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Budesti i Moldavien. Sällan har en fotboll blivit så uppskattad som när yngste pojken i famil-
jen fick den som gåva från Ale kommun. Levnadsvillkoren är tuffa, inte ens rinnande vatten 
är en självklarhet i Europas fattigaste land.      Foto: Inga-Lill Andersson

Europas fattigaste 
behöver ditt stöd
– Vädjar om hjälp till sommarläger för utsatta barn
ALE. Tio dagar med 
mat, rinnande vatten, 
trygghet och mycket 
lek.

Sommarlägret för 
100 utsatta barn i 
Budesti kommun i 
Moldavien är av stor 
betydelse.

I år saknas resurser 
till lägret och den fat-
tiga kommunen vädjar 
om hjälp.

Budesti i Moldavien är vänort 
med Kaufungen i Tyskland 
och Bertinoro i Italien som 
också Ale är vänort med. Det 
är därigenom som kontak-
terna med en av Europas fat-
tigaste kommuner har ska-
pats.

– I höstas var vi inbjud-
na att besöka Budesti till-
sammans med representan-
ter från Kaufungen och Ber-
tinoro. Vi fick då hälsa på hos 
de familjer som har de allra 
svårast och det var en mycket 
stark upplevelse. De mest ut-
satta saknar både vatten och 
avlopp i sina hem. Hur de 
klarar uppvärmningen under 
vintertid vet jag inte, säger 
Inga-Lill Andersson (S), 
kommunfullmäktiges ordfö-
rande i Ale.

Moldavien är idag Europas 
fattigaste land och är i stort 
behov av hjälp från omvärl-
den. Det handlar inte bara om 
generella bistånd, utan även 
när det gäller kunskap och er-
farenhetsutbyte.

– Där försöker vi hjälpa till 

så mycket det går. Vi har ett 
antal projekt på gång, bland 
annat ett utbyte på skolans 
område. Pengar däremot kan 
vi inte som kommun bidra 
med. Det måste ske på annat 
sätt och ingen skulle bli gla-
dare än jag om vi på något sätt 
kan få ihop pengar till deras 
sommarläger för utsatta barn, 
säger kommunstyrelsens ord-
förande i Ale, Jarl Karlsson 
(S).

Svåra tider
Den moldaviska kommunen, 
Budesti, var i veckan som gick 
på besök i Göteborg och Ale. 
Lokaltidningen träffade deras 
representanter.

– Det är ingen hemlig-
het att det är svåra tider, inte 
minst hos oss i Moldavien. 
Det känns fruktansvärt om vi 
inte ens kan erbjuda de barn 
som har det svårast denna lä-
gerverksamhet, suckar Caro-
lina Corj.

Lägret vänder sig till 100 
handplockade barn (7-14 år) 
i familjer som lever i en mer 
eller mindre missär.

– Vi samlar ihop dem och 
ger dem en annan bild av var-
dagen. Vi ägnar mycket tid åt 
lagspel och försöker stärka 
deras självförtroende. Efter 
tio dagar hoppas vi att de 
återvänder hem med åtmins-
tone lite hopp om en bättre 
framtid, förklarar Carolina 
Corj.

Ale är den enda svenska 
kommunen som har ett kun-
skapsutbyte med Moldavien.

– Det är lärorikt, men 

också väldigt skrämmande. 
Besöken i deras hemkommun 
vittnar om en vardag som inte 
vi riktigt är bekanta med. Det 
är svårt att veta i vilken ända 
man ska börja. De behöver så 
mycket. Vi försöker dra igång 
ett antal projekt bland annat 
när det gäller demokratiut-
veckling och volontärsutby-
te, berättar Thomas Sunds-
myr som har hand om Ales 
internationella arbete.

Budesti har fått stor hjälp 
av vänorterna Bertinoro och 
Kaufungen. På senare tid har 
även Ale blivit en samarbets-
part. Kaufungen har bland 
annat bekostat renoveringen 
av en skola.

Insamling
I Ale kommun startar nu en 
insamling till sommarlägret 
för Europas fattigaste barn i 
Budesti, Moldavien. Målet är 
att få ihop de 60 000 kronor 
som verksamheten kostar 
för att ge 100 fattiga barn en 
sommar att minnas.

– Det är ett lysande initia-
tiv till ett värdefullt och kon-
kret ändamål. Genom kom-
munens kontakter kan vi ga-
rantera att pengarna oavkor-
tat når sitt ändamål, säger 
Thomas Sundsmyr.

Insamlingen leds av Stöd-
föreningen Vaken med moti-
veringen "Våra vänners barn 
är våra barn" och pågår till 
och med 14 juni.

Elvis först ut att hjälpa

Den tidigare – och fortfa-
rande än idag – stora rock-
kungen, Elvis Presley, är 
känd för sina många välgö-
renhetsprojekt. I sydame-
rika finns till exempel ett 
barnsjukhus uppkallat efter 
honom och hans bidrag.

