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Ledaren har ordet

Den ljusnande framtid är vår

N

yss har studentsångerna ljudit i
en kylslagen svensk valborgsmässokväll: ”…den ljusnande framtid är vår”.
Jag är beredd att inte bara nynna med
utan sjunga ut för full hals! Vad gör
mig så upprymd och samtidigt ödmjukt tacksam? Jo, jag läser rapporter
från våra internationella samarbetspartners och fylls av jublande tacksamhet. Hjärta till Hjärta investerar
i framtiden och det här nyhetsbrevet
visar hur framtiden redan har inträffat!

Utbildning - uthållig insats
Flera av Er har följt vårt arbete i Albanien där barn från två segregerade
romerbyar har hämtats upp för att
komma till ABC-skolan. Verksam-

heten har mött ifrågasättande från visar att utbildning ger resultat över
det omgivande samhället: Varför tid. Saville erfarenhet är att föränsatsa på romska barn? Även
dring är möjlig men det tar tid.
“En
barnens föräldrar har
Fransiskanermunken fader
utbildningsinsats tar
ofta visat misstänksamLucian har arbetat 18 år
het mot skolan. Berät- 15 år för att ge resultat... i ett socialt projekt och
Utmaningen till oss gäller
telsen om den unga
delade Savilles erfarenuthållighet:
läraren med romsk
heter. Utbildningsinsatser
Orkar vi bry oss tillräckligt länge?”
bakgrund visar hur en
är nödvändiga för att romer
uthållig biståndsinsats når
ska komma in på arbetsända upp på ministernivå. Läs
marknaden. Romer utan avgångsoch förundras!
betyg är lika utestängda som Bibelns
Utbildningsinsatserna för gymnasie- leprasjuka, påstod fader Lucian! –
ungdomar i Rumänien visar redan Min dagliga bön är att vara tålmodig.
efter tre år framgångsrika resultat.
Den större utbildningsinsatsen om- Framtiden har inträffat
fattar mer än 500 barn i låg- och Hjärta till Hjärtas insatser för utmellanstadieåldrarna och där ser vi bildning och jobbskapande är en
också hoppfulla förändringar i sam- långsiktig satsning som redan visar
hällslivet. När romska och rumän- framgångsrika resultat. Genom ungska barn går i samma skolverksam- domarnas framsteg ser vi att framtiden
het möts deras föräldrar när barnen redan har inträﬀat. Med goda exempel
lämnas och hämtas. De dagliga uppmuntras vi att fortsätta insatserna.
föräldramötena utvecklar intres- Under fyra år har 109 ungdomar
santa integrationsprocesser.
fått gymnasiestöd genom Hjärta
till Hjärta. I år tar 12 ungdomar
Tålamod, tålamod
studenten och dörrar öppnas till en
Nyligen mötte jag biståndsarbetaren ljusnande framtid!
Lee Saville som arbetat i 20 år i Utmaningen för oss gäller uthållighet:
Rumänien. Hans budskap är: Orkar Orkar vi bry oss tillräckligt länge?
vi bry oss tillräckligt länge? En utbildningsinsats för ett barn tar 15 år
för att ge resultat. Orkar vi bry oss
Anders Holmefur
så länge?
Direktor
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
Det behövs goda förebilder som
Den här bilden vill illustrera volontärernas betydelse för Hjärta till
Hjärta. Bilden är hämtad från boken Guds redskap och visar hur
Sixten Widerstedt (Hjärta till Hjärtas grundare) får hjälp att fylla
på diesel i bilen av goda vänner.
GODA VÄNNER. Hjärta till Hjärta har alltid drivits av insatser
från GODA VÄNNER.
- GODA VÄNNER är volontärer som lastar biståndstransporter,
packar prylar, sorterar kläder och tar betalt i kassan.
- GODA VÄNNER är volontärer som vill göra skillnad och hjälpa
fattiga och utsatta människor.
- GODA VÄNNER är volontärer som lockar med sig vänner och
bekanta som också har ett gott hjärta och vill hjälpa!
Vi behöver ﬂer GODA VÄNNER som vill vara med och föra Hjärta till Hjärta och dess arbete in i framtiden. Då kan vi fortsätta att
drivas framåt och göra underverk tillsammans.
Hör av dig till info@hearttoheart.se eller via 013-12 46 11

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-bankgiro: 900-7857 • SWISH: 123 196 33 47
E-post: info@hearttoheart.se • Hemsida: www.hjartatillhjarta.se • Facebook: www.facebook.com/hearttoheart.se Personuppgiftshantering: personuppgifter@hearttoheart.se
Ansvarig utgivare: Anders Holmefur • Redaktion: Hanna Andersson, Anders Holmefur • Tryck: LTAB, Linköping
Graﬁsk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Hjärta till Hjärta mﬂ • Omslagsbild: Killen arbetar på gummiverkstad efter understödd gymnasieutbildning - Florin Oprescu
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Årsmöte med konsert för hoppet!
en åtgärdsplan för verksamhetens underskott. Ordförande under årsmötet var Torvald Engvall och sekreterare Ulla Eriksson.

