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Tack, Ilan Ben Dov!
Hemvändande ambassadör betonade Raoul Wallenbergs betydelse 
och Raoul Wallenberg-parkens stora potential.
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– Många i Sverige förstår inte 
hur viktig personen och namnet 
Raoul Wallenberg är i Israel, sä-
ger Ilan Ben Dov en vecka innan 
hans period i Sverige är slut.

– Alla städer i Israel har en 
gata som är uppkallad efter ho-
nom. Arvet efter Raoul Wallen-
berg är väldigt viktigt.

När Keren Kajemet träffar Israels 
avgående ambassadör är det en 
vecka kvar innan han lämnar Sveri-
ge. När han summerar sin tid som 
Israels ambassadör är hans känsla 
utifrån sina år här att det finns en 
tyst majoritet av Israel-vänner i 
Sverige, men att många av dem är 
rädda för att uttrycka sitt stöd.

– Atmosfären mot Israel har 
varit så starkt negativ så att våra 
vänner ibland är rädda för att tala 
om att de är vänner till Israel. På 
senare tid har vi sett hur fler och 
fler uttrycker sitt stöd, förklarar 
han och konstaterar att denna 
förändring även har bidragit till 
vissa förbättringar i de diplomatis-
ka relationerna med Sverige under 
de senaste åren.

– Men vi förväntar oss att Sveri-
ge fortsätter att gå i rätt riktning, 
för att reparera den skada som 
relationerna tillfogades för sju år 
sedan. Det är Sveriges ansvar att 
förbättra relationerna. Bollen ligger 
hos Sverige, säger Ilan Ben Dov.

Han är ivrig att – precis som 
Israels nytillträdde president Isaac 
Herzog – uttrycka stor uppskatt-
ning av Raoul Wallenberg park i 
Tzora forest och tror att arvet efter 

”Alla i Israel vet vem 
Raoul Wallenberg är”

- Vill du att Sverige skall 
stärka sin relation till Israel 
genom nyckelpersonen Raoul 
Wallenberg? Se vårt upprop 
till stöd för uppbyggnaden av 
parken!

Både Israels president Isaac 
Herzog och ambassadör Ilan Ben 
Dov ställer sig helhjärtat bakom 
denna satsning.  

Skriv in ditt namn i Raoul Wallenberg Park!

Raoul Wallenberg-rummet på Israels ambassad 
invigdes för fem år sedan i närvaro av Raoul 
Wallenbergs halvsyster Nina Lagergren, samtidigt 
som konstnären Judith Baecklunds porträtt av 
den svenske diplomaten avtäcktes. Här samtalar 
de om konstverket med förre ambassadören Isaac 
Bachmanns hustru Osnat.

– I detta rum har vi alla viktiga möten  med 
prominenta gäster, berättar Ilan Ben Dov.
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den svenske diplomaten kan 
spela en nyckelroll i relationen 
mellan Sverige och Israel.

– Absolut! Under många av 
de samtal som jag har haft i 
Sverige under de senaste fyra 
åren så känner jag ibland att 
inte så många svenskar förstår 
hur viktig personen och namnet 
Raoul Wallenberg är i Israel. Alla 
städer i Israel har en gata som är 
uppkallad efter honom.

– Namnet Raoul Wallenberg 
är känt för alla israeler. Min 
nye chef, utrikesminister Yair 
Lapid, har dessutom en speciell 
relation till honom, eftersom 
hans pappa räddades av Raoul 
Wallenberg. Jag pratade med 
honom för några dagar sedan 
om det här. Delar av hans familj 
räddades av Raoul Wallenberg. 
Så Raoul är en viktig komponent 
för att förbättra relationen.

Under samtalet kommenterade 
Ilan Ben Dov även situationen i 
Mellanöstern.

– Allt startar och slutar i Iran. 
I norra Israel finns terrororgani-
sationen Hizbollah och i Gaza 
finns Hamas. Både Hamas och 
Hizbollah är ombud för Iran. 
Där Iran finns, där finns våld, 
problem och konflikter. Landet 
försöker skapa en permanent 
militär närvaro via ombud i Syri-
en, Libanon, Gaza och Irak.

