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Kära läsare!
Den långa vintern har fått
ge vika för den värmande
solen.
Finanskrisen håller fortfarande sitt grepp om
världen.
Företag får slå igen.
Människor blir arbetslösa.
Nöden blir större.
Katastrofen blir ett faktum
för de familjer som fastnat i
skuldfällan.
Vi undrar om det nån gång
ska bli någon ände på detta
elände?
Vår insatser blir tyvärr allt
mer nödvändiga.
Och vi kan ju inte stillasittande se på när familjer
bryts ned i
ekonomisk
katastrof.
Vi måste än mer betänka
att enda sättet att lindra
nöden är att vi som har
något, delar med oss.
I Lukas 3:11 kan vi läsa:
Han svarade: "Den som
har två skjortor skall dela
med sig åt den som ingen
har, och den som har
bröd skall göra på
samma sätt."
Det är ett gott råd att vi ska
dela av vårt överflöd. Och
kunde vi alla lyda dessa ord
vore det inte samma nöd i
världen.
När vi lyssnar till nyheterna
och hör om bonusar och
pensioner i mångmiljonklassen förstår vi lite bättre
varför en del måste leva
fattiga. Så stora kakor kan
givetvis inte bakas och
delas ut till alla. Våra
vanliga arbetarlöner ter sig
som smulor i förhållande till
dessa feta kakor.
Men vi får hoppas att det
faller ned en och annan
smula när man biter i de
feta kakorna, för faktum är
att även smulor är bröd.
Så låt oss se det från den
ljusa sidan och hjälpas åt
att samla in dess smulor.
Säkert kan vi sedan baka

smulor som kan mätta i
varje fall någon.
Det är på så sätt vi arbetar,
att samla in lite här och lite
där, för att sedan få en så
pass stor kaka att den kan
mätta någon.
Vi hoppas att denna sommar ska vara den tid när
krisen vänder och ett nytt
framtidshopp kan skönjas.
Men likväl måste vi räkna
med att fler och fler
människor kommer att lida
av hunger framöver.
Den enda glädje vi har är
vetskapen om att de
insatser vi gör når fram och
blir till verklig hjälp.
Vi får ständigt förfrågningar från människor i
Lettland som vill lämna
landet för att söka sin lycka
i Sverige.
Men tyvärr kan vi inte lova
guld och gröna skogar här i
Sverige heller.
Men jag vill mana till
återhållsamhet och tänka
på de fattiga när vi i njuter
av sommaren.
Så rådet står kvar:
Ge medan du kan. Dagen
kommer när det kan vara för
sent att hjälpa.
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Att via denna skrift visa på det arbete som bedrivs i
Sverige och i våra projektländer, samt inspirera
läsaren att stödja verksamheten.
Arbetet grundar sig på den kristna kärleken till
medmänniskan. Som ledmotiv har vi Bibelns ord: "Allt
vad ni vill att andra ska göra för er, det skall ni göra
för dem.".
Utifrån detta och utan åtskillnad av människors ras,
religiös tro, social bakgrund eller politisk inriktning,
skall Hjälp Till Liv International ge humanitär och andlig
hjälp åt nödställda, fattiga och lidande människor.

Idag är listan på fadderbarn som väntar på
fadder mycket lång.
Gör ett litet besök på
www.htli.org, och välj
vem du vill hjälpa.
Gå in på länken
Hjälp Mig så får du upp
listan på väntande barn.

Din insats räddar liv!

Omslagsbild:
Med stor glädje och iver får barnen på
barnhemmet Tabita dela på en korg full med
påskgodis.

Copyright © 2008 Hjälp till Liv International.

Mottagning av kläder vid
NorstaDepån
Öppet torsd. 14-19, samt lörd 10-14

Hudik Hårteam
Käppudsgatan 1
Hudiksvall

Viveka Melin ..........................
Kerstin Löjdström ..................
Ingrid Mattson .......................
Anna-Lena Broberg ...............
Mariana Winblad von Walter ..

0650-96820
0650-96830
0650-96875
0650-16175
0650-96875
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Tack! Ni har än en
tVerksamhetsberättelse för Hjälp Till
Liv International året 2008

Året 2008 har varit ett händelserik år med
många aktiviteter.
Under året har 8 möten/samlingar hållits för
att informera och entusiasmera människor i
det arbete vi bedriver. Huvudaktiviteten har
legat i våra tre löpande projekt.
Fadderverksamheten i Rumänien, Lettland,
Etiopien och Ryssland, Barnens Hus och
matutskänkningen för gatubarn och
hemlösa i Lettland. Fadderverksamheten
har ökat även i år och uppgår nu till mer än
600 registrerade personer som får eller har
fått hjälp.
Många personer har fått ovärderlig hjälp och
flera studenter har avlagt examen efter
fullgjord utbildning.
Verksamheten i Tabita, Barnen Hus i
Rumänien, fortsätter och ett 25 tal barn har
möjlighet till en god utveckling. Även några
hemlösa får möjlighet att äta ett mål mat om
dagen genom Tabitas omsorg.
Matutskänkningen i kyrkan i Daugavpils
Lettland under ledning av Slava och Nikolaj
Shevchuk har fortsatt som tidigare där ett
100-tal barn och hemlösa genom detta
arbete får äta ett rejält mål mat om dagen.
Stödet till församlingen i Gulbene för att få
igång verksamheten för att förse områdets
gatubarn med mat och omsorg, har fortsatt
under 2008. Verksamheten förväntas vara i
gång under våren 2009. I Etiopien har två
tappställen installerats som väsentligt
under-lättar vattenförsörjningen till de
familjer som bor i det område vi betjänar med
fadderverksamhet.
Under året har samtliga fadderråd från våra
projektländer besökt Sverige under tio
dagars seminarium för utbildning.
Seminarierna behandlade till stor del om
människosyn och handikappades situation i
samhället. En stor del av tiden utgjordes
även av datautbildning och träning i vårt
Faddersystem ”Aidtrack”.
Under året har två välgörenhetsgalor
genomförts. En gala genomfördes i mars till
förmån för arbetet i Lettland och en i oktober
för arbetet i Rumänien, Lettland och
Etiopien.
För andra året i rad serverades ”kôlbulla”
under höstmarknaden i september.
Aktiviteten inbringade drygt 44000kr.
Under året har en utbyggnad av lagret vid
NorstaDepån gett oss ytterligare 160 kbm
lagringsutrymme. Personalrummet har
renoverats och fått permanent värme med
hjälp av luftvärmeväxlare.
Klädinsamlingen har pågått hela året vid
NorstaDepån och vi har under året levererat
drygt 92 ton kläder och material, det mesta
till Lettland. Den nedlagda arbetstiden från
frivilligarbetare vid NorstaDepån uppgår till
mer än 620 timmar.
Våra stödmedlemmar har ständigt ökat och
vi noterar idag att ca: 191 personer betalat
stödavgift. Antal aktiva unika givare är 684
och totala antal gåvor under året är ca:
3450 med i genomsnitt 9.5 gåvor per dag.
Styrelsen, genom Allan Widarsson