D

en 21 april höll Hjärta till Hjärta sitt
årsmöte med sedvanliga förhandlingar i
Baptistkyrkan i Motala.
Till nya styrelseledamöter valdes Bernth-Åke
Ottosson tf missionsdirektor och stabschef
Evangeliska Frikyrkan, Birgit Gustafsson
pensionär och fd skolledare, Nils-Göran Andersson ICA-handlare och Erik Emanuelsson egen företagare. Omval Hans Askenteg
för 1 år och Jörgen Ljung för 2 år. Jörgen
Ljung valdes dessutom om till ordförande för
1 år. Åke Berglund, Daniel Råsberg, Carina
Eriksson och Magnus Eriksson lämnade sina
styrelseuppdrag och avtackades i samlingen.
Ann-Marie Waldau avtackades också och lämnade valberedningen som fortsatt består av
Anton Sandström, Jan Byrmo och Margareta
Åswärd. Årsmötet gästades också av Florin
och Marianne Oprescu från vår samarbetspartner Somebody Cares i Rumänien. I
mötet avtackades även medarbetarna Christer Tornberg, Team Roma-informatör samt
Rickard Klerfors. Rickard som till sommaren
efter dryga 20 år i verksamheten avslutar sin
tjänst hos Hjärta till Hjärta (se sida 7).
Direktor Anders Holmefur informerade om

Konsert för hoppet!
Efter årsmötet bjöds det på konsert. Den
levande legenden Ingemar Olsson sjöng för
det 100-talet personer som samlats denna
vårkväll. Många gånger om blev det allsång
i lokalen och det gick inte att ta miste på
hur hans musik och texter har slagit rot
hos publiken, gammal som ung, genom
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åren. Välgörenhetskonserten var en i raden
av totalt fem som Ingemar Olsson gett till
förmån för Hjärta till Hjärtas arbete bland
romer i Rumänien och Bulgarien under året.
Konferencier var Anders Holmefur och i ett
samtal med vännerna från Rumänien tog de
oss med till området i Rumänien där de arbetar. Vi fick en inblick i hur situationen ser
ut för många unga romska flickor. Och om
det betydelsefulla arbete de gör för barnen
och ungdomarna genom skolverksamheten
- förmedla hopp, kärlek och omtanke! Du
kan läsa några berättelser på sida 4.

Ledaren har ordet
Årsmöte med konsert för hoppet
GDPR
Utbildning: Lotten har kämpat
sig tillbaka till skolan
Drömmar om collegestudier
Eriglisa - en förebild för unga
romer i Albanien
Omstart i Bulgarien skapar arbete
Från tiggeri i Sverige till jobb i
hemlandet
Bortom tiggeri för utsatta EUmedborgare
Rickard Klerfors: Med Hjärta för
de minsta
Rent vatten & näringsrika grödor
Fröpåsar ger glädje i Lettland &
Rumänien

Följ oss här:
www.facebook.com/
hearttoheart.se
Hjärta till Hjärtas styrelse 2018-2019
Jörgen Ljung (omval 2 år, omval ordf. 1 år)
Hans Askenteg (omval 1 år)
Annika Widerstedt
Lena Bergvin-Lundqvist
Kjell Johansson
Bernth-Åke Ottosson (nyval 2 år)
Birgit Gustafsson (nyval 2 år)
Nils-Göran Andersson (nyval 2 år)
Erik Emanuelsson (nyval 2 år)

text: Hanna Andersson
foto: Hanna Andersson & Christer Tornberg

Stöd Hjärta till Hjärta. Din gåva behövs. 90-bg 900-7857 SWISH 123 196 33 47

GDPR - Trygghet för Dig som givare eller medlem
Den 25 maj träder en ny Dataskyddsförordning i kraft - GDPR. Den ersätter tidigare
Personuppgiftslagen och ska bidra till att Du och Dina personuppgifter bättre skyddas.
Du som givare, medlem eller tidningsprenumerant hos oss kan känna Dig trygg med
hur Hjärta till Hjärta hanterar Dina uppgifter. Vi har anpassat hanteringen utifrån de nya
bestämmelserna. Vill Du läsa i sin helhet hur vi hanterar personuppgifter och varför
besök vår hemsida www.hearttoheart.se. Från 25 maj finns information tillgänglig där.
Vill Du läsa mer om GDPR besök www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
Har Du frågor, vill ändra uppgifter eller önskar policyn skickad till Dig kontakta oss:
e-post: personuppgifter@hearttoheart.se
telefontid: måndag 15.00-16.30, fredag 09.00-10.30 - 013-12 46 11

