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Välkommen hem!
Israeliska barn tar emot föräldralösa judiska barn från UkrainaIsraeliska barn tar emot föräldralösa judiska barn från Ukraina



Föräldralösa barn från U kraina anlände till Israel
Först förlorade de sina föräldrar – sedan förlorade de sitt hem

Keren Kajemet har nu mo-
biliserat för att hjälpa så 
många människor som möj-
ligt i de judiska samhällena i 
Ukraina, som består av när-
mare 250 000 personer. 

700 judar hade redan i 
början av mars anlänt till de 
centra som upprättats för 
judar som vill flytta till Isra-
el och även ett 100-tal för-
äldralösa barn hade då ta-
gits emot i Israel.

Kriget i Ukraina har resulte-
rat i den värsta europeiska 
flyktingkrisen sedan andra 
världskriget. Redan en dryg 
vecka efter att kriget hade 
startat hade mer än en och en 
halv miljon ukrainare flytt från 
sina hem, enligt FN, och anta-
let stiger snabbt i takt med att 
konflikten eskalerar.

Det finns ingen gräns för 
hur mycket humanitärt bi-
stånd det behövs för att hjäl-
pa dessa flyktingar. Keren Ka-
jemet har mobiliserat för att 
hjälpa så många människor 
som möjligt i de judiska sam-
hällena i Ukraina, som består 
av omkring 250 000 personer. 
700 judar hade redan i bör-
jan av mars anlänt till de cen-
tra som upprättats för de ju-
dar som nu vill flytta till Israel. 
Sedan de har flygits till Isra-
el kommer de att bo på ho-
tell runt om i landet i unge-
fär en månad innan de flyttar 

till sina permanenta bostäder, 
belägna i samhällen över he-
la Israel.

De tre första flygen med to-
talt 200 invandrare, tillsam-
mans med ett 100-tal föräldra-
lösa barn från ett barnhem i 
staden Zhytomyr 14 mil väs-
ter om Ukrainas huvudstad 
Kiev, anlände till Israel sön-
dagen den 6 mars.

Barnen kommer att placeras 
på Keren Kajemets Center för 
skogsutbildning i Nes Harim, 

endast några kilometer från 
Tzora-skogen där Raoul Wal-
lenberg Park nu håller på att 
anläggas. Barnen är i åldrarna 
2-18 år och anlände tillsam-
mans med 40 anställda från 
barnhemmet i Zhytomyr.

Keren Kajemet kommer att 
ta hand om barnen och per-
sonalen under deras vistelse i 
Israel och kommer att anord-
na aktiviteter för barnen och 
tillhandahålla Torah-studier, 
enligt önskemål från barn-
hemspersonalen.

– Situationen i Ukraina är 
oroande, särskilt situationen 
för barnen, och vi beslutade 
att öppna portarna till vår an-
läggning i Nes Harim för att 
ta emot och hjälpa barnen 
så mycket som möjligt under 
denna komplexa period, sä-
ger Keren Kajemets världs-
ordförande Avraham Duvde-
vani.

Traumatiserade, och med 
knappt något mer än kläder-
na de bar på sin rygg, korsade 
de judiska föräldralösa bar-

Keren Kajemets världsordfö-
rande Avraham Duvdevani.

nen den ukrainska gränsen till 
Rumänien, gående på vägen 
i minusgrader. De möttes se-
dan av en anställd på det is-
raeliska konsulatet och flögs 
därefter till Israel. 

Keren Kajemets center i 
Nes Harim, som ligger någ-
ra mil väster om Jerusalem, 
kommer att vara en säker, 
varm och omfamnande till-
flyktsort för de judiska bar-
nen. För att se till att alla barn 
känner sig hemma ser Ke-

ren Kajemet till att alla nöd-
vändiga ting för dagligt bruk 
samt lämpliga lekredskap för 
barnens rekreation finns till-
gängliga under deras må-
nadslånga vistelse.

Under hela månaden kom-
mer centret att hålla utbild-
ningsaktiviteter för barnen, 
inklusive musikaliska spel och 
utbildning under dagen, ak-
tiviteter på kvällen samt stu-
diebesök.

