
Är vi på väg mot ett kyligare klimat för 
flyktingar, invandrare och migranter, 
undrar Anders Holmefur. Var finns vär-
digheten och ett humant bemötande av 
dem som kommer till Sverige?!

Flera händelser den senaste tiden pekar 
mot ett kyligare och rent av fientligt 

bemötande. För en tid sedan blev en EU-
migrant så svårt misshandlad att han miste 
livet. Flera kommuner har prövat frågan om 
tiggeriförbud. I skrivandets stund pågående 
valdebatter kommenteras integrations-
politiken i allt kyligare ordalag. Vissa rent 
främlingsfientliga. Jag ser dessa händelser 
som exempel på en förändring i synen på 
dessa människor.
 
Samhällsklimat
Det är en djup tragedi att några tonårsung-
domar provocerar och misshandlar en tig-
gande man till döds. Många av de män-
niskor som tagit sig till Sverige för att 

tigga har tvingats vänja sig vid trakasserier 
och hatiska angrepp. Det finns en tydlig-
are reservation hos allmänheten mot den 
här mycket utsatta gruppen. Den politiska 
diskussionen kring EU-migranter, tiggare och 
flyktingar handlar om tuffare tag och stängda 
gränser. Risken är stor att detta påverkar 
vårt synsätt och handlande mot dessa ut-
satta människor. Tonåringarnas misshandel 
är tyvärr en spegling av samhällsklimatet. 
 
Värdigt & generöst
Detta är dock inte hela bilden. Jag vet att det 
finns andra attityder och ett mjukare synsätt. 
För 5 år sedan möttes media, myndigheter, 
frivilligorganisationer och många vanliga 
svenskar till en samtalskväll som följdes av 
många goda initiativ. Hjärta till Hjärta for-
mulerade engagemanget för de utsatta med 
mottot: Värdighet här och Förändring där!
Hjärta till Hjärta har under åren startat 
skolinsatser, genomfört hälsoinsatser, startat 
jobbskapande insatser och hjälpt utsatta med 

id-handlingar och lagfarter till eget boende. 
Hjärta till Hjärtas arbete skapar förändring i 
EU-migranternas hemländer och ger nya möj-
ligheter till en förbättrad livskvalité.
Och alla dessa insatser är beroende av ett vär-
digt och generöst synsätt mot utsatta männi-
skor i vårt land. Sambandet mellan ett värdigt 
bemötande HÄR och insatser för förändring 
DÄR är uppenbart. Ofta har förändringsin-
satserna i hemländerna sitt stöd i generösa 
svenskars vilja att hjälpa de tiggare som man 
mött utanför sin mataffär. Vi ser många exem-
pel på hur svenskar reser till sina vänner för att 
t ex bygga hus. 
Vi kan inte särskilja en biståndsinsats ”där” 
från ett värdigt bemötande ”här”. Det hör 
samman och skapar ett varmare samhällsk-
limat. Hjärta till Hjärtas arbete är mer an-
geläget än någonsin. Låt oss bli fler som kan 
göra mer…  och varmare! 

 
/Anders Holmefur

Är det kyligare nu? 

Ingen kan hjälpa alla, 
men alla kan hjälpa 
någon
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Ett nyhetsbrev från Hjärta till Hjärta

I dröm & verklighet: 
 

“Tillsammans vill vi ge 
näring till drömmar och 
verktyg som förändrar 

verkligheten för många.” 
Utbildning är en god start.

 



I Bulgarien arbetar Hjärta till Hjärta till-
sammans med organisationen Bulgarian 
Aid Mission (BAM) i olika projekt inom 
Team Roma. En sak är utbidning i olika 
former. Idag stöds  t ex ett 20-tal studenter. 
Här får ni läsa en hälsning från en av de 
romska studenter som har fått stöd genom 
Team Roma. 

“Hej, mitt namn är Emanuila, jag är 
rom och stolt över min bakgrund. 