Res med Hjärtat till
Lettland!
Följ med Hjärta till Hjärta och ViviAnn Ahlström till Lettland 23-29 september!
Det är en unik möjlighet att få se arbetet på plats, möta de som får del av
hjälpen och våra samarbetspartners.
Under resan besöker vi både stad och
landsbygd, skolor och familjer m.m.
Intresserad?
Kontakta Vivi-Ann Ahlström
vivi-ann@hearttoheart.se eller ring
0142-66 11 62
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• UTBILDNING • UTBILDNING • UTBILDNING •
Projekt Utbildning Lettland:

Lotten har kämpat sig tillbaka till skolan
Vid ett besök på skolan i Balvi i april träffade jag fyra elever som får support från Hjärta till Hjärta. Alla är mycket glada och tacksamma. Utan stödet vore
det omöjligt för dem att studera på gymnasiet. Två av eleverna slutar nu efter fyra år. De har visat ett mycket gott studieresultat och vår önskan är att
kunna fortsätta med stödet för att möjliggöra fortsatta studier på högskolenivå. Men nu ska jag berätta lite om Lotten som snart avslutar sitt tredje år där
hon läser på yrkesgymnasiet.

med alkoholproblem. Fattigdomen var stor och det
var mycket bråk i familjen.
Så när Lotten slutat skolan
önskade hon börja gymnasiet i Balvi. Framför allt för att
få ett yrke, läsa på en skola
som inte var en specialskola
men också för att få komma
hemifrån.

L

otten växte upp i en familj med två mindre bröder där både mamma och pappa
hade stora alkoholproblem. Alla barnen
skickades till Christian Baltinava Special
Boarding School där de bodde på skolan och
kom hem på veckosluten och loven. Lottens
pappa dog när hon var 8 år och mamman
började leva med en annan man, också han

Livet kom emellan
Lottens och rektorns önskan
om ekonomisk support beviljades och hon kunde börja
studera på skolan och bo på internatet. Hon
visade goda resultat men andra året på skolan blev Lotten gravid och födde en pojke.
Mamman kastade ut henne hemifrån men
hon och pojkvännen kunde flytta in i en
liten sociallägenhet. Hon försökte komma
tillbaka till skolan men det var inte lätt med
ett litet barn. Men Lotten visade en mycket

stark vilja för att komma tillbaka och fortsätta sin utbildning. Därför fick hon tillbaka
stödet för att klara sig ekonomiskt. Lotten
har också genom den lettiska samarbetsorganisationen Velki Association fått bidrag
till en barnvakt som tar hand om barnet när
hon själv är i skolan.
Kämpaglöd
När vi besöker Lottens lägenhet i en by utanför Balvi berättar hon att det inte var lätt att
komma tillbaka till skolan; vad skulle alla
säga, hur skulle hon klara sig både i skolan
och ekonomiskt. Men det har gått bra och
hon går nu sitt tredje år. Tacksam för allt
stöd, utan det skulle livet inte fungera. Hon
lever nu ensam med sin son på 11 månader
och mamma har hon brutit kontakten med.
Lotten vill inte att sonen ska behöva uppleva det hon själv fått göra. Det är ett tuﬀt
liv för en 21-årig mamma men hon är glad
att få chansen och hon tänker kämpa för sitt
diplom.
Text: Vivi-Ann Ahlström

*Tjejen i texten heter egentligen något annat

Team Roma:

Drömmar om
collegeutbildning
“Jag heter Maria och kommer från en
familj med fyra barn. Vår pappa dog för
2,5 år sedan och min mamma fick ensam ta
hand om mig, min syster och mina små tvillingbröder. Enda försörjningen bestod av
ett mindre barnbidrag och en liten summa
i änkepension efter vår far.
För att kunna försörja oss har mamma tvingats resa till Spanien för säsongsarbete på
en jordgubbsodling. Genom två studiekamrater fick jag höra talas om det studiestöd
som Hjärta till Hjärta erbjuder. Jag ansökte om stöd för att kunna gå färdigt gymnasieprogrammet med livsmedelsteknisk
inriktning. Jag blev oerhört glad när min
ansökan beviljades och jag kan verkligen
säga att det har betytt väldigt mycket för
mig.
Efter gymnasiet har rektorn rekommenderat mig för en collegeutbildning på 1,5 år
som leder till arbete inom livsmedelsindustrin.
Tack för Ert stöd”
/Maria - student i gymnasieprogrammet,
Pitesti, Rumänien
4

