjärta till Hjärta planerar en utökning av hemtjänsten för äldre vilket kommer att skapa 
arbetstillfällen för vuxna i Team Roma-projektet. Hjärta till Hjärta vill att en del av de 
som kommer att erbjudas utbildning och anställning ska vara personer som återvänder till 
Rumänien – från tiggeri i Sverige till arbete och försörjning hemma. 

Barnen i den romska minoriteten som har romani som sitt modersmål har stora 
problem med skolgången. Många slutar i förtid eftersom de har svårt att tillgodogöra sig 
undervisningen som sker på rumänska. Hjärta till Hjärta önskar starta flera pilotprojekt 
med språkträning i förskoleåldern genom att utbilda dagbarnvårdare. Projektet kommer 
att skapa arbetstillfällen för vuxna i målgruppen samtidigt som barnen blir betydligt bättre 
rustade för att gå i skolan. 

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. Kontakten i samband 
med julen är för många barn den enda gången under ett år som de får ha kontakt med sina 
fängslade föräldrar. Att få brev ifrån sitt barn eller till och med att få mötas blir för många av  
de fängslade föräldrarna en hoppfull uppmaning till att inte återfalla i brottslighet efter 
avtjänat straff. 

SVERIGE
Sociala insatser
Hjärta till Hjärta motverkar utanförskap och jobbar för integrering. I vår verksamhet vill vi 
skapa förutsättningar för en nystart. Vi erbjuder handledning, olika former av anställning 
och andra former av stöd. Under 2017 behöver vi fler medarbetare för att möta de ökande 
behoven av sociala stödinsatserna. Behovet av stöd för sociala insatser i Sverige har ökat, 
eftersom det offentliga minskat sitt stöd till ideella organisationer. 

Biståndsinsatser under 2017
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Med på seminarierna var Stefan som är 
direktor för BAM, Harry som arbetar 
för BAM samt Kaloyan som arbetar med 
arbetsmarknadsutbildningar och Valeri 
som är advokat och hjälper BAM och 
de personer som BAM verkar för, med 
olika juridiska frågor. De berättade att 
livssituationen för romerna i Bulgarien är 
mycket svår. Inkomstnivåerna är bara en 
fjärdedel av EU-genomsnittet. Många av 
dem som försörjer sig på enklare arbeten 
eller genom att tigga i Sverige kommer 
från den nordvästra delen av Bulgarien.

På seminarierna redogjorde Hjärta till 
Hjärtas medarbetare och Stefan Stefanov 
för vårt gemensamma arbete i Bulgarien 
och vad samarbetet har lett till. När BAM 
och Hjärta till Hjärta började samarbeta 
för två år sedan, samtalade vi om hur vi 
gemensamt skulle kunna hjälpa romerna 
i Bulgarien och vi fann samstämmighet i 
vårt sätt att tänka. Vi ställde oss följande 
frågor: Hur kan vi hjälpa på ett vettigt 
sätt? Hur kan vi göra något som påverkar 
och förändrar situationen för de vi vill 
hjälpa på lång sikt? Hur kan vi hjälpa dem 
att komma ur fattigdom och förändra 
sin situation? Tillsammans inledde vi ett 
samarbete som på kort tid resulterade i 
flera olika insatser. BAM som har funnits 
i sju år är inte en stor organisation men 
med stark motivation att hjälpa fattiga 
och utsatta. Genom stark motivation, vår 

gemensamma kompetens och erfarenhet 
har vi kunnat nå goda resultat.

Förståelse är viktigt
Det finns en risk att vi ser problematiken 
och möjliga lösningar för den romska 
minoriteten i Bulgarien ur ett svenskt 
perspektiv och relaterar till vår egen 
kontext.  Men de har en historisk 
bakgrund och förhållanden som är 
väsensskilda från vår historia och våra 
förhållanden. I Skandinavien har vi störst 
tillit till regler och myndigheter i hela 
världen. Vi kan tro att det är likadant i 
resten av världen. Trots att vi menar väl 
och vill bidra till förändring kan vi riskera 
att stjälpa istället för att hjälpa. För att 
kunna hjälpa och bidra till långsiktig 
förändring måste vi förstå situationen i 
Bulgarien. De som tigger i Sverige ger oss 
en bild av hur svårt de har det i Bulgarien. 
Fattigdomen är utbredd. En del svenska 
journalister och politiker som besökt 
landet har blivit förvånade över hur 
fattigdomen ser ut. Det är bättre att finna 
lösningar och beskriva hur fattigdomen 
kan bekämpas än att bara beskriva själva 
fenomenet. 