– Iran är ett hot mot hela värl-
den och det är en plikt för alla 
demokratiska västländer – som 
USA och EU – att se till att de 
inte får tillgång till kärnvapen.

Under avskedsintervjun på 
ambassadörens kontor överläm-
nade Keren Kajemets verksam-
hetschef Max Federmann ett 
certifikat för en plakett i Raoul 
Wallenberg Park som avskedsgå-
va och en namnlista på vänner i 
Sverige som bidragit till den. 

– Jag känner till Keren 
Kajemet sedan förskolan. Den 
klassiska blåa boxen – pushken 
– fanns med där. Mitt namn är 
Ilan, vilket på hebreiska betyder 
”ungt träd”, så jag har en speciell 
relation till Keren Kajemet. Jag 
vill säga tack, å Israels vägnar, för 
allt ni gör för Israel här i Sverige.

– Jag är säker på att vi kom-
mer att träffas i Raoul Wallen-
berg-parken och se hur visionen 
förverkligas. Det blir en ära för 
mig att besöka parken vid invig-
ningen, avslutar Ilan Ben Dov.  q

”Alla i Israel vet vem 
Raoul Wallenberg är”

Skriv in ditt namn i Raoul Wallenberg Park!
För 2 000 kr skriver du in 

ditt namn i parkens hyllnings-
platta Vänner av Israel. Plattan 
kommer att finnas på central 
plats i parken. 

Du bidrar på detta sätt 
aktivt till uppbyggnaden av 
parken och får dessutom ett 
vackert, speciellt framtaget, 
Raoul Wallenberg Park certifi-
kat.     q

www.kaabs.se

Ilan Ben Dov fick ett diplom med 
en lista på dem som bidragit 
till en plakett med hans namn i 
Raoul Wallenberg Park.

 

 
 

Ett träd binder uppskattningsvis 1.5 ton koldioxid från atmosfären vilket ger nytt liv till miljön. 
Genom trädplantering minskar vi växthuseffekten. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As a token of friendship and appreciation,  

and excellent cooperation,  
trees will be planted and a plaque will be placed in 

Raoul Wallenberg Park, Tzora, Israel  
to honour 

H.E. Ambassador Ilan Ben Dov 
Israel’s ambassador to Sweden 2017-2021 
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Hearing i riksdagen frågar sig:

Den 26 augusti, dagen innan 
Raoul Wallenbergs dag, hålls 
en hearing i riksdagen om de 
nya forskningsrönen kring 
den svenske diplomatens 
öde.

Seminariet kommer bland 
annat att ställa frågan om UD 
redan 1945-1947 fattade ett 
medvetet beslut att överge 
Raoul Wallenberg åt sitt öde.

Bakgrunden är de nya uppgif-
terna som kommit fram i Raoul 
Wallenberg-ärendet.

I våras begärde Raoul 
Wallenbergs brorsdöttrar 
Marie von Dardel-Dupuy och 
Louise von Dardel att svenska 
myndigheter skulle tillsätta 
en ny, oberoende utredning 
som granskar de fullständi-
ga orsakerna till att central 
information förvanskats eller 
utelämnats, när myndigheter 
i Ryssland och Sverige utrett 
orsakerna till den uteblivna 
framgången med att lösa 

Raoul Wallenbergs öde.
De anhöriga begärde sam-

tidigt en öppen utfrågning i 
riksdagen för att få en opartisk 
granskning och utvärdering av 
all ny information och samtliga 
utestående frågor.

Bakgrunden till kraven var 
nya forskningsresultat som ger 
en helt ny bakgrund till Sveri-
ges agerande i förhållande till 
sitt diplomatiska sändebud. 
Bland annat kommer utfråg-
ningen att ställa frågan om 
möjligen svenska tjänstemän 
redan 1945-1947 fattade ett 
medvetet beslut att överge 
Raoul Wallenberg åt sitt öde.