– Varje donation, oavsett 
hur liten den är, är välkom-

men i denna kritiska tid! säger 
Keren Kajemet Sveriges verk-
samhetschef Max Federmann.

– Ditt engagemang i det-
ta exceptionella projekt är av-
görande för att säkerställa att 
dessa judiska ukrainska för-
äldralösa barn har allt de be-
höver för en välkomnande 
vistelse i Israel.Vi har ett upp-
drag att återföra leenden till 
deras små ansikten och en 
känsla av trygghet och välbe-
finnande i deras hjärtan, av-
slutar han.     q

Barnen från barnhemmet i staden Zhytomyr är i åldrarna 2-18 år och anlände till Israel tillsammans med 40 anställda från barnhemmet. Israels 
generalkonsul i Rumänien mötte upp vid gränsen till Ukraina.

Barnen från staden Zhytomyr kommer att placeras på Keren Kajemets Center för skogsutbildning i 
Nes Harim.
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Skolan i Zhytomyr bombades den 4 mars. Då hade redan barnen på det judiska barnhemmet i när-
heten lämnat staden.
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Keren Kajemets Sveriges verk-
samhetschef Max Federmann.



hur han besökte sin farfar 
Semen Ivanovich Zelenskys 
grav. ”Han gick igenom alla 
krig och förblir för alltid i mitt 
minne som en av de hjältar 
som skyddade Ukraina från 
nazisterna… Tack för att na-
zismens omänskliga ideologi 
för alltid kommer att finnas i 
det förflutna. Tack till de som 
kämpade mot nazismen - och 
vann” skrev presidenten om 
sin far.

I början av mars träffade 
ryska missiler, som troligen 
var avsedda för en TV-station i 
närheten, minnesmärket Babi 
Yar i Kiev, Ukrainas huvudstad. 

Förintelsemonumentet 
restes för att hedra de när-
mare 34 000 ukrainska judar 
som i slutet av september 
1941 sköts ihjäl av nazityska 
Einsatzgruppen.

Israels premiärminister 
Naftali Bennet har haft dialog 

både med Vladimir Putin och 
Volodymyr Zelenskyj i ett 
diplomatiskt försök att skapa 
dialog och eldupphör.

Karen Kajemet Leisrael 
(KKL), som också kallas Jewish 
National Fund (JNF), grun-
dades år 1901 vid den femte 
Sionistkongressen i Basel. Se-
dan dess har organisationens 
uppdrag varit att – bokstav-
ligt talat – förbereda marken 
för alla de miljontals judar 
som sedan skulle komma att 
invandra till det heliga landet.

Genom åren har KKL 
dikat ut stora områden med 
sumpmark, planterat över 
250 miljoner träd och anlagt 
hundratals vattenreservoarer i 
Israel. Organisationen arbetar 
också aktivt med avancerad 
miljöforskning, vattenrening, 

vattenavsaltning, ekoturism, 
utbildning och infrastruktur-
utveckling och är även enga-
gerad i byggandet av skol- 
och ungdomsmiljöer samt 
hela samhällen.

Genom att stoppa och 
driva tillbaka ökenutbred-
ningen har KKL lyckats skapa 
ett grönare Israel. En sund 
och långsiktigt hållbar miljö 
är en förutsättning för att 
Israel skall kunna ta emot alla 
människor som önskar bosät-
ta sig i landet.

– Med ditt stöd kommer 
Keren Kajemet att distribuera 
viktig humanitär hjälp till de 
judiska samhällena i Ukraina, 
via tre stora gränsövergångar 
till Polen, Slovakien och Ung-
ern via våra kontor i Ukraina, 
Tjeckien och Ungern, säger 
Max Federmann, verksam-
hetschef på Keren Kajemet 
Israelfonden i Sverige.

– Din gåva kommer också 
att skapa förutsättningar och 
acceptabla levnadsvillkor för 
alla de judar som nu kommer 
till Israel för att integreras i det 
israeliska samhället, avslutar 
han.

