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Ledaren har ordet

Jag kan inte förstå

ag mötte ett syskonpar för tre år
sedan. I en familjetragedi miste de
både sin mamma och sin pappa. De
sociala myndigheterna hade ingenstans att placera dem, skulle de lämnas åt sitt öde? Vårt barnprojekt blev
räddningen. Trots att alla platser var
fyllda erbjöd personalen utrymme för
detta syskonpar. I en kärleksfull omsorg växer de nu upp i begynnande
tonårsålder. Personalen berättar om
påfrestande situationer men också
om framgångar i skolan. Men vad
hade hänt syskonen om de inte fått
plats i det barnprojekt som Hjärta
till Hjärta stöder? Och hur många
fler barn lever i misär och tragedi
utan föräldrars omsorg?

hjälpsprojekt mötte jag en tacksam två små barnen trängdes i knät på
men trött ung man med sitt skolbarn. socialsekreteraren. Alkoholism och
Det var kall vinter med nysnö i en av- misshandel hade bokstavligen slagit
lägsen skogsby. På vintern finns inga sönder familjen. Genom socialens
jobb. Ingen lärare orkar pulsa i snön försorg hade familjen fått ett tillfälgenom skogen tre timmar per dag. ligt boende på ett nedgånget ålderDå blir det heller ingen skola. Vägen domshem, med kök i korridoren.
utgörs av en flodfåra som fryser eller Socialarbetaren jobbade med EUsvämmar över, beroende på årstid. Nu pengar för att göra integrerade insathade läxhjälpsprojektet startat trots ser för att hjälpa de mest utsatta med
vinter och kyla. Lärarna fick skjuts boende, skolgång och hälsovård.
till skolan. Ett mål mat serverades och Hjärta till Hjärta stöder med en
situationen förändrades. Tidigare kom check på 500 kronor att handla för
ett 25-tal elever till den kommunala i mataffären. Till hösten tar EUskolan - när den var igång. Med Hjärta projektet slut, vem ska stödja familjen
till Hjärtas skolstöd hade 90 barn nu då? Och hur kan ett land skicka ett
kommit till skolan:
ishockeylandslag till VM, men ha en
- Jag har ytterligare tre barn hemma men totalt bristfällig social omsorg?
de kan inte komma till skolan eftersom
de inte har skor.
Hjärta till Hjärta vägrar ge upp
Jag hade frågat om mannens livssitu- Trots den många gånger så hopplösa
ation och hur han levde och försörjde situationen vägrar Hjärta till Hjärta
sig. Jag såg sorg, förtvivlan och upp- att ge upp. Vår kallelse är att hjälpa de
givenhet i hans ögon. Utan skor – ingen mest utsatta. Och våra bästa samarskola. I sådana situationer blir fatbetspartners är alla de tacksamma
tigdomen så fysiskt påtaglig.
rektorer, lärare och socialarEfter någon vecka kunde
betare som tack vare stöd
“- Jag har yttervår samarbetspartner
från Hjärta till Hjärta
dela ut både kläder ligare tre barn hemma kan utföra ett fantastiskt
och skor till de mest men de kan inte komma arbete. Och vår erfarentill skolan eftersom de het är att goda exempel
behövande. Men vem
inte har skor.”
tar en match med de
skapar förändring, men
två kommunerna som
det tar tid.
inte kommer överens om
Med dessa rader vill jag utett vägbygge? Och vem ordnar
trycka ett tack till alla Er trogna
vatten och el till skolan?
givare. Era gåvor betyder liv och
Trots familjens utsatta situation valde hopp för de mest utsatta.
Konstantin att stanna kvar hos familjen
och kämpa för överlevnad. Att resa
utomlands för att kanske finna jobb
eller tigga var inget alternativ. Med
skolprojektet fick åtminstone barnen
ett mål mat varje dag… .