För att ge en översikt över 
det nya forskningsläget och 
titta närmare på skälen till de 
anhörigas önskemål inbjuder 
riksdagsledamoten Mikael 
Oscarsson (KD) till en hea-
ring i riksdagen dagen före 
Raoul Wallenbergs dag den 
27 augusti, där en rad nya 
upptäckter i Raoul Wallen-

berg-forskningen kommer att 
presenteras och diskuteras.

Bland deltagarna finns bland 
annat Raoul Wallenbergs 
brorsdöttrar Marie Dupuy och 
Louise von Dardel, historikern 
Susanne Berger, som med-
verkade som konsult i den 
svensk-ryska arbetsgruppen 
som undersökte Raoul Wal-
lenbergs öde, Vadim Birstein, 
expert i samma svensk-ryska 
arbetsgrupp, samt Johan 
Matz, universitetslektor och 
sekreterare i den statliga Raoul 

Wallenberg-utredningen ”Ett 
diplomatiskt misslyckande” 
som kom ut år 2003.

Historikern Peter Axelsson, 
som i en rapport nyligen kom 
med nya uppgifter som pekar 
på att Sverige prioriterade en 
handelskredit med Sovjet före 
frigivandet av Raoul Wallen-
berg, finns också med på 
seminariet.

Han konstaterar att både 
den svensk-ryska arbetsgrup-
pens rapport år 2001 och 
rapporten ”Ett diplomatiskt 
misslyckande” från år 2003 

Den 26 augusti hålls en hearing i riksdagen om de nya forskningsrönen kring Raoul Wallenbergs öde. Seminariet kommer bland annat att ställa frågan om UD redan 1945-1947 fattade ett medvetet beslut att överge den svenska diplomaten åt sitt öde.              Foto: Sveriges riksdag

Övergavs Raoul Wallenberg medvetet av UD?

Utrikesminister Ann Linde och riksdagsledamot Mikael Oscarsson 
debatterar UD:s agerande gentemot Raoul Wallenberg.
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I sommar var det 75 år sedan 
det beryktade mötet mellan 
Staffan Söderblom och Josef 
Stalin där huvudämnet var 
Raoul Wallenbergs öde.

– Mötet med Stalin var 
planerat i månader och väl 
förankrat med de högsta nivå-
erna av UD, säger författaren 
Omi Söderblom som i höst 
kommer men en bok som 
presenterar nya uppgifter 
om Moskva-ambassadören 
Staffan Söderbloms roll i 
Raoul Wallenberg-ärendet.

Söderbloms agerande i 
Raoul Wallenberg-ärendet 

har kritiserats i flera statliga 
utredningar för att ha skett på 
eget bevåg. 

I början av oktober släpper 
Omi, vars farfar var bror till 
Staffan Söderblom, boken 
som ger Staffan Söderbloms 
perspektiv på händelseför-
loppet. Hon deltar även på 
den hearing som anordnas i 
riksdagen den 26 augusti.

Boken blir en kraftfull 
vidräkning med den officiella 
svenska historieskrivningen 
som hävdar att Söderblom 
agerade utan förankring i 
regering och i UD.   q

Historiskt svenskmöte med Stalin i nytt ljus

valde att bortse från mil-
jardkreditens betydelse för 
Sveriges agerande i Raoul 
Wallenberg-fallet.

I våras ställde Mikael Oscars-
son en interpellationsfråga 

till utrikesminister Ann Linde 
(S) om regeringen avsåg att 
tillsätta en utredning med an-
ledning av de nya uppgifterna 
om Raoul Wallenberg-fallet.

Oscarsson undrade även hur 

regeringen bedömer uppgif-
terna om att den svenska am-
bassadören Staffan Söderblom 
agerade utifrån en medveten 
politik sanktionerad av Sverige 
gällande Raoul Wallenberg.

– Regeringen överväger inte 
att tillsätta en ny oberoende 
utredning om den officiella 
hanteringen av Raoul Wallen-
bergs öde, blev svaret från 
utrikesministern.    q

Hearing i riksdagen frågar sig:

Den 26 augusti hålls en hearing i riksdagen om de nya forskningsrönen kring Raoul Wallenbergs öde. Seminariet kommer bland annat att ställa frågan om UD redan 1945-1947 fattade ett medvetet beslut att överge den svenska diplomaten åt sitt öde.              Foto: Sveriges riksdag

Övergavs Raoul Wallenberg medvetet av UD?