Du kan använda inbetal-
ningskortet på baksidan av 
denna folder för din dona-
tion.  Ange det OCR-nummer 
som finns på talongen. Du 
kan också betala via Swish 
123 683 76 78 och bankgiro 
5816-5515, märk betalning-
en ”Aliyah”.      q

Israel förberede r sig för stor immigrationsvåg
75 000 ukrainska judar kan 
komma att vilja immigrera 
till Israel vid en rysk inva-
sion av landet konstaterade 
israeliska myndigheter i 
början av året.

– Nu behövs din hjälp för 
att alla immigranter ska 
kunna välkomnas hem till 
Israel, säger Max Feder-
mann, verksamhetschef på 
Keren Kajemet Israelfonden 
i Sverige.

Rysslands annektering av 
Krim år 2014 och krigföring 
i östra Ukraina har enligt 
israeliska myndigheter gjort 
att mer än 30 000 judar flydde 
från Ukraina till Israel mellan 
år 2014 och oktober 2018.

I slutet av januari kom 
medieuppgifter om att den 
israeliska regeringen förbe-
redde sig för möjligheten att 
uppemot 75 000 ukrainska 
judar skulle komma att vilja 
immigrera till Israel i händelse 
av en rysk invasion av landet.

Representanter för premi-
ärministerns kansli, utrikesmi-
nistern, försvarsministeriet, di-
asporaministeriet och Jewish 
Agency tog fram en rapport 
som uppskattade att cirka 
75 000 människor som bor i 
östra Ukraina är berättigade 
till israeliskt medborgarskap, 
rapporterade Times of Israel.

Det är i dag främst kvinnor 
och barn som flyr för sina liv, 
eftersom män mellan 18 och 
60 år är förbjudna att lämna 

Ukraina enligt krigslagstift-
ningen.

Ukrainas judiska befolkning 
har en komplicerad relation 
till sitt land, på grund av anti-
semitismen i landets historia. 
Landets president Volodymyr 
Zelenskyj är av judisk börd 
och förlorade delar av sin 
familj i Förintelsen.

I maj 2019 berättade presi-
denten på sin Facebooksida 

Din hjälp behövs för att välkomna immigranterna hem:

Sedan starten 
år 1901 har 
Keren Kajemets  
uppdrag varit 
att – bokstavligt 
talat – förbereda 
marken för alla de 
miljontals judar 
som skulle komma 
att invandra till 
det heliga landet.

Dränering av Fuarafloden vid Haifabukten, 1929.

Personal på Keren Kajemets anläggning  i Nes Harim förberedde sig på att ta emot föräldralösa barn från Ukraina.

Solceller i Aravaöknen i södra Israel är ett exempel på den infrastruk-
tur för energiförsörjning som krävs för en befolkningstillväxt. 
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En etiopisk invandrare arbetar på Gilat plantskola på 1990-talet.
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Plötsligt händer     
det...

...är du rätt försäkrad?



till och med slutet av den 
osmanska perioden. Under 
februari månad är mar-

ken täckt av spektakulära 
anemoner som lockar 
besökare från hela Israel. 

Det kallas ”Darom Adom” – 
”Den röda södern”. 

Närheten till Gaza inne-

bär att platsen ligger inom 
räckhåll för raket- och 
brandbombsattacker från 
Gaza-remsan.

I omgångar har hund-
ratals missiler och brand-
bomber avfyrats mot Israel 
från det Hamas-kontrol-
lerade området. Under de 
senaste 20 åren handlar 
det om tusentals raketer.

Skyddsrummet alldeles 
i närheten av lekplatsen 
beskyddar besökarna från 
dessa missiler.     q

Shokeda-skogen, nära 
gränsen till Gaza, kallas 
i februari den röda sö-
dern efter alla anemoner 
som blommor vid denna 
tid på året. 

Hundratusentals 
deltagare kommer då till 
området för att delta i 
evenemang, naturvan-
dringar och andra ak-
tiviteter i naturen som 
passar hela familjen.

Tillsammans med våra 
understödjare har Keren 
Kajemet Israelfonden i 
Sverige byggt en rekre-
ationsplats för familjer 
i Shokeda-skogen, som 
ligger några kilometer 
från gränsen till Gaza.