Utbildning kräver resurser
BAM och Hjärta till Hjärta bedriver 
utbildningsprojekt för barn och unga. 
Vi har också satsat på arbetsinriktade 
utbildningsinsatser för vuxna. Kunskap är 

I oktober anordnade Hjärta till Hjärta fem seminarier. Vi hade bjudit in fyra representanter från vår bulgariska 
samarbetspartner Bulgarian Aid Mission (BAM). På seminarierna berättade vi om våra gemensamma insatser 
och om problematiken i ett av Europas mest utsatta områden, den nordvästra delen av Bulgarien.

en nyckelfaktor för att fattiga människor 
ska kunna ta sig ut ur fattigdom och 
misär. Utbildning och kunskap leder till 
långsiktig förändring! 90 % av romerna 
i Bulgarien har låg utbildningsnivå 
vilket är en av orsakerna till att de har 
svårt att få arbete. Vi skulle kunna 
utveckla fler projekt i Bulgarien om vi 
hade större ekonomiska resurser. Vi har 
kontakt med bra och pålitliga människor 
i olika byar, samhällen och städer. De 
är beredda att ta ansvar. De vill hjälpa 
den romska minoriteten. Om vi hade 
större resurser skulle vi kunna starta 
ytterligare utbildningsprojekt för barn 
och unga och utöka de arbetsinriktade 
utbildningsinsatserna för vuxna.

Text: Rickard Klerfors och Mikael Good
Foto: Mikael Good

Bulgariens romer – utmaningar och möjligheter

Stöd arbetet  
i Bulgarien

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

”Team Roma”
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Göran har lastat många lastbilar till 
våra projektländer och samtidigt har 
nyfikenheten växt över vart grejerna tar 
vägen. Till sist beslutade han sig för att 
följa med på en resa till Lettland och i 
början av september åkte han med på en 
gruppresa i Hjärta till Hjärtas regi. 
- Jag åkte med för att jag verkligen ville se 
var sakerna som vi samlar ihop hamnar 
och jag ville se det arbete som vi stöder i 
Lettland. 

Göran blev djupt berörd och närmast 
chockad över den stora fattigdomen och 
misären som han mötte i landet. Han 
visste att det var fattigt i Lettland men 
han hade inte kunnat föreställa sig att det 
skulle vara så fattigt.
- Några av familjerna som vi besökte bodde 
i lägenheter med sönderrostade kaminer där 
rören gick rakt ut i väggarna, det drog kallt, 
en del fönster var igenspikade och det luktade 
starkt av mögel. Jag blev mycket berörd över 
barnen som levde i en så usel miljö.

Men trots den djupa fattigdom och misär 
mötte han också familjer som hade hopp 
om framtiden trots en tuff situation och 
det gladde honom. Gruppen som reste 
runt i Lettland hade med sig familjepaket 
som de delade ut till behövande familjer.
- Det var som julafton när barnen fick 
paketen. En kille på 11 år öppnade ett 

paket som innehöll suddgummi och penna. 
Han var så glad över presenten att han slet 
upp förpackningen i ren glädje. 

Göran berättar att han blev mycket berörd 
när de besökte ett barnhem för barn som 
utsatts för våld och övergrepp. När han 
mötte barnen med sina tomma blickar 
var han tvungen att gå ut en stund för att 
samla sig. Göran var mycket imponerad 
över den kunniga guiden Vivi-Ann 
Ahlström och över Liana och Ivars Velks 
som arbetar på vår samarbetsorganisation 
Velki Association. Ivars körde 135 mil på 
dåliga vägar under 4 dagar.

Göran har återvänt till Sverige med 
många nya intryck i bagaget och han har 

Resan till Lettland har ökat min 
motivation för arbetet
Göran arbetar på transportavdelningen på Hjärta till Hjärta sedan drygt tre år tillbaka. Göran och de andra 
medarbetarna på transport är vårt ansikte utåt. De lastar lastbilar och ser till så att vi har ett stadigt inflöde 
med kläder, möbler och prylar till våra Second Hand-butiker.

större motivation till sitt arbete än innan 
resan.
- Jag har berättat för mina kollegor att det 
är nyttigt att följa med på en resa för att 
få en större inblick i Hjärta till Hjärtas 
arbete och med egna ögon få se att det som 
vi skickar kommer fram dit det ska. Jag 
rekommenderar alla medarbetare som har 
möjlighet till det att följa med på en resa.

