
Fattigdom och tiggeri är ett samtalsämne i 
Sverige idag. Alla har vetat att den finns, men 
de flesta har bara mött den på behörigt av-
stånd. Problemet är inte att svensken tycker 
det är svårt att hantera känslan av obehag då 
man möter den fattige när man är på väg att 
fylla kundvagnen i matbutiken. Problemet är 
att den fattige tvingas att förnedra sig till att 
tigga för att få mat för dagen! 
 
Rumänien är med i EU sedan 2007 och myck-
et har blivit bättre, men klyftorna mellan 
dem som har det relativt bra och dem som 
lider av fattigdom och diskriminering är ty-
värr mycket stora. Det är inte svårt att förstå 
att människor drivs ut i Europa för att hitta 
försörjning, då det jobb man möjligtvis kan få 
inte ger en lön man kan leva på, inte ens an-
ställningstrygghet. 
 
 
Diskriminering  
 
I april anordnades en konferens i Club Elim 
(FCEs ungdomsgård). Den var offentlig och 
hölls i samarbete med Marghitas Rotary-
klubb. Ämnet var romernas diskriminering i 
samhället och detta lyftes först på ett illustra-
tivt sätt genom ett teaterspel. Scenen var 
olika kontor på samhällsinstanser. En del av 
aktörerna agerade folk med olika betydelse-
fulla funktioner och andra spelade romer, 
både barn och vuxna, som blev utsatta 

för förnedrande behandling. Allt relaterat till 
verkligheten idag i Rumänien. 
 
Det hölls ett föredrag med bildvisning om 
romernas mörka historia och därefter pre-
senterades några av FCEs  projekt, där romer 
får hjälp att komma ur sin svåra situation. 
Samtalen efteråt var givande och FCEs an-
ställda, som förberett och anordnat konfe-
rensen tackades. 
 
Under två andra dagar bjöds högstadie- och 
gymnasieklasser in till Club Elim för att upp-
märksammas på romerbarnens diskrimine-
ring i skolan och för att få till förändrade atti-
tyder.  
 
 
Din insats ger en chans 
 
Alltför många barn i Rumänien går inte i sko-
lan och det skapar stora problem. Vilka möj-
ligheter har en outbildad? Skolan har höga 
krav på eleverna och den bygger på att myck-
et av skolarbetet görs hemma. Då föräldrarna 
inte kan hjälpa barnen med läxorna eller inte 
se till att de har kläder och det skolmaterial 
de behöver, inte ens kan skicka med en smör-
gås (ingen mat serveras i skolan), så får man 
förstå att barnen inte kommer iväg till skolan. 
Dessutom behöver de hjälpa till med att ta 
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hand om småsyskon, hämta ved och vatten 
och även att skaffa mat genom att tigga eller 
leta i soporna. Många barn tvingas ta hand 
om varandra då föräldrarna är borta i måna-
der och år för att arbeta i utomlands. 
 
Många av de barn och ungdomar du är med 
och stöder genom EFI Fadder/FCE har fått 
känna av dessa problem. Andra har blivit 
räddade tidigare. Din insats ger utsatta män-
niskor en chans till ett värdigt liv. Till våra 
familjehem kommer allt yngre barn och des-
to större är chansen att de ska lyckas få en 
bra uppväxt och en utbildning. Tack alla ni 
som hjälpt till på olika sätt under alla dessa 
år! Ni räddar många från ett liv i förnedring 
ute i Europa! 
 
Gullvi Johanisson från Skillingaryd är ett strå-
lande föredöme. Förutom att vara fadder, så 
reser hon till Rumänien för att hjälpa till med 
det hon är bra på och det är bl.a. att laga 
mat. I april kom hon till Marghita för tjugo-
femte gången och hon håller kontakt med de 
första barnen, som FCE tog emot. De är upp-
vuxna på barnhem under kommunisttiden, 
men kan idag ta hand om egna barn tack vare 
det de fått lära sig i EFI Fadder/FCEs vård. På 
denna länk möter du Gullvi i ett TV inslag i 
Smålandsnytt. 
www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/
eldsjalen-gullvi-jobbar-gratis-for-andra 

 
Läxhjälp 
 
After School är ett projekt, som ger barn möj-
lighet att gå i skolan och att klara den. Alla 
barn har rätt till utbildning.  
 
Tack vare löfte om hjälp från svenska Eriks-
hjälpen pågår nu alla förberedelser för att till 
höstterminen ta emot en grupp på ca. 30 
barn från fattiga romerfamiljer i Marghita. 
Barnen får skoluniform och skolmaterial, går 
till den lokala skolan och hämtas vid skolda-
gens slut ca. kl 12 till FCEs lokaler. Där får de 
lunch och möjlighet att duscha. Därefter får 
de kvalificerad hjälp med läxläsning och se-
dan skjuts till hemmet.  
 
Den försöksverksamhet vi bedrivit sedan i 
höstas har visat mycket goda resultet. Vi tror 
också på långsiktiga goda resultat när hela 
familjen får den hjälp de behöver för att resa 
sig och ge sina barn en bra framtid.  
 
Situationen för de fattigaste i Rumänien, var-
av många är romer, ser hopplös ut idag, men 
på lång sikt kan den förbättras om barnen får 
möjlighet att gå i skolan. Kan man tack vare 
utbildning få ett jobb, så kan man stanna i sitt 
land! 
 
 

Gullvi tillsammans med en av de första  
FCE fick hjälpa. Här med sin dotter. 

Barn och lärare på After School projektet 



Ge ett sommarminne! 
 