“Tack vare Er har jag nu jobb i en brödfabrik och kan försörja mig”
“Jag heter Liliana och är 20 år. Min familj
är mycket fattig och det fanns ingen möjlighet för mig att åka buss till gymnasiet
inne i stan. Men genom ekonomiskt stöd
från Hjärta till Hjärta kunde jag gå gymnasiet, få avgångsbetyg och därefter hitta
ett jobb.
Jag vill tacka Er som hjälpt mig för utan
Ert stöd hade jag inte kunnat gå gymnasiet.
Tack vare Er har jag nu jobb i en brödfabrik och jag kan försörja mig.
Studentstöd

Men jag är inte färdig än. Jag vill skaffa
ett bättre jobb så att jag kan hjälpa mina
föräldrar och mina sex bröder. Jag hoppas
på ett mer välavlönat jobb så att jag kan
fortsätta studera. Jag skulle vilja starta
ett eget företag för att kunna hjälpa fattiga barn på samma sätt som jag har blivit
hjälpt.
Må Gud välsigna var och en som hjälpt
mig!”
/Liliana- som fått stöd till gymnasiestudier,
Pitesti, Rumänien

D

et här är Cecilia och hennes
familj. Både Cecilia och hennes
man har fått stöd till gymnasiestudier
av Hjärta till Hjärta. Cecilias man
försörjer nu familjen genom arbete
på en gummiverkstad. Tack vare
studiestödet från Hjärta till Hjärta har
de möjlighet att försörja sig själva.
Stöd barn & ungas
utbildning.
Märk gåvan med
”Utbildning 2018”
BG 900-7857
SWISH: 123 196 3347

Sagan som blev sann:

Eriglisa - en förebild för unga romer i Albanien

Född och uppvuxen i en av norra Albaniens
fattigaste byar har Eriglisa på flera sätt fått
kämpa sig dit där hon är idag. Hon är ett
gott exempel på att förändring är möjlig.
Att mirakel kan ske. Hon är en stor inspiration för alla men särskilt för Albaniens
romska barn och ungdomar.

F

ör två år sedan fick Eriglisa hjälp att ansöka
om ett jobb i en organisation som arbetar
för romska barn i Tirana. Hon fick jobbet och
har gjort ett väldigt gott arbete. Eriglisa är en
mycket lojal, hårt arbetande och ödmjuk kvinna. I Albanien sänds en mycket populär tvshow på söndagarna. Eriglisa skrev i december
ett brev till programmet och till den välkände

programledaren. I brevet frågade hon efter 30
julklappar till en grupp romska barn som hon
undervisar. Programledaren blev nyfiken och
ville att Eriglisa skulle komma på en intervju.
Det var där miraklet började.
Mot alla odds
Eriglisa kom i kontakt med Hjärta till Hjärtas samarbetspartner Bethesda som sjuåring.
Då deltog hon i ett sommarläger. Ett läger som
arrangerats varje år för utsatta och fattiga barn
från Lac och byar där omkring. Barn som annars skulle tillbringa sommardagarna på gatan.
En farlig och osäker tillvara där många barn far
illa. Eriglisa kommer från en av de fattigaste
romska byarna norr om Lac där det är vanligt att barnen högst går 2-3 år i skolan. Efter
lägret började hon så småningom att tillsammans med många andra barn från byn, gå till

ABC-verksamheten som drivs av Bethesdas
Hope for Children. Hon lärde sig läsa och
skriva, fick fortsatt stöd med läxor och annat när hon så småningom började i den
vanliga skolan. Eriglisa tyckte om skolan.
Hon fortsatte, klass efter klass. Kämpade.
Inte helt smärtfritt dock då man från hemmets sida inte visade någon förståelse eller
uppmuntran för hennes skolgång. Hennes
alkoholiserade far var mest emot det då
kulturen är så rotad att flickor inte ska gå
i skolan och där man normalt gifter sig
som fjortonåring. Däremot fann Eriglisa
mycket stöd från personalen i Hope for
Children. Den här unga tjejen vågade trots
allt att bryta mönster och gå en annan väg.
Mer och mer började hon
drömma om en riktig utbildning. Efter hårt arbete
och mycket uppmuntran
började Eriglisa på gymnasiet! Något som är ovanligt
bland de romska folkgrupperna i landet. Hon var duktig. Drömmen om universitetsstudier blev starkare och
Bethesdas ledare Dana Molla
uppmuntrande henne att gå
för sin dröm. Under alla de
här åren fortsatte organisationen att prata med familjen
om tillåtelse att låta Eriglisa
och hennes syskon fortsätta
skolan. Det samtalades om
vikten av utbildning, olika tankesätt osv. Modern
mjuknade mer och mer och
började så småningom att
stötta sin dotter. Eriglisa klarade inträdesproven till universitetet och organisationen stöttade henne
ekonomiskt det första året. Andra året blev
hon anställd som deltidslärare i ABC-klassen
som hon själv gått i som liten. Det blev en bra
praktik och en möjlighet att finansiera utbildningen. 2015 var hon färdigutbildad lärare.
Drömmarna var inte slut, precis så som hon
har blivit hjälpt vill hon hjälpa andra fattiga
och utsatta barn att utbilda sig. Se dem växa
upp och skapa sig egna liv. Vara med och
förändra tankesätt och rotade mönster, få
barn och unga att se sitt värde.
Nytt jobb för de minsta
När programledaren fått höra Eriglisas
livshistoria, hur hon fått kämpa och tagit sig
igenom många svårigheter för att med stöd nå
dit där hon är idag, grät han. Eriglisas livsresa
är en gripande och fascinerande historia. Den