Författaren Omi Söderblom släpper bok om Staffan Söderblom.
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Stöd visionen om Raoul Wallenberg park
År 2021 är det 120 år sedan 
Keren Kajemet startades på 
femte sionistkongressen i 
Basel. 

För Keren Kajemet Israel-
fonden innebär öppnandet 
av det israeliska samhället 
efter alla restriktioner att 
vi på allvar och med full 
kraft kan ägna oss åt vårt 
jubileumsprojekt, Raoul 
Wallenberg Park.

Parken med det interaktiva, 
digitala museet om Raoul 
Wallenbergs gärning blir en 
viktig satsning för att sprida 
kunskap till nya generationer. 

Nu kan du stödja denna 
satsning genom att föreviga 
ditt namn eller en kär an-
hörigs namn i Raoul Wallen-
berg park i hjärtat av Israel. 
Det bidrar även till att föra 
samman Israel och Sverige 

som länder. 
Med ditt bidrag till Raoul 

Wallenberg Park skapar du 
dessutom din egen person-
liga koppling och relation till 
landet Israel.

När du bidrar med en 
gåva till Raoul Wallenberg 
Park kommer ditt eller din 
familjs namn med i den bok 
över givare som kommer att 
finnas på vårt huvudkontor i 
Jerusalem.

Flera olika plaketter i olika 
storlekar finns redan tillgäng-
liga i Raoul Wallenberg Park 
(se separat faktaruta här 
nedanför). 

Du kan även gravera in ditt 
namn i Raoul Wallenberg 
Park genom att donera 2 000 
kronor till parken. Du får då 
ditt namn ingraverat i parkens 
hyllningsplatta ”Vänner av 

Priser och storlekar på plaketter
4 För 7000 kr  får du en plakett på 40 x 300 mm

4 För 20 000 kr får du en plakett på  100 x 300 mm

4 För 40 000 kr får du en plakett på 200 x 300 mm

4 För 100 000 kr får du en plakett på 600 x 300 mm

För beställning eller mer information kontakta oss via 
mail eller telefon. 

Mejl: info@kkl.nu, telefon: 08-661 86 86.
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Stöd visionen om Raoul Wallenberg park

I direkt anslutning till 
att han svors in i augusti 
träffade Irans  nya pre-
sident Ebrahim Raisi 
Hizbollahs vice general-
sekreterare Naim Qassem 
och Hamas-ledaren Ismail 
Haniyeh.

Samtidigt avfyrade den 
Iran-stödda terrororganisa-
tionen Hizbollah ett 20-tal 
raketer mot Golanhöjderna 

i norra Israel medan terror-
klassade Hamas skickade 
brandbomber från Gazarem-
san via ballonger mot södra 
Israel.

Ebrahim Raisi välkomnade 
gruppernas attacker mot 
Israel och sa att Hizbol-
lah har ”visat en effektiv 
avskräckning mot den 
sionistiska fienden”.

Israels försvar neutralise-
rade 10 raketer från Hizbol-

lah, medan sex föll i öppna 
områden och de andra 
hamnade i Libanon. Brand-
bomberna orsakade flera 
skogsbränder nära Gaza.  

De senaste åren har 
tusentals brandbomber via 
ballonger mot södra Israel 
bränt hundratals hektar 
skogs- och åkermark, dödat 
otaliga djur och orsakat 
betydande skador på jord-

bruksfält samt naturreservat 
och privat egendom.

Attackerna kom veckor 
efter att två personer på en 
israelisk oljetanker dödades 
i en iransk drönarattack.

