
Välkomna att läsa EFI Fadders Nyhetsbrev, som 
är årets sista! Tack för allt engagemang under 
året! Tänk på att det är stort att få vara med 
och göra skillnad! 
 

Det är 25 år sedan svenskar kom till Marghita 
för att försöka lindra nöd. Framförallt var det 
barn på institutioner, som levde under extremt 
svåra förhållanden. Människor från olika håll, 
som blev berörda och ville göra någonting, för-
enade sig i det som blev EFI Fadder i Sverige 
och FCE i Rumänien. 
 

Med anledning av 25-årsjubiléet reste ett team 
från FCE i Marghita till Sverige för att möta, 
tacka och uppmuntra människor, som stöder 
arbetet på olika sätt. Det är fantastiskt att möta 
människor som varit faddrar sedan starten! 
Efter nära tjugo presentationer i kyrkor, skolor 
och i secondhand-butiker i södra Sverige, så 
hoppas vi att ännu fler beslutat sig för att stödja 
arbetet, som pågår i Marghita! Ett stort tack till 
alla som gjorde FCE-teamets turné möjlig och 
framgångsrik! 
 

Höjdpunkten den 7 november i Linköping blev 
en dag av återblick, det aktuella läget samt ut-
maningar och möjligheter att fortsätta rädda 
liv. FCE-teamet visade på resultat tack vare 
aktioner för att hjälpa på plats. Representanter 
från instanser i Stockholm belyste de stora ris-
kerna med prostitution och människohandel. 
Alla var eniga om att insatser som bla FCE gör, 
förebygger och ger utsatta människor ett alter-
nativ mot en förnedrande livssituation runtom i 
Europa.  http://www.efifadder.se/2015/11/18/
efi-fadder-25-ar/ 
 

”Besök i Marghita 
 

Frågor kring hjälparbete, insamlingar, flykting-
mottagande och tiggeri har inte sedan andra 
världskriget varit så aktuella och engagerat så 
många som just nu. Hur hjälper man på bästa 
sätt och kommer hjälpen fram?  Dessa frågor 
har också engagerat mig och det var av nyfiken-
het och intresse jag tackade ja till att delta i en 
volontärresa till Marghita. När jag blev tillfrågad 
om jag ville sammanfatta mina intryck och tan-
kar, så lovade jag försöka och här kommer mitt 
svar: 
 

Jag hade nyligen sett en rysk docka, en sådan 
som består av många lager och som man kan 
plocka isär till flera och sedan sätta ihop igen. 
Den tänkte jag på, då jag för mig själv försökte 
skapa struktur i och förståelse för allt det jag 
varit med om i Marghita. 
 

Det första och största lagret, ”utan-på-dockan”, 
blev alla yttre intryck, möten med medarbetare 
volontärer, barn och ungdomar samt besök på 
olika projekt. Jag tänker på de romska barnen i 
ett kvarter i stadens utkant som fick en stor 
gunga som många kunde sitta samtidigt i. Med 
buller och bång, musik, ballonger, varm korv 
och bananer till alla invigdes den. En sådan fest 
hade de kanske aldrig varit med om. Förtjus-
ningen hade inga gränser. 
 

En förmiddag fick jag vara med i särförskole-
verksamheten och tala med lärarna där. Jag fick 
stor respekt för deras arbete! 
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Ett av byggteamen i oktober 
 Margareta längst fram till vänster 

Till Brăndușa kom en grupp barn på eftermidda-
garna sedan de avslutat sin skoldag i de kom-
munala skolorna. Där fick de mat, läxhjälp och 
möjlighet att sköta sin hygien. Genom det stö-
det får barnen, trots svåra hemförhållanden, 
chans att hänga med i skolan. 
 

Besöket på  ett statligt vårdhem för vuxna med  
funktionshinder berörde mig djupt. FCE är inte 
direkt involverat i den verksamheten mer än att 
de en gång i veckan gör ett besök där, har en 
liten stund med bön och lovsång, är tillsam-
mans med de boende och bjuder på kaffe och 
dricka. Det gick inte att ta miste på deras upp-
skattning. Att så lite kan betyda så mycket! 
 