gång överträffat
våra förväntningar.
Aldrig tidigare har vi
kunnat hjälpa så många
som under 2008.

Omsättning

Omsättningutveckling
1600000
1 490 581 kr
1400000
1 238 957 kr
1200000

945 277 kr

1000000

800000
550 001 kr

Aldrig förr har vi heller fått så
stort stöd i form av arbetsinsatser och ekonomiska bidrag.
Detta gör att vi ser fram emot
2009 med stor tillförsikt.
Behoven är enorma för de
fattiga. Finanskrisen gör våra
insatser ännu viktigare. De
fattiga blir bara fattigare och
troligen blir därför de rika rikare.
Kostnaderna rusar i höjden på
allt som kan köpas. Maten blir
allt dyrare och är nu i stort sett i
samma nivå som våra matpriser.
Och tråkigt nog ser vi att
“vanliga” pensionärer i all högre
utsträckning söker hjälp. I
Daugavpils har allt flera pensionärer kommit till matutskänkningen i kyrkan för att få
ett mål mat. Tidigare har det
mest varit uteliggare och
alkoholister som kommit för att
stilla sin hunger.
Men samtidigt känns det bra
att vi har möjlighet att ge hjälp till
de som kommer. Vi vet nu att
kostnaderna för matutskänkningen ökat under året 2008
och blir troligen högre under
2009.
I vår målbeskrivning för
projekt under 2009, är högsta
prioritet, att färdigställa
byggnaden för gatubarnsarbetet i Gulbene .
Vi kan med glädje notera att
flera personer av Lettlands välbärgade grupper, främst i Riga,
har börjat visa intresse för vårt
arbete och många är beredda
att hjälpa de fattiga och vill
bidra med både varor och
pengar .
Vi har nu kompletterat vårt
faddersystem så att det medger
hantering av både svensk och
utländsk valuta, så att även utländska givare kan inkluderas.
Inför 2009 siktar vi på
insamlingsmålet 1,7 miljoner
kronor.
Liksom tidigare år gick 95 %
av insamlade medel till ändamålet för avsedda projekt.
Detta finns redovisat hos SFI.
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Hämta din katalog
hos Comfortbutiken

Comfortbutiken i Hudiksvall
Granebovägen 3b
tel. 0650-76920
www.badenergi.se
Vard 10-18, Lörd. 10-14

Hans Målare
i Hudiksvall AB
Hans Engberg

Allt inom måleri
Kronobodagatan 13, Hudiksvall
tel. 0650-31606
mobil 0706079949
hans.malare @swipnet.se

Det finns ett 60-tal barn på listan
barn som väntar på fadder.
Behoven är gränslösa.
Finanskrisen gör situationen
mycket värre.
Vanliga pensionärer har inte
tillräckligt för att täcka matkostnaderna.
Många barn lider av att inte ha det

www.hansmalare.se

allra nödvändigaste för att klara
skolarbetet: kläder, skolmaterial
och en vettig matsäck.
För 100-150 kr/mån kan du bli
fadder och förbättra livsförhållandet för dessa människor.

--- Bli Fadder!----

. Kontorsfastigheter
. Specialtransporter
K S – FASTIGHETER AB
Stig Bertilsson
Tel. 070 398 74 56
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När vi bestämde oss för att göra ett
projektarbete m bistånd från
Hudiksvall till Lettland tyckte vi att
en resa till Lettland var självklar.
För att med egna ögon få se hur
Hjälp Till Liv Internationals
biståndsarbete hjälper människor i
just Lettland.
Vi begav oss till Gulbene, en liten
by nordöst om Riga. Vår last
bestod av flera ton kläder och
byggmaterial samt 18 personer
som frivilligt följt med för att hjälpa
till med bygget. I Gulbene skulle vi
renovera en gammal tågstation till
ett fritidshem i förmån för fattiga
och utsatta barn. I Lettland är det
vanligt att barnen lever i tuffa
hemförhållanden vilket leder till att
de söker sig till gatan. Att nu
barnen i Gulbene får ”ett extra
hem” betyder otroligt mycket.