Den som vill ge ett bidrag 
till att återställa nedbränd 
mark kan använda swishnr: 
1236837678 eller bank-
gironr: 5816-5515 för att ge 
en gåva. Skriv ”Bränder” i 
meddelandefältet.  q

Irans nye president firad med attacker mot Israel
Sedan striderna mellan Israel och Gaza blossade upp i våras har ett dussintal brandballonger skjutits upp.  Foto: KKL

Israel”. Plattan kommer att 
finnas på hyllningsplatsen vid 
ingången till parken. 

Du bidrar på detta sätt aktivt 
till uppbyggnaden av parken 
och får dessutom ett vackert, 
speciellt framtaget, Raoul 
Wallenberg Park certifikat. 

Använd bifogad avi med 
OCR nummer eller skriv in 
orden ”Vänner av Israel” i 
meddelandefältet vid annat 
betalningssätt. 

Du kan även använda in-
betalningskortet på baksidan 
av denna folder för en vanlig 
donation. 

Kontakta oss på e-post 
info@kkl.nu eller tel 08-661 86 
86 (kontorstid 9-12) vid frågor 
om plaketterna.          q

Du kan gravera in ditt namn i Raoul Wallenberg Park genom att donera 2 000 kronor till parken. Du 
får då ditt namn inskrivet i parkens hyllningsplatta ”Vänner av Israel”.
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VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT

Betalningsavsändare

Referensnr

Till bankgironr Betalningsmottagare

# # > #42#

INBETALNING/GIRERING     AVI
Inbet avgift (ifylls av banken) OCR

FYLL I DET
BELOPP

SOM 
BETALAS

Belopp kronor öre

Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bankgiro: 5816-5515 • Swish 123 683 76 78

5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 150kr/st 
Liman, 25 träd: 3750 kr
Oas, 50 träd; 7 500 kr
Allé, 100 träd: 15 000 kr
Lund, 1.000 träd: 150 000kr
Park, 5.000 träd: 750 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 500 000 kr
Plakett Raoul Wallenberg Park: fr. 7 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets alla 
tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor och 
miljö i Israel.
Minsta beställning är tre träd.
(Vid diplombeställning tillkommer en avgift 
för porto/administration på 50 kr för 
inrikesbrev och 80 kr för utrikesbrev)

Keren Kajemet Israelfonden

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation 
till Raoul Wallenberg Park. Vid betalning via Swish 
eller på annat sätt skriv ”RW-park” i meddelande 
fältet! Vårt Swish nummer är: 123 683 76 78.
Önskas gravering i Vänner av Israel hyllningsplattan 
är priset 2 000 kr. Använd OCR-numret eller skriv 
”Vänner av Israel” i meddelandefältet.

När både Israels nyvalde 
president, Isaac Herzog, och 
Israels ambassadör i Sverige, 

Ilan Ben Dov, uttalar starkt stöd för 
uppbyggnaden av Raoul Wallenberg 
Park, skapas goda förutsättningar för 
att parken kan spela en historisk och 
viktig roll för en varmare relation mellan 
Sverige och Israel. 

Då Raoul Wallenberg, på 
officiellt uppdrag från Sveriges 
Utrikesdepartement, lyckades rädda 
tiotusentals judar i Budapest 1944, från 
deportation och förintelse i Auschwitz, 
har detta implikationer även nu, 2021. 
Israel har just fått en ny regering som 
leds av premiärminister Naftali Bennett 
och vars nyutnämnde utrikesminister 
heter Yair Lapid. 

När jag träffade Yair Lapid under en 
Israelmanifestation på Raoul Wallenberg 
torg i Stockholm 2016, berättade 
han hur hans far och farmor räddats 
av den svenske diplomaten Raoul 
Wallenberg. Yair Lapid, som tidigare varit 
finansminister i en Netanyahu regering 
och som leder Israels näst största parti, 
Yesh Atid, underströk med kraft att enda 
anledningen till att han själv finns i livet är 
Raoul Wallenbergs hjältemodiga insatser. 