Ingen skola utan skor
Jag glömmer inte mötet med föräldern i vintras. I ett nystartat läx-

Bristfällig social omsorg
Den unga mamman satt hopsjunken
på den enda sängen i rummet. De

Jag kan inte förstå hur barn kan
hamna så fel! Under mina besök i
östra Europa och Balkan möter jag
ofta situationer där barn far illa.
Och jag kan inte förstå detta! Jag
kan inte förstå varför barn alltid ska
betala ett så högt pris för korrupta
ledare och myndigheters oförmåga
att skapa rättvisa förhållanden.

J

Anders Holmefur

Direktor Biståndsorganisationen
Hjärta till Hjärta

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 • 90-kontrollbankgiro: 900-7857 • 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: Hanna Andersson, Anders Holmefur Mikael Good • Tryck: LTAB, Linköping
Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Hjärta till Hjärta mfl • Omslagsbild: Skolflicka i Lettland - Liana Velka
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Hurra för
Second Hand!

V

i lever i en blomstrande tid för
Second Hand. Hjärta till Hjärta är
ödmjukt tacksamma till alla givare och
kunder som väljer att skänka till och
att handla i våra butiker. Under våren
noterade vi en ny försäljningsrekordvecka i samband med premiären för
vårkläder i butikerna. Butikerna genererar viktiga medel så att vi kan fortsätta
med biståndsinsatserna. Tack för att Du
väljer Hjärta till Hjärta!
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Det värsta är hopplösheten

Fördelningen av
totalt bistånd janmars 2017
Övrigt
Bulgarien
6,1%
6,7%

I

slutet av april arrangerade Hjärta till
Hjärta en välgörenhetskonsert till förmån
för organisationens arbete – Helhjärtat.
Under konserten togs vi med på en resa till
olika länder och projekt där vi fick en glimt
från människors vardag och vad stödet och
hjälpen betyder för den enskilde individen.
För de musikaliska inslagen stod gitarristen Fredrik Törnvall som vackert och
stämningsfullt framförde egenkomponerad

musik och Åkerbosångarna som
helhjärtat och
med stor glädje
framförde ”gamla godingar” ur vår stora
läsarsångsskatt under ledning av Birgitta
Andersson. Helhjärtat fick åhörarna också
möjlighet att bidra genom en insamling till
arbetet. Konferencierer för kvällen var Anders
Holmefur och Hanna Andersson.

Hjärta till Hjärtas årsmöte
nio ordinarie ledamöter i
styrelsen. Till ny ledamot
i styrelsen valdes Kjell Johansson, Ekonomi- och
administrativ chef i KindaYdre Sparbank och Lena
Bergvin-Lundqvist, tidigare suppleant, valdes till ledamot för en tvåårsperiod.
Tidigare styrelseledamoten
Inger-Johanne Hjalmarson
avslutade sitt uppdrag och
Anders Holmefur tar 50-talet närvarande medlemmar genom året som gått
och ses här tillsammans med årsmötets ordförande Willy Svahn och sekretTorvald Engvall lämnade
erare Håkan Carlsson.
sin post som förtroendevald
öreningens årsmöte med sedvan- revisor och avtackades i mötet. Ann-Marie
liga förhandlingar hölls den 29 april. Waldau, Jan Byrmo och Anton Sandström
Årsmötet beslutade om en mindre stadgeän- omvaldes som valberedare. Årsmötet besdring som innebär att föreningen avskaffar lutade att ge föreningens styrelse och direksuppleanter och istället tillämpar två ordi- tor ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
narie förtroendevalda revisorer samt sju till

F

Vi vill bli fler! Du behövs. Välkommen som volontär.
e-post: info@hearttoheart.se växel: 013-12 46 11