berör. Romska barn i Albanien är generellt
lågutbildade och ingen läser på universitetet.
Programledaren bjöd in Albaniens
premiärminister att komma till tv-programmet för att lyssna till Eriglisas berättelse.
Och att förse henne med 30 julklappar
till hennes barngrupp. Premiärministern
blev inte bara förvånad utan också väldigt
gripen. Han lovade henne julklapparna men
inte bara det. Där och då, i direktsändning,
anställde han henne som rådgivare inom
socialförvaltningen! Eriglisa trodde inte
sina öron, hon sa:
”Jag har inte den erfarenheten och de kvalifikationer som krävs för att jag ska kunna arbeta inom förvaltningen”
Premiärministern svarade henne:
”Din erfarenhet finns i ditt hjärta och vi behöver verkligen det som du är och har, i vårt
arbete”
Och så blev det. Ministern och programledaren ordnade allt för Eriglisa på kontoret. Den här händelsen blev stor nyhet
över hela Albanien – via tv, tidningarna
och sociala medier. Det låter som en saga
men det är verkligen en sann historia. Ett
mirakel.

Text Hanna Andersson
Foto: Bethesda - vi beklagar bildkvaliteten

Stöd barn & ungas
utbildning.
. Märk gåvan med
”Utbildning 2018”
BG 900-7857
SWISH: 123 196 3347
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Team Roma Bulgarien:

Omstart i Bulgarien skapar arbete
Hjärta till Hjärta har tillsammans med
den bulgariska samarbetspartner BAM
(Bulgarian Aid Mission) genomfört två
seminarier i samarbete med organisationen Roma Labor Mediators Association.
De arbetar med jobbskapande insatser
för romer. Syftet med seminarierna var
att återuppbygga verksamheten genom att
skapa ett nytt ledarskap och utveckla strategiska planer för framtiden.

O

rganisationen planerar nya aktiviteter
som bygger upp och tränar medlemmarna för att stödja deras dagliga uppdrag.
Det första seminariet hölls i Lukovit den 8-11
mars i år. På grund av bristande ekonomi har
organisationens arbete legat nere under en
längre tid. Men genom samarbetet med Hjärta till Hjärta och BAM växer förväntningarna
och drömmarna om goda resultat genom organisationens arbete. Genom finansieringen
från Hjärta till Hjärta har nu viktiga steg
tagits för att förverkliga organisationens mål.
Viktig roll i samhällsutvecklingen
Seminariet i Lukovit var den första samlingen på flera år och en stor del av samtalen
berörde tidigare goda erfarenheter och framgångar men även misstag och misslyckanden.
Med detta som grund beslutades om en ny
inriktning för att kunna spela en viktig roll i

i heter Radoslav och Maya och bor i
Kneza i nordvästra Bulgarien. Vår region är mycket fattig och vi har haft svårt att
hitta jobb. Vi har två barn och vi behöver en
inkomst för att kunna skicka dem till skolan. Vi
behöver även försörjning så att vi klarar vintern
med extra uppvärmningskostnader.
På grund av fattigdom beslutade vi för några år
sedan att söka försörjning i Sverige. Till sist blev
vi tvungna att tigga på gatorna. Vår situation
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Ivan - romsk förebild

landets samhällsutveckling. Till ny ledare för
arbetet valdes Hayredin Yanchev, nu verksam
som jobbcoach inom BAM. Stefan Stefanov
som leder BAM invaldes som hedersledamot
i den romska organisationen. Den nyvalda
ledningen enades om en verksamhetsplan
för den närmaste tiden. Genom stödet från
Hjärta till Hjärta planerades aktiviteter och
förväntade mål.
Rustas för det dagliga uppdraget
Det andra seminariet hölls i slutet av april
med 33 deltagare från hela Bulgarien. Målet
för seminariet vara att träna, uppmuntra
och utrusta deltagarna för det dagliga uppdraget att skapa jobbmöjligheter för romer.
Seminarieledaren Milenko Milenkov berörde
teman som att bygga team och utveckla färdigheter, principer för jobbskapande, kommunikation och krishantering, insatser och
utmaningar i romska slumområden och
strategier för framgång i krissituationer. Seminariet innehöll grupparbeten där deltagarna
delade sina erfarenheter med varandra. Två
regeringstjänstemän var inbjudna i seminariet och säkerställde kvaliteten på seminariet.
Samtliga deltagare uttryckte stor glädje och
motivation efter det gedigna seminariet. Ytterligare två seminarier planeras i juni och
juli.
Text: Stefan Stefanov
Översättning & bearb.: Anders Holmefur