Under 2017 planerar Hjärta till Hjärta 
för två resor till Lettland och två resor 
till Rumänien på våren och hösten och 
eventuellt en resa till Albanien. På vår 
hemsida kan du läsa mer om resorna och 
vem du ska kontakta för att få veta mer 
eller anmäla dig..  

Text: Mikael Good

Följ med på 
våra resor

Se hur hjälpen från Hjärta till Hjärta  
når fram! Möt familjer, barn och äldre 
som på olika sätt får stöd. Under fliken 
biståndsländer på hemsidan kan du läsa 

mer om våra resor till Albanien,  
Lettland och Rumänien.  

På hemsidan lägger vi fortlöpande upp 
information om kommande resor och 

hur du bokar en plats.

www.hjartatillhjarta.se
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Det var i mitten av oktober som det reg-
nade hårt i området. Vattenmängderna 
från himlen, från bergen och från de 

mindre än 30 minuter nådde vattnet mer 
än 1,5 meter upp på väggarna. 
– Vi bara tänkte på att få med oss barnen 
ut och bort från vattenmassorna, säger en 
mamma och pappa som vi besöker ett par 
veckor efter det inträffade. 
Familjen vet inte om de kan återvända 
igen. De vet inte om huset går att göra 
i ordning. Rädslan finns också där för att 

Milot – i översvämningens spår
Allt är täckt av tjock lera. Golv, väggar, möbler, saker. Den stora  
vattenmängden som snabbt fyllde husen med vatten och lera förstörde 
många hem i Milot, Albanien. Spåren är tydliga. 

översvämmade närliggande vattendragen 
orsakade ett snabbt förlopp av stigande 
vatten för de boende vid bergets fot. På 

Dag- och rehabcentret i Albanien invigt
I början av november invigdes Quendra Fara Miresie, dag- och rehabcentret i Albanien. Det är ett led i 
utvecklingen av det CBR-projekt som Hjärta till Hjärta stöttat i staden under 10 års tid. Fler människor med 
funktionsnedsättning kan nu få del av hjälpen och det öppnar för fler spännande möjligheter.

Flitens lampa lyser. Det fejas och putsas 
överallt in i sista sekund. Det ligger 
förväntan i luften. Också tacksamhet 
och glädje. Äntligen ska centret invigas. 
En plats för integration och gemenskap. 
En plats där människor får vara som de 
är. En samlingspunkt och mötesplats för 
stadens invånare. Det var också många 
som ville vara med vid invigningen. 
Gården fylldes med borgmästare, 
representanter från kommunen, familjer 
som får hjälp i projektet, barn i behov av 
specialundervisning, representanter från 
andra organisationer, ortsbor, volontärer, 
familj etc. – unga och gamla, en fantastisk 
mix av människor. Alla kom tillsammans 
för att fira. Det hölls tal, det sjöngs och 
det dansades. Talen från politiskt håll 

genomsyrades av uppskattande ord som 
hur viktig denna plats är för samhället 
och dess utveckling. Något liknande 
finns inte. Och hur det statuerar ett gott 
exempel. Hjärta till Hjärtas volontär 
Conny Bergqvist, sjukgymnast och 
projektledare för CBR-projektet uttryckte 
sin glädje och entusiasm över att äntligen 
få se den här drömmen bli verklighet: 
– Jag kan knappt vänta tills vi är klara här 
och vi får inviga idrottsplanen tillsammans. 
Jag vill se människor i rullstol, människor 
med kryckor, människor utan rullstol 
och människor utan kryckor spela fotboll 
tillsammans! 

Hjärta till Hjärtas direktor Anders 
Holmefur klippte invigningsbanden 

tillsammans med stadens borgmästare.  

Nya utmaningar
Förutom rehabilitering inom CBR vill 
man också utöka med specialundervisning 
för barn med särskilda behov. Ett stort 
behov finns då det saknas den typ av 
undervisning i den allmänna skolan. 
Detta kommer volontären Margareta 
Ideskär att utveckla tillsammans med 
medarbetare på plats. I framtidsplanerna 
ingår också att starta föräldragrupper 
för mammor och pappor som har barn 
med funktionsnedsättningar. På centret 
erbjuder man också kläder, mat och hjälp 
till utsatta människor på olika sätt.