– I december varje år sam-
lade Elvis det lokala fören-
ingslivet hemma i Memp-
his. Alla föreningar med 

något spännande projekt på 
gång fick ta emot en check 
av Elvis. Han var under hela 
karriären mycket mån om att 
dela med sig, berättar Elviso-
raklet, Tyrone Hansson.

Hand i hand
– Att från vår lokala Elvis-
förening rikta ett bidrag till 
sommarlägret i Moldavien 
går hand i hand med hans 

vilja och ambitioner.
Förhoppningen är att fler 

föreningar ska ta efter och på 
något sätt arrangera insam-
lingar till förmån för barnen 
i Budesti kommun.

– Många bäckar små. 60 
000 kronor borde gå att 
samla ihop om alla hjälper 
till. Våra 5000 kronor är åt-
minstone ett startskott. Jag 
tror det finns fler godhjärta-
de föreningar i Ale som vill 
göra oss sällskap i det här 
arbetet, säger Kjell Lund-
gren.

Insamlingen leds av Stöd-
föreningen Vaken fram till 
14 juni.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ALE. Den lokala Elvisföreningen i Ale är först ut 
att hjälpa de moldaviska barnen.

Elvis Forever Ale skänker 5000 kronor till 
insamlingen för Europas fattigaste barn.

– Elvis ägnade mycket tid och stora summor 
pengar till välgörenhet. Vi tog beslutet i hans 
anda, säger föreningens ordförande, Kjell Lund-
gren.
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MOLDAVIEN
Moldavien är beläget nordöst om 
Balkanhalvön i sydöstra Europa, 
nordöst om Karpaterna och nord-
väst om Svarta havet, i utkanten 
av det ukrainska slättlandet som 
breder ut sig åt nordöst. Det grän-
sar i väster till Rumänien och i öster, 
norr och söder till Ukraina. Den 27 
augusti 1991 förklarade sig Moldavien 
självständigt från Sovjet. I decem-

ber 1991 förklarade Transnistrien 
sin självständighet från Moldavien, 
vilket ledde till ett kort men blodigt 
inbördeskrig. Efter intervention av 
den ryska 14:e armén uppnåddes en 
vapenvila som i praktiken innebär 
ett dödläge. Konflikten är således än 
idag inte löst och Moldavien är fort-
farande ett delat land. Efter Sovjetu-
nionens fall styrdes Moldavien först 

av ickekommunister, men landet 
styrs sedan 2001 åter av en kommu-
nistisk president och ett kommu-
nistiskt parlament (kommunisterna 
innehar 56 av 101 mandat); valen 
ses överlag som grundläggande fria 
och demokratiska av världssamfun-
det men landet uppvisar brister vad 
gäller mediafrihet och mänskliga 
rättigheter.

LILLA EDETS KOMMUN

Val till Europaparlamentet 2009
Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Söndagen den 7 
juni är det dags igen.  Vallokalerna kommer att vara öppna mellan 
kl. 8-21 under valdagen den 7 juni. I vallokalen fi nns valkuvert och 
valsedlar. Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort som du 
får hemskickat i mitten av maj. 

Förtidsröstning
Fr o m den  20 maj kan du förtidsrösta. Förtidsröstningen sker i av 
kommunen utsedda röstningslokaler. Du kan förtidsrösta i vilken 
röstningslokal du vill i hela landet. I Lilla Edets kommun kommer 
förtidsröstningen att genomföras i kommunhuset, Lilla Edet och nu 
även i Lödöse bibliotek. 

Öppettider:
Kommunhuset, Lilla Edet
20-23/5 ons, fre: 8-12, lör: 10-13
25-29/5 mån: 8-18, tis-tors: 8-16, fre: 8-12
1-7/6 mån-tors: 8-18, fr: 8-16, lör-sön: 10-14

Lödöse Bibliotek
25/5-2/6 mån: 14-19, tis: 17-19

Kom ihåg att ta med röstkort och giltig 
ID-handling när du röstar.

Om du har svårt att ta dig till en röstningslokal eller vallokal kan du 
rösta med bud. Material för budröstning kan hämtas i kommunhuset, 
Järnvägsgatan 12, Lilla Edet samt i Lödöse bibliotek under den tid 
som förtidsröstningen är öppen. Vid budröstning krävs ett bud och 
ett vittne. Budrösten lämnas i röstningslokalen eller i vallokalen på 
valdagen.

Om du befi nner dig i utlandet kan du rösta på ambassad eller 
konsulat eller brevrösta.

Valmyndigheten skickar under maj ut information till alla hushåll 
angående valet. På valmyndighetens hemsida www.val.se kan du 
också hitta information om valet. Du kan även ringa kommunens 
valkansli 0520-65 95 00 om du har frågor om valet.

I fall du som väljare inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan 
ett nytt röstkort (ett s.k. dubblettröstkort) skrivas ut. Du kan 
kontakta Valmyndigheten, Valmyndighetens callcenter (020-825 
825), en länsstyrelse, en utlandsmyndighet eller Medborgarservice, 
kommunhuset i Lilla Edet (0520-65 95 00) för att begära ett 
dubblettröstkort. 

For information in other languages, please visit www.val.se.