Jag har nu lyckats slutföra min utbildning på 
universitetet där jag har läst till förskolelärare 
tack vare finansiellt stöd från Hjärta till Hjär-
ta. Jag är mycket tacksam till alla er i Sverige 

och till Hjärta till Hjärtas samarbetspartner 
i Bulgarien för att ni har hjälpt mig. Mina 
föräldrar är fattiga så när jag började mina 
universitetsstudier var det svårt för dem att 
understödja mig. Jag har gått igenom tuffa 
utmaningar men trots alla svårigheter lyck-
ades jag att ta min examen!
Jag har stora drömmar inför framtiden och 
jag vet att allt mitt hårda arbete inte har varit 
förgäves. Nu har jag t ex jobbat med barn-
lägerverksamheter och det är fantastiskt! 
Tack igen från djupet av mitt hjärta!”
/Emanuila

Oj vad det har växt! Härligt att se och få rapporter från Pauleascadalen, Rumänien, om 
hur de i våras skänkta fröpåsarna till oss nu gett god avkastning av grönsaker som nu kan 

förädlas. De kan nu komma till god använding och mätta magar under hela hösten och vintern.  
Tänk vad en gåva - materiell eller ekonomisk kan hjälpa i utsatta och fattiga områden. Tack till 
Dig som bidrar på olika sätt! 
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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
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Team Roma: Studentstöd i Bulgarien

Styrelsen för biståndsorganisationen 
Hjärta till Hjärta har under en längre 

tid fört samtal om förstärkning av led-
ningen för vår Second Hand-verksamhet. 
I diskussionen ingick att direktor Anders 
Holmefur behövde lägga mera tid till 
biståndsfrågorna.

Efter samtal träffades en överenskom-
melse som innebär att Anders Holmefur 
väljer att lämna tjänsten som direktor 
men fortsätter på deltid som ansvarig för 
biståndsverksamheten för en tid. 
Anders Holmefur har visat ett stort en-
gagemang i arbetet under 5 år och vi är 
tacksamma för att kunna fortsätta ett gott 
samarbete. Biståndsorganisationen Hjärta 
till Hjärta önskar Anders Holmefur Guds 
välsignelse i kommande uppdrag. 

Ordförande Jörgen Ljung går för en tid 
in som arbetande styrelseordförande med 
verksamhetsansvar. Peter Methander ar-
betar tillfälligt i projektform som drift-
chef. 
Boije Gustafzon lämnar tjänsten som 
ekonom för en liknande tjänst i ett före-
tag. Andreea Ghenghea skolas in i ekono-
miuppgifterna. Katarina Wester fungerar 
som ekonomichef på deltid. Hanna An-
dersson med ansvar för kommunikation, 
marknadsföring och information arbetar 
deltid under hösten.
Maria Lidberg har anställts som ny butikschef 
för Motalabutiken. Maria är känd av många 
som journalist på Motala-Vadstena tidning 
och har de senaste åren arbetat med integra-
tionsfrågor inom Motala församling. 
Ali Shaaib och Sussie Helmersson är 
tillförordnade på butikscheftjänsten för 
Linköpingsbutiken.Tommy Axén är till-
förordnad butikschef i Mjölbybutiken.

Information om medarbetar-
förändringar på Hjärta till Hjärta

Utbildning är viktigt. Det skapar förutsättningar för barn och unga att påverka 
sina liv och sin framtid i rätt riktning. I de länder Hjärta till Hjärta arbetar lever 
många barn och unga i fattiga och utsatta familjer och områden. Var därför 
med oss och stöd våra skolrelaterade projekt: after school, studiestöd till 
gymnasieungdomar, alfabetiseringskurser etc. Tack!

swish 123 196 33 47  bg 900-7857 Meddelande “Utb 2018”

Shoppa för en god sak 
- shoppa Second Hand

  

www.hjartatillhjarta.se/second-hand

Emanuila 
är nu färdig 
förskolelärare 
tack vare stöd 
från projekt Team 
Roma.