På fritidshemmet kan de få både
mat, värme och kärlek.
Vi fick möjlighet att komma hem till
ett par familjer som får bistånd från
Hjälp Till Liv International. Där
delade vi ut kläder och en del mat
vi hade med oss på resan. Att se
hur lyckliga de blev värmde våra
hjärtan. Saker som vi tar för givet
varje dag är inte en självklarhet för
dem.
En familj berättade att alla barnens
kläder var sända av Hjälp Till Liv
International och de var djupt
tacksamma över detta. Eftersom
de annars inte haft råd att kunna
köpa kläder till sina barn.
Det råder hög arbetslöshet i
Lettland och de familjer vi träffade
sa att det är svårt att få ekonomin
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att gå ihop när bidragen från staten
är väldigt låga. Nu när barnen i två
familjer fått faddrar i Sverige
kommer de att ha råd att gå i skola
och dagis.
Efter att ha genomfört den här
resan har vi fått förståelse över hur
bistånd från Hudiksvall till Lettland
verkligen hjälper. Fastän hjälpen
kan anses som en liten droppe i
havet så är det alltid en droppe
som hjälper någon och som är
betydelsefull.

Gabriella Grunnesjö och Maja Persson,
båda från Delsbo

Det blev nästan julaftonsstämning när vi kom med en säck fina kläder till familjen.
Foto Gabriella Grunnesjö

Din egenvårdsbutik
som tänker med hjärtat
Fyren Storgatan 24, Hudiksvall
Tel 0650-14260

Delsbo
Tel. 070-5608509
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Nöden i världen tycks öka allt mer. Girigheten hos några få

gör att många fattiga får lida.
u
Många barn står på väntelistan och många flera väntar på

att få komma med. Vi behöver därför stärka vår
fadderverksamhet.
u
Det är nödvändigt att vi får fler fadderkonsulenter,

personer med goda sociala egenskaper, som kan arbeta
med att inspirera människor att vilja hjälpa de fattiga.
u
Därför söker vi dig som brinner för att göra livet bättre för

fattiga barn.
u
Du är en utåtriktad person med brett socialt nätverk, med

stor förmåga att entusiasmera personer du får kontakt
med.
u
Du får arbeta i en mycket välorganiserad ideell fadder-

organisation med kanske världens bästa faddersystem,
där 100% av pengarna når fram och betoningen ligger på
personlig fadderkontakt.
u
Du kan bo var som helst i landet.
u
Du kan arbeta tillsammans med flera personer på din ort.
u
Du kan ordna informationsmöten på skolor, kyrkor m.m.
u
Du kan arbeta helt självständig via Internet eller vara en

kontaktperson som ringer in till vårt kontor när du har en
ny fadder som vill ha ett barn.
u
Du får all den utbildning du behöver om våra datasystem

för att känna dig säker i din uppgift, helt beroende på hur
du vill arbeta.
u
Väljer du att använda telefon och ringa in dina uppgifter till

våra övriga fadderkonsulenter, behöver du ingen
datautbildning.
u
Du kommer att få allt informationsmaterial du behöver i

form av foldrar och film för att effektivt kunna föra fram
ditt budskap.
u
Det är inget betungande arbetet, annat än den nöd och

otillräcklighet man upplever, när man ser de enorma behov
som finns.
u
Men tillsammans är vi starka och kan uppmuntra varandra

till fortsatt engagemang.
u
Lönen Du får, är den glädje du får uppleva av att veta att Du

kunnat hjälpa ett barn till ett bättre liv.
Hör av dig till Allan på allanw@htli.org,
eller tel.0650-560107

Hudiksvall
Tel. 0650 – 10438
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Det är nu ca.16 år sedan jag
besökte Rumänien första gången.
Många resor har det blivit under
åren, men mest som chaufför eller
annat arbetsuppdrag. Men denna
gång skulle det bli annorlunda, Nu
var det en semesterresa där inga
plikter och uppdrag var planerade.
Dessutom skulle äntligen min fru
Agneta kunna följa med.
Resan startade tidigt på långfredagen, vidare med färja från
Nynäshamn till Gdansk i Polen där
vi bokat hotell för första natten.
Dagen efter nådde vi Krakow i
södra Polen. Under största delen
av dag tre besökte vi koncentrationslägren Auschwitz och
Birkenau, något man inte kan göra
oberörd även om man varit där ett
flertal gånger tidigare. Följande
natt blev det övernattning i den
pittoreska staden Zakopane, högt
uppe i Tatrabergen på gränsen till
Slovakien. Staden Zakopane blev
välkänd under vinterolympiaden
1976. Dagen därefter gick färden
över Tatrabergens krokiga serpentinvägar genom Slovakien och in i
Ungern.
Efter ännu en övernattning och
nu i det platta Ungern, kom vi så
äntligen in i Rumänien med dess
gröna berg och kullar. Vackert!
Våren hade kommit långt i
Rumänien och många blommor
stod i full prakt, syrenerna slog ut
medan vi ännu var där, och
dagstemperaturen låg mellan 2025°.
Den ortodoxa kyrkan i Rumänien, som i år firade påsken en
vecka senare än den svenska
påsken, har en del andra traditioner än vi är vana vid.
Långfredagen var en vanlig arbetsdag medan däremot annandagen firades. Barnen i Reghin
hade påsklov under samma vecka
som här i Hudiksvall.
I Reghins pingstkyrka samlades
man varje kväll till bön mellan 1819 under hela den så kallade
“stilla veckan” fram t.o.m.
långfredagen.
På skärtorsdagen fick vi följa
med Attila och Pusha på en
gudstjänst med nattvard i deras
utpost i Dedrad, där Attila har
huvudansvaret. Där finns en
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En typisk landskapsbild i Rumänien som möter en besökare i vårtid.