Albanien
Afghanistan
9,4%
2,2%
Estland
9,4%

Lettland
10,8%

Rumänien
55,4%

Kkr
Albanien 193
Afghanistan 45
Estland
194
Lettland
223
Rumänien 1 142

Bulgarien
Övrigt
Summa

Kkr
138
126
2 061

diagram: Boije Gustavzohn

Hjärta till Hjärtas styrelse 2017-2018
Ordförande:
Jörgen Ljung (omval ordförande)
Ledamöter:
Hans Askenteg
Åke Berglund
Daniel Råsberg
Annika Widerstedt (omval 2 år)
Magnus Eriksson (omval 1 år)
Carina Eriksson (omval 1 år)
Lena Bergvin-Lundqvist (nyval 2 år)
Kjell Johansson (nyval 2 år)
Hedersledamot:
Sixten Widerstedt
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• UTBILDNING • UTBILDNING • UTBILDNING •
Ungdomar med drömmar

går på ett praktiskt gymnasium
i Balvi för att
lära sig sömnad.
Hennes
stora
önskan har varit
att få praktisera
hos ett företag
som
tillverkar
kläder för barn
och unga i Riga.
Tack vare stödet
har den önskan
slagit in då det
täcker boende
och resor:
31% av Lettlands invånare lever vid eller under fattigdomsnivå och riskerar social
utslagning. I perspektiv till det är stödet till lettiska tonåringars gymnasiegång oerhört - Jag är väldigt tackviktigt för framtiden.
sam till människor
Tamara drömmer om att starta ett eget
som ni, människor
företag i framtiden. Tack vare stöd genom
som stöttar oss ungdomar i Lettland, säger
Hjärta till Hjärtas program Utbildning
Tamara i ett brev till oss.
Lettland kan hon gå i gymnasiet. Något
som annars inte skulle vara möjligt.
Tamara är en duktig elev, under höstterminen tilldelades hon silverdiplom för sitt
amara kommer från de östra delarna
arbete. Lärarna gav henne därför
av Lettland, från ett fattigt område och
också möjligheten att delta i ett

T

utbytesprogram med volontär arbetsinsats i
England. Där lärde hon sig bl a att att bunta
varor och en kassörskas arbetsuppgifter.
Parallellt med studierna arbetar hon med
sitt specialarbete – att sy en vinterkappa:
- När jag har tagit studenten vill jag fortsätta
studera vid Riga Technical University vid
kläd- och textiltekniska fakulteten och i framtiden starta eget företag i Lettland, avslutar
Tamara sitt brev.
Lettland behöver ungdomar som Tamara.
Ungdomar med drömmar. Ungdomar som
vill vara med och skapa morgondagens Lettland. Genom projekt Utbildning Lettland kan
vi ge Balviungdomarna från utsatta och fattiga familjer studiemöjligheter. Tända hopp
och ge förutsättningar till försörjning.

“Hej!

Jag heter Lukas och jag är 10 år. Jag kommer från en romsk by i Albanien. Jag går
i ABC-skolan och jag gillar att läsa och
skriva. Det är roligt att gå där och lära
mig saker. Jag vill gärna lära mig mer i
andra ämnen, typ engelska och data.”
Så skriver Lukas, 10 år till oss. Lukas har lärt sig läsa och
skriva tack vare ABC-projektet i Albanien.

“H

ope for Children” är ett skolprogram i Albanien som främst riktar sig
till fattiga och utsatta barn. ABC-projektet, som vi kallar det, ger barn
en möjlighet att lära sig läsa och skriva. För en del innebär ABC att få stödundervisning för att klara av den allmänna skolan. Här finns också möjlighet att lära
sig engelska, data samt att utveckla sina gåvor inom musik, dans och skapande.
Det serveras också mat, man bistår med kläder och sjukvård för de mest utsatta
barnen. Vid skolan arbetar man också med föräldrarna för att hjälpa dem att
hantera olika problem i familjen och samhället. Totalt är 103 barn just nu
aktiva i verksamheten.