 
Text och foto: Hanna Andersson
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det ska hända igen. Just nu bor de hos  
några vänner. 

Hembesök 
Hos en annan familj har mannen börjat 
att skrubba rent väggar och skyffla ut lera 
ur huset. Ett tungt och slitigt arbete. Ett 
av rummen är så pass i ordning att de kan 
använda det. De har fått några möbler 
av vänner. Men de saknar madrasser i de 
hårda järnsängarna. 

I ett annat hem möter vi en ensamstående 
kvinna med två små barn. Mannen har i 
arbetslöshet och elände hamnat i spritträs-
ket och har lämnat familjen. Kvinnan har 
spenderat stora delar av dagen på sjukhuset 
med dottern. Hon välkomnar oss in i hu-
set. Lersörjan ligger som en tjock ryamatta 
därinne. Plötsligt faller kvinnan ihop. Efter 
ca 15 minuter kvicknar hon till. All press, 
stress och vanmakt inför den situation hon 
lever i blev bara för mycket. 

Hjärta till Hjärta överlämnade täcken, fil-
tar, lakan och annat som man frågat efter i 

Vision For All flyttar in hos 
Hjärta till Hjärta
I våras fick Vision For All (VFA) reda på 
att de skulle sägas upp från lokalen där 
de hade sin verksamhet den 1 oktober. 
Organisationen gav sig ut på jakt efter 
en lämplig lokal för sin verksamhet. I 
sista stund löstes problemet och förste 
oktober flyttade de in i Hjärta till Hjärtas 
lokaler på Attorpsgatan 10 i Linköping.  

Enligt VFA:S styrelseledamot Ingvar 
Gardell är det en toppenlösning att 
organisationen flyttar in hos Hjärta till 
Hjärta. De har öppet mellan 8.00-16.30 
och kan ta emot försändelserna med 
glasögon som kommer till VFA.

Vision For All grundades 1995 av Linkö-
pingsoptikern John Godoy. Sedan starten 

har drygt 170 000 fattiga människor 
runt om i världen fått prova ut och köpa 
glasögon för en symbolisk summa. VFA 
har gjort 150 resor till länder som Ghana, 
Chile, Peru, Nicaragua, El Salvador och 
Rumänien sedan 1995.

Hjärta till Hjärta har samarbetat med 
VFA i drygt ett år och vi har redan  
hunnit göra ett par gemensamma 
biståndsresor till Rumänien där vi 
provat ut glasögon till fattiga och utsatta 
människor. I början av november reste 
medarbetare från bägge organisationerna 
till Nordöstra Rumänien där de hjälpte ett 
par tusen fattiga rumäner med glasögon.

Text och foto: Mikael Good

Barbro jobbar 
med hjärtat

Hjälp de översväm-
ningsdrabbade 

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

”Milot”

den här akuta situationen. Men familjerna 
i området behöver mer hjälp än så. Nu och 
en längre tid framöver. 

Strax innan pressläggningen nåddes vi av 
den tragiska nyheten att Albanien åter 
drabbats av kraftiga översvämningar. 
Fattiga och utsatta familjer har återigen 
drabbats hårt och de är i behov av akut 
hjälp. Läs mer om detta på vår hemsida:  
www.hearttoheart.se  
  

Text och foto: Hanna Andersson

Hjärta till Hjärta har en stor skara viktiga 
medarbetare. En stor del av dem arbetar 
på frivillig basis. De är volontärer med 
villiga händer och fötter som praktiskt vill 
göra en insats i arbetet. Här nedan har vi 
ställt några frågor till en av dem – Barbro 
Gustavsson.  
Hallå Barbro Gustavsson!
Vem är Du? Berätta lite om Dig själv!
– Jag är mamma till två underbara barn, 
farmor och mormor till sex barnbarn. 
Barnens familjer betyder mycket för mig. Jag 
har arbetat som hjärtsjuksköterska på US i 
Linköping och jag bor i Brokind. Är också 
engagerad i barnverksamheten i Brokyrkan 
i Rimforsa.  

Vad är Din uppgift på Hjärta till Hjärta?
– Min uppgift är att vara samordnare för 
volontärverksamheten i Kisa-butiken.

Varför engagerar Du Dig i Hjärta till 
Hjärta?
-– Jag engagerar mig för att ha en 
meningsfull fritid i en verksamhet som når 
ut över Europa. 