mycket liten församling som har
sin lokal inrymd i ett litet
bostadshus med kanske 25
sittplatser.
En för oss ny erfarenhet var när
den gemensamma nattvardskalken cirkulerade runt tills vinet
var slut. Det räckte inte med att
dricka bara en gång.
Nattvardsvinet fortsatte att delas
ut tills det tog slut. Det mest
avvikande, i förhållande till våra
traditioner, var ändå när två
personer, utrustad med var sin stor
balja och handduk, kom in i lokalen
för att utföra fottvagning på mötesdeltagarna, helt enligt den bibliska
förebilden.
Vid påskdagens gudstjänst var
Reghins pingstkyrka fylld till sista
plats. Påskdagen är ju den mest
firade dagen i den kristna
traditionen.
Barnen i församlingen framförde
mycket engagerade ett ”vårdrama” medan ungdomarna svarade för sången.
Demitru och Petrika ansvarade
för gudstjänsten, som när man inte
förstår språket, ofta kan upplevas
lite lång.
Vi fick även tillfälle att följa med
Attila, (som också ansvarar för
fadderabetet i området), ut till fyra
familjer för att dela ut månadens
matkassar .
Petrika, även han från fadderrådet i Reghin, guidade oss när vi
ville besöka vårt 17-åriga
fadderbarn. Men tyvärr var hon
inte hemma vid vårt besök i
familjen. I det hus där familjen bor,
(som kan betraktas som ett
rivningshus), samsas 4 barn och

två vuxna i ett enda litet rum.
Men vi fick i alla fall möjlighet att
ta med hennes två småsystrar ut
på stan och bjuda dem på varsin
mjukglass.
Vägarna i Rumänien var i mycket
skiftande kvalitet. I Reghin, nära
platsen där Attila bor, pågår just nu
en ombyggnad av bron över älven,
och där man även ska bygga en
rondell.
Det pågår en hel del förändringar
i staden bland annat så ska
garagelängan, där Attila har sin bil,
rivas till förmån för en större gata
och trädplantering.
Var de i framtiden ska parkera
sina bilar, visste Attila ännu inte.
Dessutom såg det ut att byggas
hus lite överallt i byarna. Många
småbutiker får nog slå igen pga
stora affärsjättar från Europa
etablerar sig i området.
Vi besökte även tillsammans
med Attila och hans fru Pusha en
liten fin fiskerestaurang uppe i
bergen, ca. 45 km från Reghin.
Vårvärmen var fantastisk och vi
kunde konstatera att vi tagit med
jackorna helt i onödan.
Vilken fin vår!!!
De sista kronorna jag spenderade i Rumänien var i gränsstaden Arad, där jag för 30 kronor fick
håret klippt till 6 mm.
Vi fick med oss många hälsningar från Rumänien till vänner
som rumänerna
känner i Sverige.
Stig &Agneta
Matsson,
Hudiksvall

www.hudiksvallssolskydd.se
Tel: 0650-10454
info@hudiksvallssolskydd.se

l
Vi är specialiserade

på däckservice för mc,
personbilar, lastbilar och traktorer.
l
Vi har ett stort urval av LM-fälgar
l
Vi utför hjulinställning
l
Butik med biltillbehör

Däckab i Hudiksvall

Däckab i Delsbo

Norra Industrivägen 2, 824 34 Hudiksvall
Tel:0650-167 90, Fax:0650-316 87,
Jourtel:070-640 75 50

Sunnansjövägen 3, 820 60 Delsbo
0653-108 95, Fax:0653-166 24
Jourtel:070-226 31 51

Vi är miljö-och
kvalitetscertifierad
enligt standarderna
ISO 9001:2000
och ISO 14001:2004
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Laponia Konsult
Hjalmar Lundbomsvägen 29
981 36 KIRUNA

J-O Bäck Affärsutveckling AB
Drottninggatan 6
824 30 HUDIKSVALL

Tel 0980-10210,
070-6060210
bothnia.invest@kiruna.nu

Tel 070-5240802
janne.back@telia.com

DINA PARTNERS I SAMARBETE NÄR DET GÄLLER:
+ AFFÄRSUTVECKLING
+ FÖRETAGSANALYSER
+ OMSTRUKTURERINGAR
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Den 9 mars for åtta elever från
Bromangymnasiet tillsammans med
åtta hantverakre till Lettland för att
göra en insats i den gamla
järnvägstationen.
Denna har inköpts av den lokala
pingstsförsamlingen för bli både en
samlingslokal för försam-lingen och
samtidigt ett dagcenter för de gatubarn
som finns i området. Hit skall barnen
kunna komma för att få ett mål mat om
dagen och samtidigt få möjlighet att få
rena och torra kläder.
Kommunens socialkontor har enträget
frågat församlingen när de kan börja ta
emot barnen. Och under den ekonomiska kris som nu råder blir problemen
än värre.
Därför har Hjälp Till Liv International
satsat på att hjälpa till med detta
bygge. Det har blivit flera förseningar
under resan lopp, men nu ser vi
äntligen ett punkt där det kan bli möjligt
att starta verksamheten.
Våra sponsorer har ställt medel till
förfogande och det är med glädje vi
kan se att det äntligen tar form.

Den anrika järnvägstationen är belägen efter den smalspåriga järnväg
som under många år betjänat människor som skulle resa ca: 40 km till
grannstaden Aluksne. Nu väntar en ny era för denna byggnad, då den i
framtiden ska tjänstgöra som församlingslokal och dagcenter för
gatubarnen i Gulbene.
Församlingen köpte huset som var helt tomt på innehåll . All metall ,
såsom vattenrör och värmeelement var demonterat och sålt till skrot
under tiden man kunde få bra betalt för järnskrot.