Team Roma i Bulgarien:
Från tiggeri i Sverige till jobb i hemlandet

“V

Coach i Roma Mediator:

som tiggare var mycket svår men vi fick hjälp av
några svenskar som hjälpte oss hem så att vi fick
kontakt med Hjärta till Hjärtas samarbetspartner BAM.
BAM besökte oss och diskuterade olika förslag
som kunde hjälpa oss. Efter ﬂera samtal enades
vi om att delta i hemtjänstutbildningen. De
bekostade utbildningen och med utbildningscertifikat fick vi jobb som hemtjänstbiträden i
Kneza.

“J

ag heter Ivan och har romsk bakgrund.
Jag har 5 barn, 12 barnbarn och 2 barnbarnsbarn. Jag bor och arbetar i Yambol och är
sedan 10 år verksam vid arbetsmarknadskontoret i vår stad.
Vi har ett mycket komplicerat uppdrag att inkludera det romska samhället med det bulgariska samhällssystemet. Romerna saknar oftast
grundläggande utbildning och man sitter fast i
traditioner och tänkesätt. Det är svårt att förändra den romska mentaliteten, trots det känner
jag det som min kallelse!
För romer är det avgörande att se goda exempel.
Jag försöker att med mitt personliga exempel och
med mina många egna erfarenheter hjälpa på
bästa sätt. Att fungera som jobbcoach innebär
specifikt att hjälpa romer att hitta jobb. Romer
är mycket öppna när de möter mig eftersom de
kan identifiera sig med mig. Under årens lopp
har jag fått hjälpa många romer till jobb och jag
älskar att se hur deras liv förändras.
Tack för Ert stöd till vår organisation och för att
Ni gör det möjligt för oss att delta i detta seminarium där vi kan lära oss nya idéer, arbetssätt
och samarbeten.
/Ivan- jobbcoach i Roma Mediator, jobbskapande
projekt för romer i Bulgarien” (Foto: BAM)
Vi tar hand om tre äldre personer och hjälper
dem i hemmet. Våra barn går i skolan, vi har
jobb i vår hemstad och vi är glada över att kunna hjälpa de här äldre personerna.
Vi är tacksamma till de svenska givarna som
gjort det möjligt för oss att få utbildningen som
lett till att vi kan försörja oss i vår hemstad.
Flera grannar och släktingar är avundsjuka på
att just vi fått den här möjligheten. Det märks.
Men vi hoppas naturligtvis att även de ska få
liknande chans i framtiden. Vi är också tacksamma för det stöd svenska vänner gav så att vi
kunde reparera taket på vårt hus.”
/Radoslav & Maya, Bulgarien (foto: BAM)

Rickard Klerfors: Med Hjärta för de minsta
Hjärta till Hjärtas medarbetare Rickard Klerfors lämnar Hjärta till Hjärta efter 20 år i verksamheten. Under
många år har han varit föreningens biståndsansvarige liksom organisationens direktor. Han har varit med i
och genom många viktiga skeenden i Hjärta till Hjärtas verksamhet. Nu är det dags för Rickard att möta nya
äventyr. I linje med Hjärta till Hjärtas syfte har det alltid varit och är den lilla människan som står i centrum för
Rickard. Här följer en berättelse som visar just på det. Fler händelser som Rickard valt att minnas när han
ser tillbaka på de 20 åren finns att läsa på hemsidan: www.hearttoheart.se under nyheter & dokumentation.

U

nder åren har vi fått se många exempel
på hur svårt det kan vara att få gå i skolan. I början 2000-talet fick vi genom arbetet
i Rumänien kontakt med ett syskonpar. Den
ene hade födelsecertifikat, den andra hade det
inte. Catalin som pojken heter föddes hemma av sin mamma och pojken registrerades
aldrig. Han saknade identitet. När han kom
till oss bedömde Socialnämnden pojkens
ålder till 6-7 år. Processen för att ge honom
en identitet sattes igång men behandlingen
tog tid. Skolstarten närmade sig. Barnen på
Casa Blanca skulle skrivas in på den kommunala skolan i närheten. Det gick bra för
alla utom Catalin. Rektorn vägrade skriva in
ett identitetslöst barn. För vad skulle hända
med henne om hon fick en kontroll och alla
nödvändiga dokument inte fanns i Catalins
mapp? Hon kunde få dryga böter eller i värsta fall förlora sitt arbete. Rickard försökte
resonera med henne. Om hon vägrade att ta
emot ett barn som har rätt till skolgång borde
hon själv få böter eller ifrågasättas:
”Det hjälpte inte att jag kunde visa att Socialnämnden påbörjat processen med att skapa en
identitet för pojken och att vi hade deras beslut på att han hade placerats hos oss”, berättar
Rickard.