översättning & bearbetning: Hanna Andersson 
foto: BAM
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Arbetet på CBR-centret i Laç växer. Föru-
tom sjukgymnaster finns även en logoped 
till hjälp för att arbeta med bl a barn med 
autism. Nu öppnas ytterligare ett center på 
en ny ort. Läs vidare om sommarens besök 
och arbetetet som våra volotära medarbe-
tare arbetar med i Albanien.

Under juni var vi, Conny Bergqvist och 
Margareta Ideskär, i norra Albanien och 

besökte två av organisationens projekt inom 
CBR (Community Based Rehabilitation).  
Först var det Centret ”Qendra Fara Miresie” 
(”den goda säden”) som ligger i Laç. Centret 
har fungerat i snart tre år i sin nuvarande 
form och verksamheten bara växer. Målgrupp 
för centret är funktionsnedsatta/arbetslösa 
med behov av sjukgymnastik och/eller logo-
pedi och att ge dem gratis hjälp. Centret har 
börjat att ta betalt för viss träning om den 
sökande har en inkomst och har som mål att 

bli självförsörjande i framtiden. 
Hjärta till Hjärta har skickat 
ned Second Hand-kläder som 
centret försöker sälja för att 
delvis bli självförsörjande. 
Hjärta till Hjärta ger lön till ett 
antal anställda i centret. I höst 
har centret behov av att anställa 
en ny sjukgymnast eftersom en 
av dem flyttar till Frankrike.
 

Viktiga insatser för utstötta
Logopeden Dajana har jobbat i ett år och har 
barn/vuxna med autism/funktionsnedsättning 
som kommer till centret. Dessa barn har ingen 
skolgång i det albanska skolsystemet så hon 
ger dem bl a tal- och lästräning samt mycket 
social träning. En autistisk pojke som är 13 
år har börjat härma och känna igen ord. Han 
hade inte tidigare varit utanför hemmets väg-
gar. Dajana gör ett fantastiskt jobb med barn 
och vuxna som ofta är i utanförskap i samhäl-
let. Det bedrivs också social verksamhet för 
änkor och barn från fattiga utsatta familjer. 
Tre gånger i veckan lagar centret lunch till 
olika grupper. Caritas (katolska kyrkan) ger 
ekonomiskt stöd till centrets lunchverksam-
het. Många frivilliga jobbar också i centret och 
det gör att stadens barn kan komma på efter-
middagarna och spela fotboll, basket och vol-
leyboll. De får en meningsfull sysselsättning i 
staden Laç där lekytor lyser med sin frånvaro. 
 

CBR Albanien: Spännande utveckling & stora behov 

Hjärta till Hjärtas Conny Bergqvist och Magareta Ideskär möter Marian Doda, pastor i 
Fushe-Arrëz och de nya sjukgymnastassistenterna Mirell och Fredi tidigare i år. 

På en resa till Lettland i augusti besökte jag 
och en grupp en by i Madonas region ca. 20 
mil från Riga, ett område vi inte tidigare haft 
kontakt med. Kommundirektören berättade 
om situationen i området och socialarbetar-
na där hade planerat besök hos fem familjer 
som alla på olika sätt är i stort behov av hjälp.                                                                                                                               
Jag berättar lite om mötet med en familj:

Familjen bor i ett hus som ägs av mamma 
Ligas mor. Pappa Janis är just nu arbetslös 

men berättar att han tidigare varit i Sverige och 

Ny verksamhet i bergen har behov
Uppe i bergen ligger den lilla staden Fushe-
Arrëz. Där håller vi på att starta ett nytt center 
med två sjukgymnastassistenter. Som stöd till 
dessa två finns en sjukgymnast som ska utfor-
ma träningsprogram. Under våren har Mirella 
och Freddi gått på utbildning och under juli 
startade den nya verksamheten upp. Hjärta 
till Hjärta har transporterat ned begagnade 
utrustningar som olika sjukgymnaster skänkt 
i Sverige och utifrån detta bygger vi centret. 
Målet med centret är att de funktionsnedsatta 
ska få träning och social gemenskap. I fram-
tiden kan vi använda vår logoped och låta 
henne jobba med dem som har talsvårigheter 
i Fushe-Arrëz. Det nya centret behöver ha en 
minibuss att transportera alla funktionsned-
satta med samt mer träningsutrustning till 
centret. 
I dessa två fattiga städer behövs dessutom my-
cket ekonomiskt stöd till änkor och ensam-
stående mammor som är utan underhåll och 
annan hjälp.
 