Stöd barn & ungas utbildning.
Märk gåvan med ”Utbildning 2017”
BG 900-7857 • SWISH 123 196 3347
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Exempel på
utbildningsinsatser
Bulgarien: 83 barn och ungdomar engageras i olika
insatser inom utbildning och sportaktiviteter.
Rumänien: 185 ungdomar får del av olika utbildningsinsatser.
Lettland: nytt projekt med studiestöd till 7 ungdomar från socioekonomiskt utsatta familjer.
Albanien: Mellan 100-150 barn har totalt sett deltagit i ABC-projektet.
Hjärta till Hjärta vill fortsätta stödja de mycket viktiga utbildningsprojekten och gärna utöka insatserna
så att fler barn och ungdomar kan gå i skolan, slutföra
den och utbilda sig vidare. Det blir enbart möjligt
med våra givares hjälp. Tack för Din gåva.
Tack för att Du är med.

UTBILDNING • UTBILDNING •
After School & läxhjälpsprojekt

T

estamenten finansierar 20-30% av
världens ideella hjälpinsatser. En av
fem som får hjälp får det alltså tack vare
testamentsgåvor. Tänkvärt, eller hur? Goda
Testamentet vill inspirera ännu fler att skriva
sitt testamente. Gärna med en ideell organisation som arvtagare.

I

7 byar och samhällen runt om i Rumänien och Bulgarien stöder Hjärta till Hjärta olika
After School-verksamheter. Den senaste startades i början på året i ett fattigt och isolerat
samhälle. Mer om det kan Du läsa i ledaren “Jag kan inte förstå” på sida 2. Behovet finns på
många fler platser men det behövs mer pengar för att kunna starta fler liknande verksamheter. After School är en del av projekt Team Romas utbildningsgren. Utöver After School
stöttar vi andra skolrelaterade projekt som t ex fotbollsprojektet i Bulgarien där barnen måste
delta i den kommunala skolan och sköta sina läxor för att få träna. I klubben är man också
behjälplig med läxläsning. Bildhälsningen ovan kommer från barnen i After School i Slatina,
Rumänien.
Stöd barn & ungas utbildning. Märk gåvan med “Utbildning 2017”

“Såsom i himlen” - konfirmander goes bistånd

Den 18-23 april gjorde S:t Lars församlings konfirmandgrupp ”Såsom i himlen”
en resa till Lettland för att besöka några
av de projekt som Hjärta till Hjärta stöttar där. Det här var åttonde resan dit med
konfirmander. Konfirmanderna har under
hela året jobbat med insamling av pengar,
kläder, hygienartiklar, kaffe, filtar och annat som vi tog med för att lämna på plats
till familjer och de olika projekten. Vi vill
säga ett stort tack till alla Linköpingsbor som har stöttat oss i vår insamling.
• Starkaste minnet från resan?
Det starkaste har varit att få ta del av alla
familjers historier och liv. Känslan av att
kunna stötta människor som verkligen lider
och att känna att det går att hjälpa genom att
besöka och våga mötas. Det ger perspektiv

till vardagen hemma i Sverige. Ingen
kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa
någon! Alla saker och pengar som vi
har samlat in gör verkligen skillnad
för en annan människa. Vi sjöng ofta
för dem som vi besökte och särskilt
starkt var det hos den familj som är här
på bilden. Där sjöng en av döttrarna
för oss, sedan sjöng vi för dem. Det
blev ett fint och starkt möte.
• Vad kände och lärde du dig?
Vi kände sorg och ilska över den fattigdom
och orättvisa som andra blir utsatta för.
Men vi kände också glädje i de möten som
vi fick och ett hopp att så länge vi tror på att
världen går att förändra är det möjligt!
• Hur har den här resan påverkat dig?
Vi har påmints om att vi har det ganska bra
jämfört med andra och att med hjälp så kan
man förändra en annans liv. Har fått mer
perspektiv på hur andra har det och det gör
att man kanske inte klagar lika mycket på
saker hemma. Den har också fått oss att inse
hur lyckligt lottade vi är och vi ser på livet
annorlunda nu.