Han lämnade skolan utan att ha löst inskrivningen av Catalin. Nästa dag tog Rickard med sig pojken till rektorn för att visa att
han existerar, att han är en levande pojke! Hon
vägrade ändå. Rickard tog då med sig såväl
papper som pojke till skolinspektoratet. De
tillsatte en expressutredning och rektorn på
skolan blev tillslut tvingad att skriva in Catalin. Vid inskrivningstillfället poängterade hon
för Rickard att hon i alla dokument och i betygskatalogen enbart kunde skriva om Catalin
med blyerts. Inte med bläck som hon gjorde
för de övriga barnen. Tänk om hans identitet
skulle ändras? Då skulle hon inte kunna
stryka över bläcktexten. Vilket enormt
problem, eller hur?!
”Jag accepterade att hon skrev med blyerts
men sa bestämt att när Catalin till slut fick en
identitet skulle hon få skriva om blyertsskriften
med bläck, precis som för alla andra barn”,
berättar Rickard.
Det tog ett år sedan fick hon skriva med
bläck! Catalin fick gå i skolan. Vad hade hänt
honom om inte en bråkig svensk skulle ha
krävt att han verkligen fick gå i skolan? Antagligen hade han blivit utan skolgång. Tyvärr
är det verklighet för ett växande antal barn i
Rumänien och i länderna på Balkan än idag.

I Rumänien finns 2018 mer än 100 000 barn
som saknar id-handlingar och som därmed är
utestängda från skolgång. Fattigdom och utanförskap präglar ofta deras familjesituation.
“Jag känner stor tacksamhet över de här dryga
20 åren. Det känns fantastiskt att vi har kunnat göra så mycket gott för många människor.
Men det känns viktigt att gå vidare nu, säger
Rickard Klerfors”
Rickard fortsätter närmast med ett uppdrag
i riksdagen som bollplank och utredare i en
grupp av ledamöter.
Textbearbetning Hanna Andersson

Konferens: Bortom tiggeri för utsatta EU-medborgare
Fredagen den 20 april i år anordnades en
konferensdag i Stockholm med fokus på
insatser bland romer i Rumänien. Vi var
nästan 130 deltagare från både myndigheter
i Sverige och från civilsamhällets aktörer.
Regerings utsedda EU-samordnare samverkade med nätverkets alla organisationer. Hopp och långsiktighet är två
ord som sammanfattar konferensen bra.

H

järta till Hjärta har en ledande position
när det gäller insatser för utsatta EUmedborgare i Rumnien. Föreningens ordförande Jörgen Ljung är sedan drygt ett år
tillbaka ordförande i SCSNR (Swedish Civil
Society Network – Romania). Åtta biståndsorganisationer; Erikshjälpen, Läkarmissionen, Bräcke Diakoni, SAM Hjälp, Röda
Korset, Hoppets Stjärna, Svenska Kyrkan
och Hjärta till Hjärta förenades i SCSNR
2015 genom den fd nationelle samordnaren
för EU-migranter, Martin Valfridsson. Dessa organisationer möttes till en konferens i
Rumänien i februari 2017 och då tillsammans med 24 partners i Rumänien. Och nu

var det dags igen.
Sverige har en lång historia där folkrörelserna haft en avgörande betydelse för vårt
lands utveckling. Vi alla som idag arbetar
med förändringsarbete i Rumänien och då
i första hand med fokus på den romska befolkningen, är övertygade att förändring är
möjlig och att den bäst bör utvecklas i de
utsattas egen hemsituation. Totalt finns det
i Rumänien mer än 40 olika organisationer
från Sverige som gör betydande insatser.
Under 2017 förmedlades nästa 50 miljoner
kronor. Dessa medel går direkt in i avsedda
insatser. Inga mellanhänder eller någon
byråkrati tar del av dessa medel. Därutöver
sänds materiellt bistånd i stor omfattning.
EU har vaknat upp
Konferensdagens fokus var på insatser i
Rumänien. Debatten i Sverige, om tiggeriförbud eller inte, är en debatt som leder
bort från det som är den reella orsaken till
att EU-medborgare kommer till vårt land
för att be om våra pengar. Vid konferensen i
april förmedlades kunskaper om att det fak-