Alla barn har också rätt till lek, vila och fritid. 
Snart är det dags för sommarläger! Vi behö-
ver din hjälp att genomföra dessa så bety-
delsefulla veckor! Vill du vara med och ge 
ett barn en upplevelse, som påverkar dem 
positivt för livet? En vecka kostar 500 kr/ 
barn. En dag 100 kr/barn. Hur många  un-
derbara dagar kan du ge? 

Vill du ha mer information för att göra en 
insamling till förmån för sommarläger, så 
skriv till elim@fce.ro! Tack vare gåvor kunde 
vi förra sommaren erbjuda lägerveckor till 
barn från fattiga familjer och för dem som 
aldrig varit med om något liknande, så var 
det en fantastisk upplevelse! 
 
Rumänska volontärer är en stor resurs för 
dessa läger och nu har ledaransökningar 
börjat komma in. 

Byggnytt 
 
Nyheter på byggfronten är att en utbyggnad 
av depån är på gång och att Dagcentret får 
nya lokaler på FCE-området. Allt detta är 
möjligt tack vare FCE-anställda, svenska 
byggteam samt Rotaryklubbar i Holland. 
 
Familjen Guias med sina sju barn har nu flyt-
tat in i det nya familjehemmet i Marghita, 
bygget som gått under namnet Poiana Ver-
de. Otroligt många sponsorer, byggarbetare 
och andra engagerade människor har gjort 
en ovärderlig insats i detta bygge och liksom 
FCEs andra byggnader är det ett mirakel! 
Titta på SVTs inslag i Smålandsnytt på län-
ken: 
www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/
hjalporganisationer-andrar-arbetssatt 

 
 

Lyckliga barn på sitt livs första läger 
Du kollar väl in  
vår hemsida:  

www.efifadder.se  
för att få ännu mer  

nyheter! 

Gilla oss på facebook:  

www.facebook.com/efifadder.fce 

Med önskan om 
en härlig sommar! 

 
EFI Fadder/FCE 

Meddela om du har EFI 

Fadders broschyr liggandes 

hemma, i kyrkan eller 

någon annanstans och i så 

fall hur många.  

Skriv till:  

elim@fce.ro  

eller ring:  

Hans Lundberg  

0472 260419 

Inventering av informationsbroschyr 
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Ljungstorpsvägen 16                       

585 62 Linghem               

E-mail: fadder@efifadder.se 

Tel: 070-561 19 06 

FCE Rumänien        
Str. N. Balcescu nr. 79 

415 300 Marghita Rumänien 

E-mail: elim@fce.ro  

Tel: 0040-259 363 570                    
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Extragåvor Plusgiro 
37 16 63-6 

Bankgiro 
5353-6439 

Kontaktpersoner 
Kontaktpersoner på olika orter I Sverige följer      
arbetet på nära håll och svarar gärna på frågor 
 

Askeby, Örtomta: David Elander .................. 013-76064  

Jönköping: Henrika Ivansson  .................... 036-71 55 79 

Karlskrona: Laila Danielsson  ...................... 0455-299 57 

Kungsör: Carina Manner  ........................ 073-682 45 43  

Lammhult: Hans Lundberg  ..................... 0472-26 04 19  

Linköping: Lisa Josefsson  ........................ 073-909 19 27 

Ludvika: Liselott Jirènius  ........................... 0240-183 38 

Malmö: Cecilia Axelsson  ........................... 040-21 08 11  

Mariestad: Görel Karlsson  ......................... 0501-144 32 

Norrköping: Samuel & Maria Nilsson   .... 011-345 11 70 

Nyköping: Tomas & Carolina  Ström  ...... 0155-28 46 13 

Osby: Anders Olsson  ................................. 0479-106 55 

Sandviken: Linda Martin  ........................ 070-790 24 42 

Skillingaryd: Gullvi Johannisson  ................ 0370-702 33 

Söderköping: Louise Stenerås .................... 0125-411 41 

Värnamo: Karl-Erik "Kea" Svensson  .......... 0370-147 97 

Örebro: Mats & Maj-Britt Svensson  ......... 019-12 64 55 

Ekonomiska frågor? 

Ring vår kassör Christer Carlsson ............... 013-14 27 63 

Nyhetsbrev EFI Fadder 

Ansvarig utgivare: Daniel Zethson, 013-751 00 

Nyhetsbrevet kommer ut 4 gånger per/år 

”Vad ni har gjort mot någon av dessa  
mina minsta som är mina bröder,  

det har ni  gjort mot mig!”  
Jesus Tack till våra sponsorer 

Agape Second Hand, Lidköping 

Askeby Grävservice 

Colléns Bilservice AB, Stockaryd 

”Elever hjälper Elever”, Bankeryd/Jönköping 

El och Konstruktion AB, Stockaryd 

Fergas 

Filippos Second Hand, Osby 

Fogless International AB 

Gunnars Tråd AB, Hillerstorp 

Holst Åkeri, Sävsjö 

Lammhults Möbel AB 

Lundbergs Pressgjuteri, Vrigstad 

Magasinet Secondhand, Linghem 

Magnussons Bilskola, Linköping 

Magnussons Snickeri, Stockaryd 

Nikolaussons Plåtslageri AB 

Odins Elektriska 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Pingstkyrkans Second Hand, Köping 

Production Support Värnamo AB 

Ricana Produktion AB, Hillerstorp 

Silverstone AB 

Second Hand, Vrigstad 

Simon Kök & Bygg 

    Skogakyrkans Secondhand, Kungsängen 

Steelform Scandinavia AB 

Svensson & Linnér, Rörvik 

Öppen Hand, Nyköping 