Lekplatsen som ligger 
i anslutning till rekre-
ationsplatsen i Shoke-
da-skogen är byggd tack 
vare understödjare till 
Keren Kajemet Israelfon-
den i Sverige.

Lekplatsen – med ett 
skyddsrum i närheten – 
har skapats för familjer 
som söker kvalitetstid 
med sina barn. Även 
vandrare, cyklister och 
andra besökare – exem-
pelvis vid festivaler och 
evenemang i närheten – 
kommer att ha glädje av 
platsen.

Rekreationsplatsen 
ligger i nordvästra Negev 
strax väster om Moshav 
Shokeda. Shokeda-sko-
gen började planteras av 
Keren Kajemet år 1957. 
De trädarter som domine-
rar är eukalyptus, tall och 
casuarina.

Skogen har också gamla 
tamariskträd som be-
räknas komma från det 
brittiska mandatet eller 

Shokeda-sko gen – den röda södern

Under februari månad är marken täckt av spektakulära anemoner som lockar besökare från hela Israel. Det kallas ”Darom Adom” 
– ”Den röda södern”. 
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Genom att skriva in Keren 
Kajemet i ditt testamente 
är du med och förbättrar 
framtiden för de familjer 
som anländer till Israel.

Varje bidrag gör det möjligt 
för oss att fortsätta skapa en 
bättre miljö och livsförutsätt-
ningar för dem som anländer 
till landet, från hela världen.

Keren Kajemet är en 
miljöorganisation i dubbel 
bemärkelse. Trädplantering 
är i sig viktigt för klimatet och 
de träd du planterar efter din 
bortgång fortsätter att skapa 
en god livsmiljö för de män-
niskor som bor i landet.

Den stora utmaningen är 
att driva tillbaka öknen. In-
gen gåva är för stor eller för 

liten för detta ändamål. Din 
gåva kan vara pengar eller 
värdeföremål.  En del väljer 
att testamentera en viss del 
av sin kvarlåtenskap, andra 
vill istället testamentera hela 
sin kvarlåtenskap till Keren 
Kajemet.

Ett alternativ till traditio-
nellt testamente är Kap-
talförsäkring med Keren 
Kajemet Sverige - Israelfon-
den som förmånstagare. Du 
förvaltar ditt kapital och får 
samtidigt ut en månatlig 
livränta genom att teckna en 
kapitalförsäkring.

Medan man är i livet så 
får man pengar att leva 
för, månad för månad. Den 
dag man går bort tillfaller 

resterande kapital Keren 
Kajemet.

Skandia Liv har en genom-
snittlig ränta de senaste 10 
åren på 6,2 % och de senas-
te fem åren 8,4 procent.

Om du undrar över 
något är du varmt välkom-
men att kontakta oss på 
e-post info@kkl.nu eller 
telefon 08-661 86 86 (kon-
torstid 9-12).  q

Juridisk hjälp vid testamenten

De träd du planterar efter din bortgång fortsätter att skapa en 
livsmiljö för de människor som bor i landet.

Att bli en månadsgivare
Att bli månadsgivare är ett 
praktiskt och enkelt sätt att 
bidra till ett grönskande 
Israel. Anmäl dig som 
månadsgivare via autogiro 
genom att maila till info@
kkl.nu eller ringa till 08 - 
661 86 86 så skickar vi dig 
en blankett att fylla i. Du 
kan också ladda ned en 
autogiroblankett direkt på 
vår hemsida på länken kkl.
nu/autogiro.

Altenativt kan du regis-
trera en periodisk månads-
betalning till Keren Kajemet 
via din internetbank – ange 

då bankgiro 5816 – 5515. 
Skicka oss samtidigt ett 
mejl till info@kkl.nu med 
det belopp du önskar ge 
varje månad samt till vilket 
ändamål som pengarna ska 
gå till.                  q

Lekplatsen i Shokeda-skogen 
är byggd tack vare svenska 
understödjare.
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5816-5515

Prislista/fakta:
Träd: 150 kr/st
Liman, 25 träd: 3 750 kr
Oas, 50 träd: 7 500 kr
Allé, 100 träd: 15 000 kr
Lund, 1.000 träd: 130 000 kr
Park, 5.000 träd: 625 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr

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

Keren Kajemet Israelfonden

Använd OCR-numret längst ned till vänster vid do-
nation för att hjälpa judarna i Ukraina. Vid betalning 
via swish eller på annat sätt skriv ”Aliyah” i medde-
landefältet! Vårt Swish nummer är: 123 683 76 78.

