
qhxreex῭ œt
1897 grundades dagstidningen qhxreex῭ œt
(“forverts”) i New York som organ för BUND.
Tidningen var och är fortfarande ett måste om
man vill hålla sig à jour med vad som händer i
den judiska världen utanför Israel. Nu utkommer
den som veckotidning.

DS har träffat en av "forverts" namnkunniga
journalister - Rukhl Schaechter - på
Jiddischsällskapets årliga seminarium.

    xrhkry lgxÎdxU
     
Fru Schaechter är mycket amerikansk, mycket
judisk och mycket judisk-amerikansk. Och
ortodox. Att fotografera henne på shabbes gick
inte! En sådan jiddisch som hennes har garanterat
inte hörts varken på Vilnius eller Warszawas
gator. 

Hon berättar, att tidningen består av en allmän
och en kulturell avdelning samt en stor insändar-
avdelning. Och att en avsevärd del av materialet i
denna rör sig om språkfrågor och språkvård,
oftast skrivna av äldre personer. Dessutom finns
en spalt med frågor, som besvaras ur ett judiskt
perspektiv.

Den insändare som väckt störst intresse de senaste
åren kom från en chassid, som ville lämna sin
levnadsstil bakom sig och leva som en samtida
människa.

Rukhl Schaechter rapporterar ofta från
chassidernas värld.  Hennes mest upp-
märksammade skriverier därifrån har handlat

om knark och pedofili. Hon menar, att pedofili är
ett utbrett problem i de chassidiska, enkönade,
miljöerna, i vilka unga pojkar inte vet var gräns-
erna går.

När en lokal radiostation i Boro Park,  New York,
tog upp frågan rörande sexuella övergrepp mot
barn i de fromma kretsarna, resulterade det i en
mängd brev med över 1000 beskrivna fall rörande
60 namngivna förövare.

- Jag vet, att chassiderna läser mina alster -
förmodligen på  toaletten, eftersom de inte får
läsa sekulära tidningar - men, de tar inte kontakt
med mig, säger hon.

Rukhl Schaechters far var jiddischist och  därför
kommer samtalet in på v i l k e n jiddisch
"forverts" journalister använder.

- Det är en medveten politik att vi använder
YIVOs standard, menar fru Schaechter. Att skriva
på jiddisch 2011 medför naturligtvis en del pro-
blem med ordval. Ta bara ordet för "mobil"! 
I spalterna florerar: rwlrv "tselke", rwlia ῭ n
"mobilke", o ῭ œtrlrh rpryrw "keshene telefon", 
rwxepy o ῭  "on schnurke", xrqRiR "pipser" och
o ῭ œtrlrhyhreew "kvetschtelefon". Men, även om
redaktionen strävar efter en ren jiddisch, så
slinker det ibland igenom sånt som wx©̀ R x©̀ w
“car park", w῭ eec©iiq "sidewalk" och l©ii œt "file".

"forverts" upplaga ligger nu på 4 000  exemplar,
men man får inte stirra sig blind på den siffran,
eftersom allt mer av tidningen publiceras på nätet,
vilket är avsevärt billigare än att trycka pappers-
tidningar.

Naturligtvis kan en tidning i New York inte över-
leva på intäkterna från försålda 4 000 ex. per
vecka. Pengarna kommer från annat håll. För
några år sedan sålde "forverts" sin radiostation till
Disneykoncernen. Köpeskilling: 480 000 000 kr.
Ränteavkastningen från de pengarna garanterar
utgivningen för lång tid framöver. Så, redaktionen
klarar sig säkert utan JFs prenumeration. 
Tidningen kommer i alla fall att finnas från och
med i höst i vårt bibliotek - för säkerhets skull. 
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