Härav förstår man vilken betydelse varje 
räddad människa från ondskans krafter 
kan få långt in i framtiden. Samtidigt 
kan man fundera över vilken katastrof 
mördandet av sex miljoner judar 
fick för världen. Hur många framtida 

framstående vetenskapsmän, ekonomer, 
politiker, författare och kulturarbetare 
mördades? Kanske någon av alla dessa 
hade utmärkt sig och fått Nobelpris? 
Dessutom kunde de ha fått talangfulla 
barn och barnbarn som också kunnat 
göra stora insatser för mänskligheten. 
Enligt judisk Talmud heter det att  när 
man räddar ett liv så räddas en hel värld. 
Raoul Wallenberg räddade många världar 
och förtjänar vår största respekt och 

hyllning för sina insatser. Det tragiska är 
att hans slutliga öde fortfarande är höljt 
i dunkel. I år skulle han ha fyllt 109 år. 
Regeringen har ett ansvar att fortsätta 
forska kring vad som hände Raoul 
Wallenberg..

Vi menar att parallellt med en ny 
Förintelsekonferens och en uppbyggnad 
av ett Förintelsemuseum i Stockholm är 
uppbyggnaden av en Raoul Wallenberg 
Park nära Jerusalem ett lika angeläget 
projekt för att visa att en enskild 
människa kan göra skillnad. Vi blir mycket 
glada om du vill stödja projektet och 
för 2000 kronor få ditt namn ingraverat 
i  hyllningsplattan ”Vänner av Israel” i 
parken. Därmed gör du en aktiv handling 
för att Sverige och Israel skall närma sig 
varandra i vänskap. 

Plattan kommer att finnas på hyllnings 
platsen på central plats i parken. Du bidrar 
på detta sätt aktivt till uppbyggnaden 
av parken och får dessutom ett vackert, 
speciellt framtaget, Raoul Wallenberg Park 
certifikat. Använd bifogade avi med OCR 
nummer eller skriv in orden Vänner av 
Israel i meddelande fältet. 

Jag tackar dig varmt för att du är en sann 
Vän av Israel.

Shana Tova till det Judiska Nyåret 5782 
med början kvällen den 6 september.

Max Federmann
Verksamhetschef 
Keren Kajemet Israelfonden

Starkt stöd för uppbyggnaden av Raoul Wallenberg Park

Viktig roll i närmandet till Israel

Max Federmann talar med Yair Lapid under 
en Israelmanifestation på Raoul Wallenberg 
torg i Stockholm 2016
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5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 150kr/st 
Liman, 25 träd: 3750 kr
Oas, 50 träd; 7 500 kr
Allé, 100 träd: 15 000 kr
Lund, 1.000 träd: 150 000kr
Park, 5.000 träd: 750 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 500 000 kr
Plakett Raoul Wallenberg Park: fr. 7 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets alla 
tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor och 
miljö i Israel.
Minsta beställning är tre träd.
(Vid diplombeställning tillkommer en avgift 
för porto/administration på 50 kr för 
inrikesbrev och 80 kr för utrikesbrev)

Keren Kajemet Israelfonden

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation 
till Raoul Wallenberg Park. Vid betalning via Swish 
eller på annat sätt skriv ”RW-park” i meddelande 
fältet! Vårt Swish nummer är: 123 683 76 78.
Önskas gravering i Vänner av Israel hyllningsplattan 
är priset 2 000 kr. Använd OCR-numret eller skriv 
”Vänner av Israel” i meddelandefältet.

När både Israels nyvalde 
president, Isaac Herzog, och 
Israels ambassadör i Sverige, 

Ilan Ben Dov, uttalar starkt stöd för 
uppbyggnaden av Raoul Wallenberg 
Park, skapas goda förutsättningar för 
att parken kan spela en historisk och 
viktig roll för en varmare relation mellan 
Sverige och Israel. 

Då Raoul Wallenberg, på 
officiellt uppdrag från Sveriges 
Utrikesdepartement, lyckades rädda 
tiotusentals judar i Budapest 1944, från 
deportation och förintelse i Auschwitz, 
har detta implikationer även nu, 2021. 
Israel har just fått en ny regering som 
leds av premiärminister Naftali Bennett 
och vars nyutnämnde utrikesminister 
heter Yair Lapid. 