Vill Du vara med och bidra till att behov 
kan mötas och människor få den här unika 
hjälpen i Albanien? Stöd CBR med en gåva 
redan idag. 
Tack.
 

/Margareta & Conny 

jobbat i skogen. Familjen har fem barn 
12, 10, 8, 5 och 4 år - tre pojkar och två 
flickor. Huset ligger långt ute på lan-
det och saknar de flesta moderniteter. 
Kommunen äger marken och familjen 
betalar skatt för huset och en avgift för 
marken. De enda inkomster familjen 
har just nu är barnbidrag och den lilla 
lön  Janis kan få om det finns något 
tillfälligt arbete hos bönder i närheten. 
 
Sjukdom försvårar situationen

Just nu är familjen i en mycket svår situ-
ation då mamma Liga har drabbats av cancer. 
Janis tar hand om barnen, huset och Liga. 
Han har därför ingen möjlighet att söka jobb. 
På grund av Ligas sjukdom får skolbarnen vis-
tas på internatet i skolan under veckorna och 
bara de små är hemma. Det är en stor om-
ställning för dem Liga är sängliggande och vet 
att det troligen inte går att bota hennes cancer.  
Men hon hoppas och berättar för oss att hon 
behövs och kommer att kämpa för att kunna 
ta hand om barnen som vanligt och avlasta sin 
man som nu måste göra allt. Här finns ingen 

hemsjukvård men Janis syster kommer ibland 
och hjälper Liga med personlig hygien och an-
nat. Familjen vill helst inte be om hjälp och 
försöker på alla vis att klara sig själva men i 
den här svåra och sorgliga situationen har 
de varit tvungna att be socialen om hjälp. Vi 
pratar länge med Janis, en mycket omtänksam 
man och pappa som inte vågar hoppas för my-
cket. Han berättar att i slutet på augusti kom-
mer Liga att läggas in på den palliativa avdeln-
ingen i Riga, 22 mil hemifrån. Vår önskan var 
då att barnen någon gång skulle kunna besöka 
mamma på sjukhuset men pappa sa att resan 
skulle kosta 50 Euro. Var skulle han ta dem 
ifrån? Det var med sorg i hjärtat vi lämnade 
familjen som på alla vis försökte få livet att gå 
vidare på ett hoppfullt sätt.

Familjestöd Lettland: Stora behov hos 
familjer i nytt område i Lettland

text: Vivi-Ann Ahlström 
bild: Velki Association

Familjen utanför huset i Madonaregionen. Bara mamma Liga saknas då 
hon tyvärr är sängliggande och svårt sjuk. 

Stöd CBR redan idag.  
Märk gåvan “CBR”. 

Din gåva behövs
bg 900-7857 SWISH 123 196 33 47

Stöd familjestödet i Lettland  
Märk gåvan “familjestöd Lettland”

bg 900-7857 SWISH 123 196 33 47



Även denna sommar har vår samarbetspartner 
Velki Association genomfört 2 sommarläger. 
Med stöd av Hjärta till Hjärta har lägren 
nu hållits i 18 år. Till varje läger inbjuds 10 
familjer med barn med funktionsnedsättning 
att delta. Under året möts ett 70-tal familjer 
i smågrupper för att stödja varandra. Ar-
betet leds av en psykolog och bekostas av 
Hjärta till Hjärta. Att få komma till dessa 
läger är en mycket efterlängtad upplevelse. 
Vi har fått del av ledarnas tankar och del-
tagarnas utvärdering. Velki Association 
skriver:

Varje sommarläger är ett äventyr efter-
som vi försöker att skapa ett bra klimat 

i gruppen. Vi vet av erfarenhet att alla del-
tagare har behov av krisbearbetning. Många 
föräldrar är trötta och tyngda av familjens 
livssituation. Den första dagen är en oerhörd 
utmaning att ena gruppen. Under många år 
har psykologen Ilze utvecklat en stor erfar-
enhet att möta dessa föräldrar. Hon lyckas 
skapa en miljö där deltagarna blir delaktiga 
i varandras frågor. Alla är viktiga och ingen 
behöver skämmas för att be om hjälp. Ilze 
hjälper deltagarna att förändra sitt tänkesätt 
och bryta ner barriärer. De föräldrar som del-
tog för andra gången anser att årets grupp var 
ännu bättre än förra årets grupp.

Personliga erfarenheter värdefulla
Mötet med Dita var en värdefull erfarenhet. 
Hon är specialist på barn med funktionsned-
sättning och har även ett eget barn med stora 
behov: ”Hon talade som en av oss.”

Sommarläger i Lettland: Vi har fått nya vänner
Dita har tidigare fått stöd av Velki As-
sociation när hennes son var liten och 
vet precis hur mycket det betyder för 
familjen. Dita skapade ett förtroende som 
har gett föräldrarna trygghet att kunna ta 
hennes hjälp i osäkra situationer. Dita är 
en internationellt erkänd specialist men 
hon talar så enkelt att alla kunde förstå 
henne.

Skapande som terapi
Skapandeseminariet är både det svåraste 
och mest värdefulla momentet under 

veckan. Den konstnärliga och kreativa proc-
essen används i en terapeutisk miljö. Målet är 
att öka deltagarnas mentala, emotionella och 
fysiska välbefinnande. Deltagarna lockades 
att uttrycka sina tankar, behov och känslor 
med teckningar, målningar och figurer i lera. 
Skapandeseminariet följdes av samtal med 
själavårdare. En deltagare berättade: ”Förra 

året grät jag. I år var allt annorlunda till min 
förvåning.” En annan deltagare intygade: ”Jag 
kom med andra känslor men återvänder hem 
som en helt annan människa, upprättad…”
Andra seminarier behandlade nationellt och 
individuellt självförtroende, träningsövn-
ingar och kostlära. Sista kvällen trivdes alla 
runt lägerelden. Månsken, tystnad, glittrande 
stjärnor på himlen bäddade för en harmonisk 
reflektion som avslutning på en fantastisk 
vecka tillsammans.

Barnen har sina egna lektioner med specialpedagoger och så klart fritid 
med tid för bad och lek.
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översättning & bearbetning av Anders Holmefur
Foto: Velki Association 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

Under sommaren har flera studenter 
och tonåringar från det romska sam-

hället i Troislav ställt upp som volontärer i 
After School-projektet i Tufanu, Rumänien. 
På så sätt kunde Somebody Cares ordna 
aktiviteter under sommarveckorna. Varje 
dag höll man i utbildningsaktiviteter; läsn-
ing, sång, bibelberättelser och lekar. Redan 
efter första dagen av aktiviteter insåg man 
att det behövdes en ledare på fyra barn.  
 
Duktiga unga  volontärer
En av de unga volontära ledarna var Abel, han 
visade återigen att han har en väldig talang 
och har en gåva att arbeta med barn. Den här 
gången hade han hand om en grupp flickor 
från andra till fjärde klass. De repeterade al-
fabetet, gjorde andra övningar och ledde dem 
mycket bra genom dagens alla aktiviteter. 
Varje dag var en välsignelse både för vo-
lontärer och barn. Många från Troislav kände 
tacksamhet över att de fick träffa barnen 
i byn och se hur deras livssituation ser ut.  
 
Nu i september startar den kommunala sko-
lan igen och den vanliga After School-verk-
samheten börjar på nytt. 

Hälsning från Tufanu 
- Somebody Cares sommar-
aktiviteter

översättning: & bearbetning: Hanna Andersson