Goda Tesatmentet hjälper Dig att reda ut
frågor och funderingar. Vi erbjuder gratis
mallar och experthjälp samt möjlighet till
rabatterad personlig rådgivning och upprättande av testamente.
Goda Testamentet är ett initiativ av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och ett
40-tal ideella organisationer.
På www.godatestamentet.se kan du läsa mer
om Hjärta till Hjärta och andra medverkande organisationer och få kontakt med
deras testamentshandläggare.

Cross of recognition

L

iana och Ivars Velks från vår samarbetspartner Velki Associaton har
förärats med varsin medalj för sina betydande insatser i Lettland. Den 3 maj
fick de mottaga Cross of Recognition ur
president Raimonds Vējonis hand. På
bilden ser vi också dottern Elina Velka.
Hjärta till Hjärta känner stolthet och tacksamhet över erkännandet som de så väl
förtjänar efter 25 års livsviktigt arbete för de
svaga, fattiga och mest utsatta i Lettland.

Text: Konfirmanderna i S:t Lars församling
Foto: S:t Lars försmling
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En värdefull resa
daghem och internatskolor. Till slut sitter vi
stantinova och
mycket nära och själva namnet Hjärta till
ligger i östra deHjärta får en ny innebörd. Dana tycker att
len av Lettland.
det är bra att ha någon som hon i någon
Som av en hänmening kan kalla pappa och berättar samdelse är just Kontidigt hur hon saknat en närvarande mamstantinova en ny
ma. Det har varit svårt att själv bli mamma
kandidat för att
då hon inte har upplevt annat än barnhem
ta emot hjälp från
och specialskolor. Jag får också veta att somHjärta till Hjärta.
rarna i Sverige var mycket positiva. Dana
Dessutom skulle
svarar klockrent ja på frågan om det varit
vårens Lettlandsbra för henne att komma till Sverige. Hon
resa med Vivilärde sig t.ex. att cykla och simma och hela
Ann Ahlström
resan blev stor upplevelse. Första gången var
avslutas med ett
Dana och Valerij utanför sitt hus i Lettland. Läs här om Danas möte med sin svenske
sommarpappa Per 20 år efter att hon var sommarbarn i Sverige.
det svårt att förstå att hon skulle bo hos oss
besök i byn. Två
då vi inte var hennes föräldrar.
av resenärerna
Efter att ha tappat kontakten och inte
lämnade återbud så jag bestämmer mig för
Valerij & Anastasia
träffats på 20 år möttes de igen under
att åka med. Det ska bli spännande!
Efter ett tag kommer Danas make Valerij
en resa till Lettland i Hjärta till Hjärtas
och dottern Anastasia hem och jag ser att
regi.
Äntligen dags
det är en fin och kärleksfull familj. Anastasia
Resan tar sin början. Den tredje dagen åker
verkar lugn och Valerij ger ett klokt intryck.
m du hälsar på hemma hos oss så är
vi till Balvi och det blir till slut dags att åka
Som i många lettiska hem bor det fler perett av det första du möts av sex bilder
till Konstantinova. Vägarna blir smalare och
soner i huset och i detta fall är det en broder
på barn. Fem är våra egna och den sjätte
asfalt blir grus. Vi ser is ligga kvar på sjöartill Valerij.
bilden föreställer en lettisk flicka, Dana, 8
na. Det efterlängtade mötet gör att jag blir
Att skiljas och åka iväg känns mycket svårt,
år. Bilden är tagen för 20 år sedan då Dana
ganska tyst under resan. Vi börjar
men jag är otroligt glad för att jag följde
var vårt sommarbarn. Efter tredje sommamed ett skolbesök där barnen
med på resan och att många av mina
ren hälsade jag på henne i hennes specialsjunger och läser dikter på
“...Dana tycker
frågor har fått svar. Jag hoppas verkskola Rauda och vi skrev också till varandra
en lokal dialekt. Efter nåatt det är bra att
ligen att det inte är sista gången vi
under en tid men till slut hade vi tappat
gra familjebesök svänger
ha någon som hon i ses utan att vi kan träffas igen.
kontakten helt och hållet. Under åren som
vi in hos Dana. Så träffas
någon mening kan
gått har jag ofta tänkt på henne och undrat
vi då efter alla dessa år. I
Ni förstår säkert att jag är nöjd med
hur det går. Rimligen har mycket föränbörjan av besöket så är alla
kalla pappa ...”
resan. Jag har fått svar och jag har fått
drats då Dana nu är närmare trettio. Jag har
med i hemmet och Dana har
vänner som för alltid kommer att ha en
ibland trott att Dana bott kvar på skolan
dukat upp kaffe, te och kakor.
plats i mitt hjärta. Jag hoppas verkligen att
och jobbat i köket och när fantasin skenat
Hon är stolt då hon berättar att det har gått
jag kan åka med igen!
iväg har hon levt som hemlös eller under
bra för henne och att skolan har hjälpt henne
andra svåra förhållanden. Jag har helt enatt förstå hur man kan sköta ett hem och ta
Många hälsningar och varma tankar från
kelt inte vetat hur det har gått för henne.
hand om gäster. Hon är glad för att vara gift
Per Kvarnbrink, Hissjö, Umeå.
och över sin situation. Efter en stund så åker
Du kan läsa hela Pers berättelse på
Konstantinova
övriga iväg för att besöka andra familjer och
www.hearttoheart.se
Så - efter kontakt med Vivi-Ann Ahlström
vi blir kvar - tolken Anna, Dana och jag.
Foto: Per Kvarnbrink
på Hjärta till Hjärta och en del detektivarbete är det med viss förvåning som jag får
Mycket att ta igen
veta att Dana lever! Hon bor tillsammans
Vi samtalar. Jag förstår att Dana tycker att
med sin man och har en treårig dotter. Byn
det är ett lugnt och fint liv i Konstantinova
där hon bor har det vackra namnet Konoch att det var påfrestande att växa upp i

