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I tjugo års tid har Florin 
Ianovici och hans kol-
legor arbetat i Bukarests 
ruffigaste delar. De  job-
bar för de allra mest ut-
satta: gatubarnen, de före 
detta barnhemsbarnen och 
uteliggarna. Ett jobb med 
många förändrade liv, men 
också många bakslag och 
misslyckanden.

TexT: Eva noRDEnstaM von DElWig

foTo: ERika stEnlUnD

när florin Började jobba med 
utsatta barn och med Läkarmissionen, 
såg Bukarest annorlunda ut. Det 
var några år efter murens fall och 
länderna i Östeuropa började öppna 
sig mot väst. De så kallade ”kloak-
barnen” var många. Barn som bodde 
under marken i Bukarests rörsystem 
och försörjde sig genom att stjäla 
eller tigga. Herrelösa hundar sprang 
överallt på gatorna.  

Det var en norsk missionär som 
tillsammans med rumänska vänner 
såg behovet och började agera. De 
använde en minibuss där de packade 
ner kläder och bredde smörgåsar och 
sen körde till bestämda platser och 
stannade bussen. Barn i olika åldrar 
kom springande och fick något att äta 
samt skor och kläder. Det var en tid 
med stora behov när mycket hände. 

läkarMissionen var med från 
början och gav stöd till projektet och 
så småningom växte organisationen 
Life&Light (Liv&Ljus) fram och 
Florin började leda verksamheten. 
Det gör han än i dag, 20 år senare och 
många erfarenheter klokare.

– I början var vi väldigt entusias-
tiska. Men när det inte finns någon 
struktur eller uttänkta metoder är det 
mycket energi som går åt till ingen 
nytta. I dag har vi strukturer och jag 
hanterar min entusiasm lite annor-
lunda, säger Florin.

Målgruppen har alltid varit de mest 
utsatta. I dag är gatubarnen och de 
herrelösa hundarna i princip borta från 
gatorna, i stället är det fattiga familjer 
som Florin och Life&Light jobbar 
med. Även om många är romer vill 
inte Florin peka ut dem för mycket.

– Vi bryr oss inte om ifall de är 
romer eller inte. Om en människa bor 
på gatan är det ingen skillnad om den 
är rom eller något annat. De behöver 
samma saker. Däremot kan vägen från 
gatan se annorlunda ut om du är rom. 
Det är en annorlunda kultur som man 
behöver känna till för att kunna hjälpa 
på rätt sätt.

en del av arbetet riktar sig till famil-
jer som antingen riskerar att hamna på 
gatan eller redan är där. Alkohol och 
droger finns ofta med i bilden.

– Det finns alltid anledningar till 
varför människor hamnar på gatan. 
Stora och små saker som har samspe-
lat. Väldigt ofta finns en dysfunktionell 

familj och bristande utbildning med 
i bilden. Man har fel människor 
omkring sig, säger Florin.

En viktig del av strukturen i arbetet 
är kontrakten. Life&Light skriver 
kontrakt med varje familj. Om de ska 
få hjälp förbinder de sig till vissa saker. 
Barnens skolgång hör till det vikti-
gaste. Men det finns också individuella 
planer för de vuxna. 

– Det är klart att jag kan bli besvi-
ken när människor bryter kontraktet. 
Om det är en liten förseelse får man 
en chans till. Men vi markerar starkt, 
även om kontraktsbrottet varit litet. 
Ibland måste man bli väldigt skarp 
och bestämd, det kan vara en hjälp för 

Florin arbetar för 
de mest utsatta

”Om en människa bor på 
gatan är det ingen skillnad 
om den är rom eller något 
annat. De behöver samma 
saker.” 

Florin Ianovici
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kortom...

Kalendern
läkarmissionens event och konserter.

konsert med vocalsis och nisse Bergman 

l   Örebro, 5 dec, Pingstkyrkan, 18.00 
l   Finspång, 6 dec, Missionskyrkan, 10.00
l   Mellerud, 31 jan, Smyrna, 11.00

Julkonsert med solistkvartetten och nisse Bergman

l   Arvika, 12 dec, Missionskyrkan, 18.00
l   Kristinehamn, 13 dec, Visnums kyrka, 11.00
l   Karlskoga, 13 dec, Rävåskyrkan, 17.00

se lakarmissionen.se för uppdaterad kalender.
klicka på ”vårt arbete” och ”Just nu” så hittar du rätt.
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den människan i det långa loppet. 
Och kontrakten är även bra för 

dem som jobbar. Strukturen gör 
att det finns gränser och det gör att 
anställda och volontärer har något 
att förhålla sig till. För det är en svår 
målgrupp de jobbar mot, där man inte 
alltid ser de resultat som man önskar. 