Arbetet med Gulbeneprojeket har varit
lite trögt. Ett av de tidskrävande
hindren var att få till en ny infartsväg till
fastigheten. Den gamla grinden till
huset öppnades mot järnvägen och

Med på resan fanns även fyra elektriker från Bromangymnasiet i
Hudiksvall. De var nu ute på sin planlagda praktikperiod och deras
uppgift skulle bli att tillsammans med övriga hantverkare förse hela
huset med ny elinstallation. Den gamla var ju till stor del utriven och
endast provisoriska kopplingar hade gjorts för att få belysning under
byggtiden.
Under resan på färjan anslogs en tid för proejketgenomgång för att
alla lättare skulle kunna sätta sig in i arbetet. Allt var nämligen
planerat i minsta detalj för att inget skulle kunna försena arbetet
ytterligare. Ritningarna hade blivit färdigställda bara några timmar
innan avfärden och elkillarna var mycket intresserade att få sätta sig
in sin uppgift för att kunna starta arbetet direkt vi kommit fram.
Maya Persson och Gabriella Grunnesjö, hade i skolan valt som
projektarbete att sätta sig in i HTLI:s
biståndsarbete.
Men de deltog dessutom handgripligen i byggnadsarbetet.
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Från vänster runt borden ser vi: Peter Roos, Charles Lindberg, Hans
Melin, Stig Sedin, Sigge Westberg, Allan Widarsson och längst fram
till höger sitter “elchefen”, Arne Edström, som trots sina 75 år
fortfarande driver sin rörelse. Nämnas bör att samtliga deltagare
arbetade helt utan ersättning.

det var nödvändigt att passera över
järnvägsspåren för att komma in.
Och det är ju lätt att förstå att den
vägen inte var någon lämplig entré
för de gatubarn man vill hjälpa och
bjuda in till ett mål mat varje dag.
Det blev därför en hel del
tidskrävande förhandling med
grannfastigheten för att få köpa den
mark de behövde för att anlägga en
ny väg direkt från gatan in till
fastigheten.
Men nu i mars månad var det klart att
sätta in slutspurten för att få allt på
plats. Gymnasieskolans elever var
en verklig resurs i arbetet.
Det bör väl även nämnas, att det kan
vara en nyttig erfarenhet för dessa
ungdomar att få se lite av våra

För den som har lite eltekniska kunskaper framträder denna mastodonta elcentral som en synnerligen nostalgisk anordning.

grannländers levnadsförhållanden.
Vid denna arbetsresa som
utgjordes av sex långa arbetsdagar, utförde vi ca 750
manstimmars arbete.
Och det var verkligen en helt
annan byggnad som vi lämnade
än den vi möttes av när vi
anlände.

Allan Widarsson

“Mattanterna” Karin Nilsson, Delsbo
och Ulla Lander, Tirep, serverar mat
på arbetsplatse.
Hans Melin var först till bordet för att
få sig ett skrovmål med potatismos
och köttbullar.

El-eleverna Simon Runesson, Peter Roos, Charles Lindberg och
Robin Persson var huvudstyrkan i elektrikerlaget. De fick göra en del
av sin APU (ArbetsPlats förlagd utbildning) på denna resa. Betyget
blev VG. ( Väl Godkänd).

Efter en vecka och ca: 750 mantimmars arbete fanns ny elström i hela huset. De lokala representanterna
var mycket imponerad övar vad som blev utfört under dessa intensiva dagar. Man kunde äntligen skönja
slutet på detta utdragna arbete som pågått i drygt två år.
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Lettland och Sverige, jag är Ert barn, Ni är min mor och min far.

Ditta Rietuma,
Ekonomi Magister,
ger en exlusiv rapport om den lettiska
finanskrisens orsak.
Fattigdomen i Lettland och den
svenska bankfällan.
Hjälp till Liv Internationals
hedervärda arbete kan rädda
många människor i Lettland från
att svälta/frysa ihjäl under det
kommande året. Förfallet på andra
sidan av Östersjön är katastrofalt!
Bankkrisen på andra sidan av
Östersjön är dock ännu mera
svensk än lettisk! På inrådan av
Sveriges finansminister Anders
Borg, IMF och EU har man enats
om en så kallad ”interndevalvering”, vilket innebär att
Lettlands statsbudget ska
halveras!!! genom att skära i
utgifterna - att minska antalet
1
anställda och sänka lönerna och
pensionerna med upp till 40 %
samt höja skatterna. Många är de
skolor och sjukhus som redan gått
på sparlåga, som nu blir tvungna
att stänga. Den största fasan är
inför hösten då den 9 månader
långa arbetslöshetsförsäkringen
kommer att ta slut för tusentals
nyarbetslösa. Det finns inte några
Socialförsäkringar värda namnet i
Lettland och massvält i klass med
Ukrainas, år 1932, inväntas att bli
ett faktum.
Dokument Inifrån (DI) programmet
2
Bankfällan sändes på TV 26 april
och kan fortfarande ses alla tider
på dygnet t o m 14 augusti på SVTs
webbtv. Huvudteserna i reportaget
är två.
1. Att krisen uppstod beroende på
att Letterna lånade sanslöst för att
lyxkonsumera. Några lyxbilar
dominerar reportagets första
halva.
2. Att de svenska bankerna
(Swedbank, SEB och Nordea)
som utgör mer än 70 % av