O

Se att hjälpen når fram - följ med på resa!
Albanien 8-15 juni

Lettland v. 38

Cirkapris: Mer info på www. hearttoheart.se

Cirkapris: 3 650 kr
Mer info på www. hearttoheart.se

Unik möjlighet att se och uppleva arbetet
som Hjärta till Hjärta stödjer i Albanien. Vi
besöker bl a det nya rehab-centret i Lac
med cbr-projektet, familjehemmen och
skolverksamheten.
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Följ med lär känna Lettland. Möt människor som på olika sätt får del av det stöd
vi förmedlar dit. Ett unikt tillfälle att också
möta Hjärta till Hjärtas samarbetspartners.

Rumänien oktober 2017
Kom med oss till Rumänien och lär känna arbetet
vi stödjer där; after school-projekt, hemtjänst m.m.
Mer info kommer på www. hearttoheart.se

Bulgarien

oktober

2017

Ta chansen att se och uppleva Hjärta till Hjärtas
arbete på plats i Bulgarien.
Mer info kommer på www. hearttoheart.se

Hemtjänst under utveckling
tjänst har ett stort behov av hemtjänst och
ett 30-tal vårdtagare finns på behovslistan.
Allt eftersom vårdtagarna kommer att öka
i antal söks också nya biträden. Misstänksamheten är dock stor bland de äldre för att
släppa in främmande människor i det egna
hemmet. Man har ännu inte förtroende för
den nya verksamheten. Liknande oro finns
ju även i vårt eget land omkring vård och
omsorg:
- Tillsammans med de anställda, kommunens socialarbetare och den vice borgmästaren,
besökte vi olika tänkbara vårdtagare, berättar Aurora.
De första löneutbetalningarna är nu
genomförda, rapporterar projektledare
Aurora Popescu från hemtjänstprojektet i
Bacau, Rumänien. Utvecklingen av verksamheten går sakta framåt men projektet fungerar. I skrivande stund är det tio
stycken vårdtagare som får hjälp utifrån
sina behov, t ex med ved, inköp av mat
samt personlig omvårdnad.