En dag kom det till FCEs kännedom att en 
romsk syskonskara på åtta barn, varav ett funk-
tionshindrat, stod helt utan föräldrar och där-
med försörjning. Med självklart engagemang 
tog man direkt tag i situationen. Akut utryck-
ning var vad som gällde! Själv kan jag inte sluta 
tänka på de barnen, samtidigt som jag förstår 
att många fler lever under liknande omständig-
heter. 
 

Trots allt det svåra och alla problem jag kom i 
kontakt med är det kanske ändå minnet av 
glädje, omtanke och värme och en vilja att alltid 
se möjligheter som gjort störst intryck.  
 

… och så minns jag med stolthet volontärupp-
giften att måla tak och väggar. Det var roligt att 
få delta i arbetet tillsammans med andra och 
fint blev det! (Fortfarande har jag vita färgstänk 
på insidan av glasögonen!) 
 

När jag försöker sammanfatta alla mina intryck 
känns det som att jag fått uppleva en hjälp som 
kommer fram och som fungerar och jag frågar 
mig hur det hänger ihop. Ett svar hittar jag i 
nästa ”docka”, den som är innanför, som är den 
organisation vi fick inblick i. Kompetenta och 
engagerade personer är anställda och bildar en 
ledningsgrupp. Under några möten med dem 
fick vi höra om arbetet, om framgångar, pro-
blem och planer. Deras långsiktiga planering 
imponerar på mig. 
 

Med tanke på finansiering, så hittar jag ytterli-

gare ”en docka” och tänker då på det nätverk 
som sköter kontakter och ekonomi runt hela 
verksamheten. Jag förstår att det är omfattan-
de och att det förgrenar sig långt in i Marghitas 
gator och gränder såväl som i svenska kapell 
och bönehus och dessutom företagarvärld, 
byggbranschen, inte att förglömma. Här spelar 
också fadderverksamheten stor roll. 
 

Räcker då detta för att en sådan verksamhet 
som EFI Fadder/FCE ska fungera? Nej, vi måste 
ha fler ”dockor”. Allt vilar på en gemensam 
värdegrund, en förvissning om människors lika 
värde och om en vilja att ta vara på sin broder. 
Man kan inte missta sig på det självklara enga-
gemang som hela verksamheten är insvept i. 
 

Och då har vi kommit fram till den innersta 
”dockan” som binder ihop alltsammans, kärnan 
är den tro som förenar dem som verkar i EFI 
Fadder/FCE. Medan jag plockar ihop min tänkta 
docka förstår jag att det handlar om helheten, 
att alla bitar är viktiga och måste passa ihop. 
 

Som utomstående volontär bugar jag mig och 
tackar för att jag fått vara med i Marghita.   
RESPEKT, ÖDMJUKHET OCH TACKSAMHET sam-
manfattar mina tankar och känslor när jag reser 
hem.” 

 

 
Socialsekreterare i FCE 
 

Cosmina Mârze avslutade sin utbildning till  
socialsekreterare på Universitetet i Oradea och 
blev tipsad av en vän om en ledig tjänst i FCE 
Marghita, där hon blev anställd 2008. 

Margareta Karlsson 



Det var mycket att sätta sig in i och fortfarande 
är det mycket att följa med i och läsa för att 
hålla sig uppdaterad om allt som händer då det 
gäller sociala tjänster i samhället. EU trycker på 
för att lagar och regler ska vara likadana som i 
övriga Europa. 
 

Det är mycket pappersarbete och varje barn/
ungdom, som vi har i FCEs vård har en egen 
journal. Allt som berör barnet måste noga regi-
streras och detaljerade rapporter ska skickas in 
regelbundet till ”Barnens Skydd” (motsvarande 
svenska Socialnämnden), som är huvudman för 
den sociala verksamhet som FCE bedriver. ”Jag 
vill alltid vara korrekt och jag har märkt att det 
imponerar på myndigheterna”, säger Cosmina. 
 

FCE har fyra familjehem, ett hem för funktions-
hindrade barn och ungdomar samt ett stödbo-
ende för personer, som behöver ett hem där 
man kan få hjälp och omsorg. Alla dessa när-
mare femtio barn och ungdomar har sin egen 
journal. 
 

Cosmina berättar att fortfarande överges barn 
av sina föräldrar och huvudorsaken är fattig-
dom. Man klarar inte att ge det barnet behö-
ver och ser det som en lösning att lämna bort 
det. Det är en större risk att tänka så om man 
själv blev bortlämnad som liten.  
 