18

Lettlands banker bestämde vid
krispaketets förhandlingar med
IMF (International Monetary
Fondation) att Lettland inte skulle
devalvera sin valuta (Lat).
Devalvering hjälpte Sverige ur den
jämförelsevis mångdubbelt
mildare Svenska bankkrisen på
90-talet. Men svenska banker
skulle ha gjort stora förluster om
de inte som nu 2009 förhandlat
bort devalveringen av den Lettiska
Laten. Lettlands befolkning sattes
på svältkur istället.
Det är direkt orimligt att argumentera att krisen skapades p.g.a.
”lyxkonsumtion” när året 2004
EUs statistiska centralbyrå kom
fram till slutsatsen att Lettlands
invånare tjänade i snitt ”en
sjundedel av vad medellönen var i
EU” och hade de lägsta minimi3
lönerna i Eu !!! Detta medan
priserna hade stigit upp till EUs
prisnivåer. Den geopolitiska
orättvisan är något vi har blivit
vana vid men den är inte naturlig
(t. ex. i Sovjet fanns det standard i
både lön och kostnader för alla
etniska och regionala grupper –
alla tjänade lika mycket för samma
mängd/kvalifikation av arbete).
Som man kan även se på Baltic
4
Course så föll fattigdomen i
Lettland under den dramatiska
bankutlåningstiden med ett par
procent från 23 % 2006 till 21 %
året 2007. Lönen steg upp enbart
5
35 % under högkonjunkturen – så
den var fortfarande bara en
fjärdedel av EU-lönen vid
upphettningens topp.
Lettlands invånare lånade mest för
basala behov - bostad, företagande, matvaror, tandvård och utbild-

ning (högskola kostar c a 40.000
kr/år). De två senaste hade varit
gratis i Sovjets regi.
Ännu mera intressant är att
fattigdomen som ett samhällsekonomisk begrepp uppstod i
Lettland först på 90-talet, efter
Sovjetunionens sammanbrott.
Innan dess fanns det varken
arbetslöshet eller fattigdom - ordet
användes enbart för att beskriva
enskilda individers obestånd.
I FAFO rapporten 503 - Poverty in
6
Latvia , författad av Ilze
Trapenciere, upptäcker man att
fattigdomen uppstod som resultat
av att stora sovjetiska företag, som
VEF(radio-telekommunikation),
RER(elektronik) och RAF
(minibussar), förklarades icke
världsmarknadsdugliga och
stängdes med enorm arbetslöshet
som följd. Pensionärernas sovjetiska ersättningar krymptes till
långt under existensminimum. I
åldersgrupperna ser man att det är
mest barn och ungdomar 16-24
år som drabbas värst av
fattigdomen.
Även ensamstående föräldrar är
väldigt drabbade (34 %) samt
enpersons-hushåll.
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En ny grupp kapitalister etablerade sig i landet under 90-talet
och klasspolarisering återföddes
på nytt. Inkomstklyftan, som mäts
7
med Gini koefficient , växte
snabbast på landsbygden där man
har drabbats märkbart av senaste
decenniers omstruktureringar.
Priset på landbrukarnas slutprodukter är så låg att det är enbart
storgårdar som kan överleva och
allt mer av land och mark har
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Referenser:
1
http://www.va.se/nyheter/2009/04/27/lettland-morten-hansen/
2
http://svtplay.se/v/1527754/dokument_inifran/bankfallan
3
www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/07/word/lv0504102s.doc
4
www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=7458
5
http://www.va.se/nyheter/2009/04/27/lettland-morten-hansen/
6
http://www.fafo.no/pub/rapp/503/503.pdf
7
http://www.fafo.no/pub/rapp/503/503.pdf, sid. 7
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... försvarade
sig Rigaborna mot
hamnat i bankirernas ägo
beroende på lantbrukarnas
obestånd. Lokalproduktion utgör
numera enbart en bråkdel av
Lettlands matvarumarknad och
maten importeras istället från
andra länder, såsom Litauen,
Estland och Polen. Det är
hjärtskärande att se bonden
Jaanis Vitins i DI att återberätta
tragedin då han av banken
tvingats att slakta alla sina kor i
den nybyggda storgården, samt
sälja gården. Det här är ingen
”lyxkonsumtion” – det är orättvisa
och orimliga ekonomiska förutsättningar som förstör Lettland
och orsakar obeskrivligt lidande.

Sovjetregimens styrkor som
försökte stoppa Lettlands frigörelse. Men med facit i hand är det
uppenbart att det blev inget av
Letternas strävan efter en
självständig och fri nationalstat.
Västerländska finansiärer har
använt lettiska folkets frihetssträvan i sina vinstsyften, värre
än vad Sovjetregimen gjorde.

Det är helt orimligt att Lettland inte
domineras av egna banker som
skulle tjäna lokalbefolkningens
intressen. Det är ett oacceptabel
bank- och finanssystem vi har! Det
skulle ju t o m grundskoleelever
förstå att ett land ska ha egna
banker – inte största delen
svenska och resten ryska! Det är
inte förvånande att det leder till att
landet plundras!
Länderna i Europa som tidigare
fått nödlån av IMF är Vitryssland,
9
Ukraina och Ungern . Argentinakrisen 2001 och U-lands skuldsanerings-problematiken är skapade
av liknande IMF bank-affärer. Den
så kallade ”räddnings- eller
hjälppaketet” klubbades igenom
dagen före julafton av IMF:s
exekutiva styrelse i Washington,
tre kvarter från Vita huset och
omfattar ca 80 miljarder kronor,
där IMF står för 18, EU – 32,
Sverige – 7, för att nämna några.
Även Europeiska Utvecklingsbanken, Världsbanken och andra
länder beviljade lån. Allt som allt
har Lettlands invånare satts i en
skuldfälla som skall återbetalas i
flera generationer framöver.
Den 13 januari 2009 blev det
kravaller i Riga, ett datum valt med
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Vid slutet av reportaget besöker DI
ett psykiatriskt sjukhus i Riga där
överläkaren förklarar att de flesta
av patienterna har egentligen
sociala, fattigdomsframkallade
orsaker till sin vistelse på
sjukhuset, vissa har förlorat hem
och har ingenstans att återvända
till. Här kan det tilläggas att det är
den gamla hederliga svenska
Sparbanken, numera Swedbank,
som har förvandlats till en stor
fastighets och markägare i Lettland. Den ekonomiska kolonisationen av Lettland är i sin
slutfas. En kolonisatör är inte fri
heller – den är inklämd i en
förtryckares tvångströja och lever i
ständig rädsla att bli avslöjad och
straffad. Nu är det så att jag tror
inte på straff – men saker och ting
skall snarast ställas till rätta! ”Du
gamla, Du fria….!!!!”
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Det pågår en ekonomisk depopulations process där forskarna
förutspådde halvering av Lett8
lands befolkning året 2051 i
jämförelse med 1990 redan utan
att krisens destruktivitet räknats in.