P

rojektet är ett samarbete mellan kommunen och Hjärta till Hjärtas rumänske samarbetspartner Inima Catre Inima. I
samråd med primärvårdskliniken söker man
kontinuerligt upp potentiella vårdtagare för
att erbjuda hemtjänst. Kommunens social-

Kvalitet ger gott rykte
Vi tror att projektets kvalitet kommer att skapa
ett gott rykte som ger ökat förtroende bland
de äldre. En liknande utveckling har skett
inom hemtjänsten i Bukarest där personalen nu benämns som ”änglarna på Pomiliu
Manoliu-gatan”. Två biträden är anställda i
projektet plus en socialassistent. Det är socialassistenten som ansvarar för hemtjänsten
på plats. Vårdtagarna och personalen utgörs
av både romer och rumäner. Personalen utbildas av länsmyndigheten samtidigt som de
gör praktik under handledning i projektet.
Text: Anders Holmefur
Foto: Aurora Popescu

Genombrott för barn
utan officiell identitet

U

nder hösten 2016 uppmärksammade
Hjärta till Hjärta en särskild problematik och utsatthet kring EU-migranter som
under sin vistelse här i Sverige föder barn.
Barnen i de familjer som vi har varit i kontakt med (och även andra har det visat sig)
har inte fått en officiell identitet. Identitetslösheten för med sig totalt utanförskap och
barnen förvägras grundläggande mänskliga
rättigheter. Hjärta till Hjärta påtalade detta
för aktuella myndigheter (Skatteverket och
Socialdepartementet ). Tillsammans har
vi fört en konstruktiv, lösningsorienterad
dialog som har resulterat i några rekommendationer – Förebyggande information och
förbättrande rutiner för att genomföra rättelser och ändringar av registerutdrag. Detta
är mycket glädjande. PM:et finns att läsa på
vår hemsida:
http://hjartatillhjarta.se/gladjande-genombrott-for-barn-utan-officiell-identitet/

Följ oss här:
www.facebook.com/
hearttoheart.se

Hälsning från Årjäng

Sjukvårdsutrustning levererad

U

nder lång tid har Conny Bergqvist, Hjärta till Hjärta,
arbetat för att kunna skicka hjälp till två sjukvårdsinrättningar i bergen i norra Albanien och utrustning till
rehab-centret i Lac. Tidigare i år blev transporten verklighet i samarbete med Human Bridge och Erikshjälpen.
För en tid sedan var Conny nere med en grupp och
man besökte då bl a orterna för att se sakerna på plats
och hjälpa till att få ordning på träningsredskap etc. Att
få bidra med något till att förbättra situationen för alla
människor i de här områdena känns oerhört viktigt. Nu
hoppas vi kunna skicka en ny sändning inom en snar
framtid.

foto: resenärer gruppresa

foto: Karin Jonsson

E

fter att makarna Karin och Ragnar
Jonsson från Årjäng under början av
2000-talet var med på flertalet hjälpsändningar med Hjärta till Hjjärta har människor
i trakten där de bor velat bidra med saker.
Till en början samlastade vi lastbilar från
Linköping men nu skickar de egna sändningar till Lettland och vår samarbetspartner Velki Association ett par gånger om året.
Flertalet frivilliga är engagerade för att packa
och hantera allt som skänks. Varje torsdag är
det t ex öppet för gåvomottagning vid Tången
Missionshus i Årjäng där det också serveras
en kaffetår för den som vill. Till kaffet finns
Nyhetsbrevet Hjärtat att läsa.
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Det värsta är hopplösheten
satserna genom hjälporganisationerna har
en långsiktig inriktning, många har funnits
i landet i över 25 år. Detta är en erfarenhet
som bättre borde tas till vara.