Hur länge har Du varit engagerad?
– Jag har varit i Kisa-butiken i 3-4 år.

Vad vill Du säga till den som funderar på 
att engagera sig som volontär på Hjärta 
till Hjärta?
– Det är god arbetsgemenskap och så träffar 
jag många härliga kamrater och kunder! Och 
att arbetet genererar pengar som går till olika 
hjälpprojekt vilket gör arbetet extra värdefullt. 
SÅ BÖRJA JOBBA! 

Vill Du följa Barbros uppmaning och börja 
engagera Dig i Hjärta till Hjärta – hör av 
Dig till oss så berättar vi mer! Det finns 
plats för fler villiga händer och fötter på våra 
enheter. Epost: info@hearttoheart.se

Text: Hanna Andersson



Vi finns på Instagram:
@_hearttoheart_

Du är med i Hjärta till Hjärtas stora familj 
av proaktiva altruister (motsatsen till 
egoister), skrev jag i förra nyhetsbrevet. 
Nu vill jag fullborda beskrivningen av oss 
med att ge ytterligare en sida som passar 
på det vi är och det vi gör. Jag lånar  
ett engelskt ord som heter ”commitment” 
och kan översättas med att vara hängiven 
sitt uppdrag och att inte ge upp eller  
dra sig ur.

Hjärta till hjärta har en lång historia. 25 
år som ideell förening men hela 55 år av 
arbete för att bistå utsatta människor som 
har det tufft i livet. Vår drivkraft har varit 
att göra skillnad för utsatta människor. 
Vi som organisation har också våra 
olika utvecklingsstadier att gå igenom. 
Entusiasmen när allt börjar känns igen och 
att inget är omöjligt. Med åren mognar 
även organisationer (jämförbart med att 
barnet blir vuxet). Vi som organisation 
har vuxit och kan nog snart beskrivas som 
en mer mogen biståndsorganisation, med 
krav på kvalité och långsiktig hållbarhet. 
Detta märks så tydligt i de krav vi möter på 
transparens och trovärdighet. 

Behovet av stabilitet och ordnade former är 
inget som skämmer någon, jo kanske för 
alla som vill förändring och utveckling. Det 
är därför som det är så viktigt för Hjärta till 
Hjärta att vara PROAKTIV i vårt sätt att 
möta situationer och utmaningar. Det är 

angeläget att andra inte skall tillåtas att styra 
oss, utan att vi får skapa vår förändring. 
Det är att vara proaktiv.

Ingvar Kamprad, IKEAs grundare skev i 
”möbelhandlarens testamente” (1976) att 
det är bara de som sover som inte gör några 
misstag. En organisation utan misstag 
sover alltså. När man sedan vaknar upp är 
det lätta att bara försvara det man gjort. Jag 
tror inte för ett ögonblick att Hjärta till 
Hjärta är en sovande biståndsorganisation. 
Vi antar nya utmaningar, trampar upp 
stigar i okänt land, fast beslutna att inte ge 
upp. Vi lär oss hela tiden att bli bättre på att 
hjälpa andra. Vår ambition är att utvecklas 
så att vi skall bli ännu bättre på insatser för 
utsatta människor.

Hjärta till Hjärta är inte sovande och 
inte heller sitter vi fast i det som varit. Vi 
brottas med växtvärk då vi ser att det går 
att göra så mycket mera. Bristande resurser 
hämmar oss samtidigt som vilja, tro och 
uthålligt engagemang sporrar oss i vårt 
stora uppdrag. 

Vårt stora uppdrag grundar sig i vårt synsätt 
på våra medmänniskor. Med bibliskt 
språkbruk ser vi tiggaren utanför butiken 
som vår nästa. Och vårt synsätt begränsas 
inte till geografisk närhet. Vårt uppdrag är 
att bidra till en långsiktig förändring i deras 
hemländer. Detta uppdrag gäller utsatta 

Att vara hängiven sitt uppdrag

medmänniskor både i Rumänien och 
Bulgarien liksom andra länder på Balkan 
och Baltikum.

Du som läser detta är en del av vår stora 
Hjärta till Hjärta-familj. Tack för det Du 
gör, tillsammans skapar vi en framtid för de 
mest utsatta medmänniskorna. Vi ger inte 
upp, vi är en familj av envisa – proaktiva 
– altruister.

 
Jörgen Ljung

Ordförande för Hjärta till Hjärta


