Det här är vår samarbetspartner
NetWorks i Rumänien
NetWorks är en internationell, ekumenisk kristen mission som
arbetar bland romer i Rumänien, de fattigaste bland de fattiga.
Målet är att lindra fattigdom och åstadkomma förändring av
individer och samhällsgemenskapen. NetWorks ger krishjälp,
befrämjar program för självhjälp, driver skol- och läxhjälpsprogram
och stödjer mikroföretagande och anställningar.
Krishjälp handlar om hjälp med mat, medicin, tak över huvudet och
uppvärmning. Självhjälpen stödjer visioner om ett bättre liv för de
som lyckas måla upp en sådan. NetWorks bidrar praktiskt och ekonomiskt med växthus för odlingar, utsäde, en ny brunn eller bostadsförbättringar. Hjälpen kompletterar eget arbete. Skolprogrammet är
viktigast, det gäller att bryta generationers mönster. NetWorks
driver egna skolor och stödjer romska elever som går in i de kommunala skolorna. Mikroföretagande och yrkesarbete inom t.ex. odling,
servicetjänster främjas, och man driver ett eget företag – Dece - för
virkade och sydda kläder (läs mer på www.dececlothing.com).

”Alla barn har rätt
till en dröm om
sin morgondag!”

NetWorks grundades av en engelsman, Lee Saville. Verksamheten
bedrivs av anställda på hel- och deltid, samt volontärer för kortare
eller längre uppdrag. Förutom rumänsk personal finns ett stort antal
nationer representerade, liksom flera samfund.

Vill du veta mer?
•
•
•

Läs vår reserapport som finns på www.centrumforsamlingen.se
och på www.forserum.eu!
Läs mer om NetWorks och barnen på www.networks.org.ro!
Kontakta oss: Centrumkyrkan: Daniel Wramhult 0725-015454;
Skolan: Agneta Lyckborg 076-5064243; Samhällsföreningen: Bo
Jansson 076-1391965.
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Kan Forserum väcka drömmar?

Möjligheter är utgångsläget

I Europa idag finns barn som saknar en dröm om sin egen framtid. De
lever i familjer vars tillvaro går ut på att klara dagen och i bästa fall
nästa dag. De är romer och lever utanför det europeiska samhället. Vi
möter deras föräldrar som tiggare utanför våra butiker. En slant i
muggen kan rädda en dag, men ändrar ingenting i framtiden.

I maj 2015 besökte tio representanter för Forserum NetWorks i
Siria och Arad i västra Rumänien. Vi, som representerade
skolan, Centrumkyrkan och Samhällsföreningen, besökte
NetWorks center, deras egna skolverksamheter i byn Siria och
staden Arad samt fritidsbyn Taut som NetWorks äger. Vi
besökte också de romska bostadskvarteren på båda orterna
och den bosättning som finns på en f.d. soptipp i Arad. Vi
träffade NetWorks grundare, rumänsk personal och lärare,
samt volontärer från bl.a. Sverige och England.

Vi vill att dessa barn får vakna till en dröm om ett bättre liv och ge
dem verktyg att förverkliga den. Utbildning är det viktigaste. Centrumförsamlingen i Forserum har i flera år samarbetat med NetWorks
som har samma vision. Ekonomiskt stöd till deras
verksamhet har förmedlats, men det hjälper bara för
dagen. För att väcka drömmar krävs en mer
långsiktig, mellanmänsklig insats.
På församlingens initiativ har Rosenholmsskolans
kollegium och elever samt Samhällsföreningen, i
dialog med Forserums Hantverksförening och
industrinätverket, diskuterat ett ”drömprojekt” där
Forserum som samhälle startar ett ömsesidigt
utbyte med de romska samhällsgemenskaperna, via
NetWorks. Det här vill vi åstadkomma:
Finansiera en lärartjänst vid NetWorks skola i
Siria. Kostnad 50.000 kronor/läsår.
Stöd till de romska barnens skolgång. Exempel:
bidra till den obligatoriska skolutrustningen,
ryggsäck, några böcker och materiel. Kostnad:
cirka 60 kronor/barn.
Ett företagande samarbete med ömsesidig nytta,
mellan romska entreprenörer i Rumänien och
näringslivet i Forserum.

Vårt besök bekräftade att NetWorks bedriver ett
målinriktat, seriöst och långsiktigt arbete.
Behovet av stöd bekräftades, samtidigt som
NetWorks resultat visar på möjligheterna.
I de delar av befolkningen som av egen kraft eller
genom NetWorks arbete lyckats utveckla en bild
av en bättre framtid finns både vilja och kraft till
förändring. Och det är barnen, den kommande
generationen, som är framtiden.
Det som saknas är en samhällsstruktur och en
tradition som stödjer förändring. Forserum som
samhälle har detta, och vi tror att vi kan bidra
genom att visa upp oss och erbjuda samarbete. Vi
räknar med att utbytet blir ömsesidigt. Även
Forserum kommer att ”växa” med uppgiften!