I vissa fall får Socialnämnden ta emot anmäl-
ningar att ett barn eller en syskonskara far illa. 
Utredning görs och FCE kan då få en förfrågan 
om det finns plats i något av familjehemmen. 
Ibland behövs domstolsbeslut. 
 

Det är Cosmina som får sätta sig in i barnets 
situation och efter placeringen är det hon som 
sköter överföringen till ny skola, ny familjeläka-
re och annat. Ibland måste det ordnas med 
födelsebevis och id-handlingar som saknas. 
 

Cosmina ansvarar också för journalerna för de 
barn och ungdomar, som har funktionshinder. 
Det kan handla om placering i yrkesskola, skol-
peng mm. Hon känner sig ofta frustrerad  då 
hon hjälper dem med de bidrag de har rätt till. 
Hon tycker det är upprörande att de funktions-
hindrade vuxnas bidrag bara är 39 Ron/mån 

(80 SEK) och de pengarna får man strida för 
med en massa pappersarbete, fjäskande och 
tigande fastän man blir illa behandlad. ”Det 
borde ligga i samhällets intresse att dessa 
människor får det de har rätt till”, tycker hon. 
 

De ungdomar som klarar att bo i egen lägenhet 
och stå på egna ben, har fått Cosminas hjälp 
att ansöka om kommunens subventionerade 
lägenheter. Hon har inte officiella terapisamtal 
med ungdomarna, men många söker upp hen-
ne. ”De har behov av att prata med vuxna i 
förtroende. Jag har inte utbildning i psykologi, 
men stor nytta av de kurser som ordnats för 
oss anställda i FCE”, säger Cosmina. 
 

Cosmina tycker om sitt jobb och vill helst inte 
ta semester mer än två veckor i taget, för om 
hon har ledigt längre tid så saknar hon sitt 
arbete. ”Om jag inte gillade det jag gör, så 
skulle jag bli knäpp av all byråkrati och jag skul-
le känna mig överväldigad av ungdomarnas 
behov”,  säger hon.  
 

För två månader sedan stod Cosmina brud och 
bor numera i Chiribiș där mannen kommer 
ifrån. Han såg henne då hon besökte FCEs fa-
miljehem i byn och tog reda på vem hon var. 
Han jobbade som mekaniker på det nedlagda 
motorvägsbygget, men har nu startat en liten 
firma. Mugurel och Cosmina började dejta och 
idag är de gifta. 
 

I FCE finns många unga anställda, som arbetar 

med kunskap, erfarenhet och som gör det med 

hjärtat. 

 

Cosmina  tillsammans med en  
av FCEs ungdomar Csilla 
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”Vad ni har gjort mot någon av dessa  
mina minsta som är mina bröder,  

det har ni  gjort mot mig!”  
Jesus 
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Centrumförvaltning Linköping 
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Fergas 

Gunnars Tråd AB 

Holst Åkeri Sävsjö 
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Lindåsen Fastigheter AB 

Magnussons Bilskola 

Personlig Almanacka Nordic AB 

Ricana Produktion AB 

Marina Ahlm-Massage & Fotvård 

Tack till våra sponsorer 

 

Du kommer väl ihåg att from årsskiftet så stängs 
våra gamla plus– och bankgironummer ner!  

Använd istället Bankgiro 900-4300  
eller Swisha 1239004300 

 

Vi vill tacka för i år 

och önskar alla en 

God Jul och  

Ett Gott Nytt År ! 

 

EFI Fadder / FCE 

SECOND HAND 
När du handlar i EFI Fadders fräscha Second Hand butik 

på Jönköpingsvägen 89 Värnamo vet du att dina pengar går till  
EFI Fadder /FCEs verksamhet I Rumänien! 

Alltid nya varor! Även kläder! 
Öppet lördagar kl 10 – 14 

Kontaktperson Rolf Gustavsson 076 8192896 
www.facebook.com/efisecondhandvmo/ 

Om du vill stödja genom att bli medlem i                                  

föreningen EFI Second Hand kontakta                                       

marianne.asenbrant@telia.com 0370 70502 

mailto:marianne.asenbrant@telia.com