L

SAAB och VOLVO, världskända
för sina starka varumärken, är en
skugga av sitt forna jag och
tiotusentals varslas i Sverige nu.
Tvångsarbetsplats-gulag för
långtidsarbetslösa vid arbetsförmedlingar är redan ett faktum i
Sverige. Matpriserna rasar i
höjden! Att Sverige är världens
största vapenproducent per capita
håller Sverige över vattenytan,
men skulle militär-industrin
slopas, skulle även Sverige varit
konkursfärdigt.
Dessa omständigheter tyder på att
stora förändringar behövs för att
lägga om kursen för samhällsutvecklingen.
Dessa förändringar bör diskuteras
på EU nivå - , där mer än 70 % av
våra lagar stiftas numera.

Bankakuten stod redo, precis som
efter Sveriges lånebubbla på 80talet, det finns stora likheter i
processen hur bankkrisen skapades i Lettland och den Svenska
90-tals krisen. Lettlands bankkris
är en mångdubbelt värre repris av
den Svenska. Det var ju inte så att
bankerna inte visste vad de höll på
med under högvinst-rouletten.
”Banker tjänar stora pengar då de
tar stora risker, det är det som alltid
går igen” säger Swedbanks
Baltikum chef Håkan Berg för DI.
Våra två länder har ett kollektivt
öde, som pekar nu åt Östersjöregionens nergång.
Antalet svenska små och medelstora företag krymper för varje dag
och många svenska storföretag
har överlevnadssvårigheter..

Det är inte svenska folket som
tjänat på bankaffärerna i Lettland,
det är internationella storbankirer.
Östersjöregionen kan sluta sina
krafter samman och säga ifrån att
bli tvungna att underordna sig
bankirernas kortlekar! Vi behöver
en självständig ekonomi och ett
oberoende finanssystem.
Bankkrisen är här och alla vet att
det nuvarande finanssystemet inte
fungerar! Vi kan skapa ett bättre
system och det behöver vi göra
NU innan massvält börjat härja
både i Lettland och Sverige! Det
enda rimliga är att skänka
räddningspaketet till Lettland, som
är en skuld som storbankirerna
tagit ut i vinster under minst ett
decennium, och tillåta Lettland att
devalvera sin valuta! Det finns
mycket att göra men än är det inte
för sent!
I Kärlek och Tro,
Ditta Rietuma, Ekonomi Magister
Gendereconomy.com
nu@ditta.nu

Referenser:
8
2(8)/2006 Demographic Situation: Present and Future. Commission of
Strategic Analyses. Zinatne. Sid. 102.
9
Affärsvärlden Nr 6, 4 feb 2009, Operation Baltikum
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Vi gratulerar förra numrets vinnare.
Anneli Löjdström, Harmånger
Sara Sjölander, Enköping
Helfrid Svedberg, Hudiksvall
Ingvar Nordin, Delsbo
Max & Melvin Hörding, Sollentuna

CD-skiva
CD-skiva
CD-skiva
Två trisslotter
Två trisslotter

Rätt lösning ser ut så här:

Ge ditt namn till en OASEN-stuga!
På den rekreations- och lägergård i Lettland vi är med att projektera, behövs mycket
kapital. Du som vill göra något särskilt för de fattiga får här en möjlighet att göra en
bestående insats som kan bli till glädje för många människor under en lång tid
framöver.
Området kommer att bebyggas med ett 20-tal stugor med 10-15 bäddar per stuga.
Varje stuga beräknas kosta 50-80.000 kronor att uppföra.
Du kan vara med att ge namn till stugorna!
Du som vill stödja detta projekt och kan sponsra uppförandet av en stuga får tillfälle
att ge ett namn till en av lägergårdens stugor.
På så vis får alla stugor ett unikt namn och din goda insats kommer att
uppmärksammas lång tid framöver av de som kommer att bo några dagar för
rekreation i dessa stugor.