tiskt finns alternativ, konstruktiva program
och det faktum att EU vaknat upp och att
det tillsammans med civilsamhällets aktörer
görs insatser. Detta sa Europarådets kommissionär för Mänskliga Rättigheter, Thomas Hammarberg. Han skrev nyligen:
”Det talas om att det tiggande vi ser skulle vara
ovärdigt. Men det ovärdiga är de förhållanden
som pressar människor att som en sista utväg
vädja om hjälp. Att vi nu skulle kriminalisera
dem för detta vore om något just – ovärdigt”.
Utbildning ett måste
Konferensens slutbudskap kan sammanfattas i två ord. Det finns HOPP men det är
ett LÅNGSIKTIGT arbete som krävs. Vi
möttes under en dag i Stockholm för att tala
om insatser som görs i Rumänien av svenska organisationer. Det viktiga för att lyckas
är att betona ökat samarbete och transparens. Utbildning för barn och ungdomar är
ett måste och här visar mångas insatser att
det ger resultat. Det är ett långsiktigt arbete
men det kommer med HOPP för en utsatt
Text: Jörgen Ljung
grupp i vårt Europa.
7

Rent vatten & näringsrika grödor

Under 2017 byggdes 56 latriner färdigt tillsammans med byborna
som nu används av många, många människor. En insats som
förbättrar hygien, hälsa och miljö.

R

ent vatten, toaletter, mat och sjukvård
är sådant som vi tar för givet här i Sverige. I Afghanistan stödjer Hjärta till Hjärta
ett samhällsutvecklande program i ett fattigt
område på landsbygden. Här bedrivs utbildning i odling av grönsaker som är nyttiga och gångbara i det tuﬀa klimatet. Här
får vuxna och barn lära sig att läsa och skriva.
I byarna utbildas människor i hälsovård
och hygien för att på så sätt minska bl a

barnadödligheten. Det borras brunnar med
rent vatten. Kvinnor utbildas i sömnad och
en möjlighet att lära sig hur man startar och
driver eget företag så att de kan vara med
och bidra till familjens försörjning. Det är
några av de insatser som görs bland människorna här. I en rapport från projektet
kan vi läsa att över 8 000 personer har
deltagit i projektet under 2017 och ytterligare
9 000 som indirekt har fått del av insatserna.
“Byarna är fantastiskt vackra omgivna av
snöklädda berg. Människorna där lever under mycket tuﬀa förhållanden på grund av
krig och naturkatastrofer. Dödligheten bland
barn och mödrar är hög och läskunnigheten
låg men tack vare många års hårt arbete så ser
vi stora förbättringar i människors hälsa och
livskvalité, säger Lars Gunnar Nilsson som arbetar i Afghanistan med hållbar försörjning i
en intervju i Smålandstidningen den 4 maj
i år.

Fröpåsar ger glädje i Lettland & Rumänien

Sömnadskurser hjälper kvinnor till en inkomst till familjen. Studenterna deltar i en hjälp till självhjälpsgrupp och lär sig hur man
startar sitt egna företag. Efter kursens slut får de alla göra ett
slutprov.

Alfabetiseringskurs för vuxna i en by i Afghanistan.

Text: Hanna Andersson
Foto: Lars Gunnar Nilsson

Skapa förändring
i Afghanistan
- Ge en gåva
Märk gåvan med
”Afghanistan”
BG 900-7857
SWISH: 123 196 3347

A

tt ge är att så. För en tid sedan fick Hjärta till Hjärta en stor mängd fröer skänkta till verksamheten. Det var olika grönsaker och blommor. Fröerna har distribuerats till Lettland och
Rumänien.
I Lettland fick till exempel alla familjerna som deltar i stödgrupperna för föräldrar till barn med
funktionsnedsättningar fröer att odla hemma. Alla blev oerhört överraskade, glada och tacksamma. De hade verkligen inte förväntat sig en sådan fin vårpresent!
Fröerna blev som exempel till stor glädje för den autistiske pojken Rudi. Han har ett stort
intresse för örter, växter och trädgårdsarbete. Hans mamma berättar för oss att Rudi nu har
planterat hemma och han experimenterar med fröerna och plantorna i sitt lilla växtlabb.
Vi är mycket tacksamma för alla gåvor - pengagåvor, volontärtimmar och materiella gåvor som
allt kan komma människor till hjälp och stöd. Den
vänstra bilden är från ett växthus i Rumänien och
den högra från en föräldrastödgrupp i Lettland.
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Shoppa för en god sak shoppa Second Hand!
se www.hjartatillhjarta.se/second-hand
eller www.facebook.com/h2hsecondhand
för aktuella öppettider

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