När jag träffade Yair Lapid under en 
Israelmanifestation på Raoul Wallenberg 
torg i Stockholm 2016, berättade 
han hur hans far och farmor räddats 
av den svenske diplomaten Raoul 
Wallenberg. Yair Lapid, som tidigare varit 
finansminister i en Netanyahu regering 
och som leder Israels näst största parti, 
Yesh Atid, underströk med kraft att enda 
anledningen till att han själv finns i livet är 
Raoul Wallenbergs hjältemodiga insatser. 

Härav förstår man vilken betydelse varje 
räddad människa från ondskans krafter 
kan få långt in i framtiden. Samtidigt 
kan man fundera över vilken katastrof 
mördandet av sex miljoner judar 
fick för världen. Hur många framtida 

framstående vetenskapsmän, ekonomer, 
politiker, författare och kulturarbetare 
mördades? Kanske någon av alla dessa 
hade utmärkt sig och fått Nobelpris? 
Dessutom kunde de ha fått talangfulla 
barn och barnbarn som också kunnat 
göra stora insatser för mänskligheten. 
Enligt judisk Talmud heter det att  när 
man räddar ett liv så räddas en hel värld. 
Raoul Wallenberg räddade många världar 
och förtjänar vår största respekt och 

hyllning för sina insatser. Det tragiska är 
att hans slutliga öde fortfarande är höljt 
i dunkel. I år skulle han ha fyllt 109 år. 
Regeringen har ett ansvar att fortsätta 
forska kring vad som hände Raoul 
Wallenberg..

Vi menar att parallellt med en ny 
Förintelsekonferens och en uppbyggnad 
av ett Förintelsemuseum i Stockholm är 
uppbyggnaden av en Raoul Wallenberg 
Park nära Jerusalem ett lika angeläget 
projekt för att visa att en enskild 
människa kan göra skillnad. Vi blir mycket 
glada om du vill stödja projektet och 
för 2000 kronor få ditt namn ingraverat 
i  hyllningsplattan ”Vänner av Israel” i 
parken. Därmed gör du en aktiv handling 
för att Sverige och Israel skall närma sig 
varandra i vänskap. 

Plattan kommer att finnas på hyllnings 
platsen på central plats i parken. Du bidrar 
på detta sätt aktivt till uppbyggnaden 
av parken och får dessutom ett vackert, 
speciellt framtaget, Raoul Wallenberg Park 
certifikat. Använd bifogade avi med OCR 
nummer eller skriv in orden Vänner av 
Israel i meddelande fältet. 

Jag tackar dig varmt för att du är en sann 
Vän av Israel.

Shana Tova till det Judiska Nyåret 5782 
med början kvällen den 6 september.

Max Federmann
Verksamhetschef 
Keren Kajemet Israelfonden

Starkt stöd för uppbyggnaden av Raoul Wallenberg Park

Viktig roll i närmandet till Israel

Max Federmann talar med Yair Lapid under 
en Israelmanifestation på Raoul Wallenberg 
torg i Stockholm 2016
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5816-5515

Prislista/fakta:
Träd: 150kr/st
Liman, 25 träd: 3750 kr
Oas, 50 träd: 7 500 kr
Allé, 100 träd: 15 000 kr
Lund, 1.000 träd: 150 000 kr
Park, 5.000 träd: 750 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 500 000 kr
Plakett Raoul Wallenberg Park: fr. 7 000 kr.

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation till Raoul Wallenberg Park. Vid betal-
ning via Swish eller på annat sätt skriv ”RW-park” i meddelande fältet! Vårt Swish nummer 
är: 123 683 76 78. Önskas gravering i Vänner av Israel hyllningsplattan är priset 2 000 kr. 
Använd OCR-numret eller skriv ”Vänner av Israel” i meddelandefältet.

Våra diplom passar som gåva
vid livets alla tillfällen. Samtidigt 
hjälper du både människor och 
miljö i Israel. Minsta beställning
är tre träd. (Vid diplombeställning
tillkommer en avgift för porto/
administration på 50 kr för inrikes-
brev och 80 kr för utrikesbrev).