– Visst kan jag bli trött när jag 
möter samma person i samma situa-
tion gång på gång år efter år. Det sker 
ingen förändring. Men jag tänker att 
de behöver äta i dag också. Och de 
behöver någonstans att sova. Man får 
vara ödmjuk inför att alla inte förmår 
att förändra livet.

florin ianovici Har jobbat med 
många anställda och volontärer genom 
åren. När det gäller volontärer vet han 
att det är tufft och man måste vara 
speciell för att klara av det. Många 
orkar inte mer än några månader. 

– Vissa kommer med ett stort hjärta 
och är väldigt entusiastiska. Sen blir 
de lurade en gång och så kan de helt 
svänga om och nästan bli fientliga. 
Det är en balans att inte ge för mycket 

”I början lyssnade och 
reagerade jag käns-
lomässigt. Nu är min 
medkänsla mycket mer 
organiserad. Jag söker 
rötterna till problemen, 
säger Florin.”

Florin Ianovici och inte heller för lite. 
Att inte bli lurad av dem man 

försöker hjälpa är viktigt. Och det 
är klart att med 20 års erfarenhet 
är det inte så ofta det händer. Men 
även trogna medarbetare kan tappa 
motivationen ibland. 

– Visst händer det att medarbetare 
kommer och säger att de inte orkar 
längre. Men jag brukar peka på hur 
mycket de har investerat i arbetet. De 
kan inte ge upp allt de har jobbat för. 
Då är det bättre att inse att man har 
en dålig dag, ta lite ledigt och komma 
igen senare. Det brukar fungera.

att HÅlla Hjärtat varmt är en 
förutsättning för att orka jobba. Att 
inte bli bitter och cynisk.

– Själv har jag aldrig haft problem 
med att hålla mitt hjärta varmt. När 
jag möter människor som är fattiga 
känner jag respekt och medkänsla. 
Då har jag svårare för människor som 
har möjlighet att hjälpa men som inte 
gör det. Som stänger sina hjärtan och 
ägnar sig åt saker som saknar bety-
delse, säger Florin Ianovici. s

Florin har arbetat i 20 års tid för att 
hjälpa de mest utsatta.

Bra strukturer är viktigt för att arbetet ska fungera. life&light (liv&ljus) skriver kontrakt med varje individ som vill vara med i 
programmet där man förbinder sig till vissa saker, som att barnen ska gå i skolan. 

maklarringen.se/litebattre

1 miljon tack!

Lika många kronor har vi samlat in till Läkarmissionens 
viktiga arbete i Moçambique.

Vi stöder Läkarmissionens arbete i Moçambique där utsatta 
barn får möjlighet att rehabilitera sig i en trygg miljö. När vi 
sålt din bostad skänker vi pengar i ditt namn till detta projekt. 
Du hjälper andra när vi hjälper dig. God jul & Gott nytt år!

Krysslösning 
oktober 2015 

här är det rätta svaret på korsordet i oktobernumret. 
vinnarna hittar du på sidan 28 i detta nummer.
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s  Läkarmissionen har 
haft ett seminarium i 
Kampala med tema kata-
strofberedskap. Syftet med 
seminariet var att utbilda 
och förbereda partner till 
att kunna agera riktigt 
snabbt i lokala småskaliga 
katastrofer. En viktig del 
i seminariet var också 
utbyte av erfarenheter. 
Deltagare var Läkarmis-
sionens partner i några 
afrikanska länder där 
många har erfarenhet av 
krissituationer. Ibland är 

det krig och terror och 
ibland naturkatastrofer 
som långvarig torka, 
översvämningar eller 
utbrott av sjukdomar som 
malaria. David Ndwiga 
från ADRA, Kenya, var 
en av deltagarna; ” Vi har 
lärt känna varandra på 
detta seminarium och 
förstått hur vi arbetar. 
Vi vet nu att tillsammans 
med Läkarmissionen har 
vi ett starkt partnerskap 
och tillsammans kan vi 
bekämpa katastrofer. ”

Läkarmissionens partner fick 
lära sig katastrofberedskap