Trädplantering är viktigt 
för att tränga undan 
öknen och skapa ett 

hållbart klimat. Det är vår 
långsiktiga och strategiska 
satsning, som vi blivit mest 
kända för. Mindre känt är vår 
utveckling av hela samhällen 
runtom i landet. Denna del av 
Keren Kajemet LeIsrael (KKL) 
blir speciellt viktig nu när en 
stor våg av judar förväntas gå 
på Aliyah, det vill säga invandra 
till Israel, som en direkt följd av 
kriget i Ukraina. 

Premiärminister Naftali 
Bennet, som i skrivande stund 
är på Ben Gurion-flygplatsen 
för att välkomna föräldralösa 
barn som flugits in från Ukraina, säger 
i ett uttalande ”Detta är vårt uppdrag. 
Vi kommer att uppfylla denna heliga 
mission även denna gång”.

Premiärministern syftar på den 
grundläggande tanken i den sionistiska 
rörelsen som ligger till grund för staten 
Israels tillkomst, nämligen att Israel skall 
vara ett säkert tillflyktsland för utsatta 
judar, oavsett var i världen de finns. 
Alla judar har, i enlighet med Israels 
lagstiftning, ”rätten att återvända till sitt 
gamla hemland”.

Aliyah- och integrationsminister Pnina 
Tamano-Shata säger i ett uttalande ”Vårt 
budskap till judarna i Ukraina är väldigt 
tydligt: Israel kommer alltid att vara 
deras hem, våra portar är, som vanligt, 
alltid öppna för er”.

KKL Israelfonden kallar till en exceptionell insats för Aliyah:

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

Hjälp till utsatta judar i Ukraina

Föräldralösa ukrainska barn på väg till Israel.  
Foto: Israels ambassad i Bukarest

Pnina Tamano-Shata är den första 
ministern i regeringen som föddes i 
Etiopien och som själv kom till Israel 
genom en hemlig operation vilken 
förde ut Etiopiens judar på Aliyah under 
80-talet. Idag bor det mer än 140 000 
etiopiska judar i Israel.

Det hebreiska ordet för invandring, 
Aliyah, betyder bokstavligt talat ”att 
man går uppåt”, det vill säga att man 
genom invandring till Israel beger 
sig uppåt mot Jerusalem som ligger i 
Judeens bergstrakter, cirka 800 meter 
över havet. 

Premiärminister Bennet säger vidare 
att ”först skall vi hjälpa judar i nöd 
på plats för att undsätta dem och 
underlätta deras tillvaro. Sedan skall 
vi samla dem här och integrera dem 

på absolut bästa sätt. De 
kommer sedan att ringa sina 
släktingar och säga: `Kom hit 
för det är bra här´ vilket gäller 
alla aspekter som exempelvis 
bostäder, utbildning, 
arbetstillfällen etc”.

I premiärministern Bennets 
anda gör KKL Israelfonden nu 
stora insatser för att förbereda 
det israeliska samhället för 
den förväntade vågen av 
judar som vill till Israel. Det är i 
dessa krisartade tider som vårt 
engagemang får en avgörande 
betydelse. Vill du hjälpa oss 
att leva upp till våra högt 
ställda mål att integrera judar 
från Ukraina i det israeliska 

samhället? 
Du kan visa din solidaritet med det 

judiska folket och Israel genom en 
gåva som hjälper oss att klara av de 
stora utmaningar som vi står inför. Alla 
gåvor, stora som små, är välkomna 
och uppskattade. Skriv Aliyah i 
meddelandefältet 
eller ange OCR 
numret på 
bifogade avi. 

Vi hälsar 
de ukrainska 
judarna: Väl-
komna hem!

Max Federmann
Verksamhetschef, 
KKL Israelfonden