Ionelia Claudia Grosu, internationell strateg för romsk inkludering, talar vid tvådagarskonferensen i Bukarest.

I februari 2017 anordnades en konferens
i Bukarest med närmare 100 deltagare.
Alla deltagare har ett engagemang för
den romska minoriteten i Rumänien
och deras möjligheter till utveckling
och inkludering i samhället. Tio svenska
hjälporganisationer tillsammans med sina
rumänska partners möttes under två dagar
för att samtala om vad som kan göras för
att förbättra situationen för utsatta samhällen.

D

et värsta är den hopplöshet som finns
hos många i denna utsatta grupp.
Kommentarer som vi ofta möter är ”jag
hoppas att min son skall få det bättre än
hur jag har fått det”, återkom ofta i diskussionen. Århundraden av förtryck och
utanförskap har gjort att många förlorat
hoppet på att det kan bli bättre. Konfer-

Vallastaden

ensen fokuserade på fyra teman; Barnens
rättigheter, Skapande av arbetsmöjligheter,
Utbildning för barn och vuxna samt Strategier för nätverkande.
Behov av attitydförändringar
I formell mening går det inte att påvisa att
det finns en diskriminering av den romska
befolkningen som beräknas utgöra över 2,5
miljoner i Rumänien. Det är framför allt attityder både i samhället i stort men också
inom den utsatta gruppen som är det stora
problemet. Det finns många möjligheter i
samhället att skapa förändring men ineffektiva metoder, byråkratiska strukturer
samt en ovilja att skapa förändring gör att
insatser från framförallt EU inte har gett
önskad effekt. Treåriga projekt har visat sig
sakna förutsättningar för att åstadkomma
en förändring av attityder. De svenska in-

Samarbetsavtal med väntade effekter
Den svenska regeringen har skrivit ett
samarbetsavtal med Rumänien 2015. I
konferensen kunde vi inte notera några
konkreta åtgärder utan detta är något vi
väntar skall ge effekter på sikt. Den svenska
ambassadören Anneli Lindahl-Kenny höll
öppningstalet i konferensen. Utan tvekan
finns det goda förutsättningar att det skapas
en gemensam medvetenhet om insatser som
görs. På konferensen var det representanter
från tio svenska organisationer tillsammans
med 26 partners i Rumänien, totalt närmare 100 deltagare, som för första gången
träffades för att utbyta erfarenheter både av
sådant som fungerar och som inte fungerar.
Organisationer som deltog från Sverige
var: Svenska kyrkan, Erikshjälpen, Rädda
Barnen, Svenska Röda korset, Läkarmissionen, SOS Barnbyar, Hoppets Stjärna,
SAM Hjälp, Bräcke Diakoni och Hjärta till
Hjärta. Dessa organisationer har bildat ett
nätverk sedan 2015 som benämns ”Svenska
Civila Samhällets Nätverk för Rumänien”
(SCSNR) med Jörgen Ljung som ordförande.

Text:Jörgen Ljung
Foto: Anders Holmefur

HÄR HITTAR DU MÄRKESKLÄDER
TILL HELA FAMILJEN
VI LÄMNAR 20% PÅ KLÄDER & SKOR
MÅNDAG-FREDAG 10.00-18.00
LÖRDAG 9.30-15.00
SÖNDAG 11.00-15.00

D

et händer spännande grejer i
Linköpings nya unika bostadsområde
Vallastaden. I september kommer Bo- och
samhällsexpo 2017 att hållas där och Hjärta
till Hjärta finns på plats, med värdar och
butik. Mer om det kommer på vår hemsida.
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