Mera information finns på www.htli.org/oasen

Tänk på de fattiga när du
upprättar ditt testamente.
20

Klipp ur eller kopiera din lösning. Skicka ditt svar
senast den 1 augusti 2009 till:
Hjälp till liv International
Garluö 216, 82493 Hudiksvall
De tre första vinnarna belönas med
CD-skiva med Lisa Hill
eller ett nummer av korsordstidningen.
“På Kryss med Lisa” (markera vilket du önskar)

□
□

De två efterföljande vinnarna får två Trisslotter var.
(Vinner du storkovan får du större möjligheter att hjälpa de fattiga!)
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Bjuråker Tel. 0653-20250

22

V
i
g
r
a
t
u
l
e
r
a
r
!
För att uppmärksamma nedanstående jubilarer har
gratulanterna gett en gåva till arbetet bland de fattiga.
Lennart Liw, Hudiksvall som fyllt 70 år
——
Calora Ekbäck, Hudiksvall, som fyllt 65
——
Anna Ohlsson, Järvsö har fyllt 75 år, och gav sin gåva till
Barnen Hus i Rumänien.
——
Olle Jonsson, Bjuråker, som fyllt 60 år.
——
Kiros Widarsson, Haninge, som fyllt 48 år
——
Svea Hägglund, Knivsta, som fyllt 90 år
——
Elvy Bergman, Gnarp, som fyllt 70 år
——
Solveig Mattson, Hudiksvall, som fyllt 65 år
——
Helena Andersson, Hudiksvall, som fyllt 91 år
——
Gunilla Sjöblom, Hudiksvall som fyllt 65 år

Tage Blom, Hudiksvall
Karl-Erik Kvist, Hudiksvall
Sven Eriksson, Kolsva
Börje Ivarsson, Norrköping
Birriet Hellberg, Vattlång
Ida Blom, Alfta
Linnea Svedh,
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Vi arbetar nu i Rumänien,
Etiopien, Lettland och
Ryssland där många
familjer lever i misär och inte
kan ge sina barn det nödvändigaste, mat och kläder.
Genom vårt fadderprogram kan
du bli personligt ansvarig för ett
barn och ändra på detta.
För c:a 100 kr/mån räddar du ett
barn. Du kan ha direktkontakt med
familjen genom brev om du så
önskar. Du kan skicka personliga
gåvor med oss när vi reser. Du får full
kontroll på alla dina gåvor. Allt du
betalar och allt som betalats ut
redovisas på Internet eller genom
rapporter per post.
Även många äldre har en ovärdig
situation. Många har ingen pension
alls, andra har en mycket låg
pension. Här får du möjlighet att
hjälpa en äldre till en värdig tillvaro
efter ett lång strävsamt liv. För c:a
150kr/mån kan livet bli lättare för en
äldre person.
Vi har även fadderprogam som
stöder studenter, främst unga

Hjälp Till Liv international, är en
ideell organisation som bygger på
det kristna budet: allt vad ni vill
att andra ska göra för er, ska
även ni göra för dem.
Allt arbete sker på frivillig basis.
Det finns inga anställda eller
någon annan form av ersättning
för den tid man lägger ner i detta
arbete. Ersättningen består i
gengäld av glädjen över den
tacksamhet man möter hos de
människor som får hjälp. Vi

B-post
föreningsbrev

kvinnor, som vill studera. För
många duktiga ungdomar finns det
ingen möjlighet att studera på grund
av den ekonomiska situationen.
Och utbildning är alltid det bästa
botemedlet mot fattigdom.
Unga kvinnor är i en farlig situation
om de inte får riktiga jobb. Risk finns
att de hamnar i trafficking och
prostitution. När hungern blir allt för
stor gör man vad som helst för att få
mat att äta.
För 250-350 kr/månad kan du hjälpa
en student att studera på universitet.
En sådan utbildning bäddar för ett
bra jobb. I vårt system kan man även
dela på fadderskapet, så att flera kan
dela på hjälpen för t.ex. en student.
Ta ett fadderbarn, och varför inte ett
barn i samma ålder som någon i din
familj.
Om du är mormor eller morfar, farmor

arbetar helt utan mellanhänder med
bästa möjliga effektivitet.
Vi har egna kontaktorganisationer i
de länder vi arbetar. Dessa
organisationer vet bäst vilka behov
som finns, och vi förser dem med
nödvändiga resurser för att gå ut i
samhället och möta deras behov.
Vårt unika faddersystem ger varje
fadder möjlig-het till direktkontakt
med de familjer de hjälper. Varje
krona kan följas via Internet och
100% av fadderpengarna går till
fadderprogrammet
på
den ort vi arbetar. Av
inbetalda medel går 95%
till barnet och 5% till
omkostnader för de
medarbetare som åker ut
till familjerna
Du som har ett hjärta
som vill hjälpa andra
människor till ett bätt-re
liv, är välkommen att
arbeta med oss.
Det finns massor av
uppgifter. Vi behöver
medhjälpare
för att

eller farfar, då kan du ge ett fadderbarn
till dina barnbarn. Det kan bli intressant
att utbyta brev och kanske besök i
framtiden.

Hjälp en äldre till ett bättre liv.
Hjälp en student att få en god
utbildning.
Besök vår hemsida:
www.htli.org för mer
information eller
ring 0650-560107 /
Allan Widarsson, eller
ring 0650-16328 /
Birgitta Norberg för
Lettlandsinformation

stärka insamlingen av pengar för
att utöka hjälpinsatserna, bl.a. för
att kunna skapa sysselsättning och
arbetstillfällen på hjälporterna. Vi
försöker decentralisera arbetet, så
att alla medarbetare kan arbeta
helt utifrån sina egna möjligheter. Vi behöver hjälp med klädsortering, sekondhandförsäljning . m.m.
Vi behöver datakunniga administratörer och organisatörer med
goda kontakter i samhället.
Vi behöver personer som gillar
styrelsearbete, att skriva brev,
reportage och inte minst ge
information om vårt viktiga arbete.
Vi behöver försäljare som kan
kontakta företag för annonser och
sponsring.

Välkommen som
medarbetare!.
Stöd vårt arbete med en
gåva till pg 90 01 15-7

Vi har 90-konto och omfattas
därför av SFI:s kontroll!

Du behövs - Din kärlek räddar liv

