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”Den största judiska flyktingkrisen sedan Förintelsen”
28 000 telefonsamtal från judar i Ukraina som vill immigrera till Israel • Uppemot 250 000 judar finns kvar i landet
Ukrainska flyktingar trot-
sar minusgrader och infer-
no av rysk beskjutning när 
de flyr för sina liv. Efter-
som män inte får lämna är 
det främst kvinnor och barn 
som strömmar in på gräns-
övergångarna mot grann-
länderna.

Traumatiserade och med 
lite mer än kläderna på ryg-
gen är de desperata efter 
mat, kläder och tak över hu-
vudet. KKL-JNF mobiliserar 
lokala team för att möta de 
judiska ukrainska flykting-
arna vid gränsövergångarna 
och ge dem den hjälp de be-
höver, nu och under de kom-
mande veckorna.  
 
Rysslands invasion av Ukrai-
na har skapat den värsta eu-
ropeiska flyktingkrisen se-
dan andra världskriget.  Mer 
än tio miljoner människor 
har nu flytt sina hem i Ukrai-
na på grund av den ryska in-
vasionen, enligt FN:s flykting-
kommissariat. Förutom de 
fyra miljoner som har läm-
nat landet till grannländerna, 
tros ytterligare 6,5 miljoner 
människor vara på flykt inne i 
det krigshärjade landet.

Keren Kajemet (KKL) mobili-
serar för att möta judiska flyk-
tingar vid gränsövergångarna 
till Polen, Slovakien och Ung-
ern, med omedelbar humani-
tär hjälp. Det finns inget slut på 
mängden humanitärt bistånd 

som behövs för att hjälpa flyk-
tingarna. Det är främst kvin-
nor och barn som flyr, eftersom 
män mellan 18 och 60 år är för-
bjudna att lämna Ukraina en-
ligt landets krigslagar. 

Med ditt stöd kommer KKL 
att distribuera viktig humani-

tär hjälp till de judiska samhäll-
ena i Ukraina, som omfattar 
uppemot 250 000 personer.

Ukraina har varit platsen 
för ett av världens största ju-
diska samhällen och judar-
nas historiska rötter sträck-

er sig långt tillbaka i tiden. 
Landet har också varit en 
plats för grov och hänsyns-
lös antisemitism. Från slutet 
av 1800-talet utsattes judar-
na i landet för pogromer och 
restriktioner för var de kunde 
bo och vilka anställningar de 

En man ropar ut sin förtvivlan framför ett sönderbombat hus i Charkiv.
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”Den största judiska flyktingkrisen sedan Förintelsen”
28 000 telefonsamtal från judar i Ukraina som vill immigrera till Israel • Uppemot 250 000 judar finns kvar i landet

Foto: KKL-JNF

Ryska bomber har förstört ett monument för Förintelsens offer nära Charkiv .
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En man ropar ut sin förtvivlan framför ett sönderbombat hus i Charkiv.
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kunde få. I början på 1900-ta-
let var antalet judar i Ukraina 
omkring 2,7 miljoner.

Under Förintelsen döda-
des mer än en miljon judar av 
nazisterna i samarbete med 
ukrainska anhängare. Under 
Sovjettiden begränsades ju-

darnas medborgerliga rättig-
heter och antalet judar nästan 
halverades under den period 
då Ukraina var ockuperat. 

När Sovjetunionen föll sam-
man och Ukraina blev ett fritt 
land flyttade många judar i 
Ukraina till Israel. Rysslands 
annektering av Krim år 2014 
och krigföring i östra Ukraina 
har enligt israeliska myndig-
heter gjort att mer än 30 000 
judar flydde från Ukraina till 
Israel mellan år 2014 och 
oktober 2018.

Jewish Agencys ledare Ami-
ra Ahronovitz beskriver orga-
nisationens pågående opera-

tion för att rädda judar som 
bor i Ukraina. 

Hon pekar på en avgörande 
skillnad mellan den nuvaran-
de flyktingkrisen och andra i 
den judiska historien:

– Den största skillnaden är 
att vi nuförtiden har en stark 
stat Israel som kan ge en fri-
stad och som har stöd av ett 
starkt judiskt folk över hela 
världen, säger Ahronovitz och 
berättar att Jewish Agency
förberedde sig för krisen i för-
väg och tidigt började göra 
beredskapsplaner.

Organisationen har haft en 
storskalig närvaro i regionen 
under många år och kunde 

omedelbart sätta in hjälp där 
det behövdes. 

– Från första dagen av kri-
get i Ukraina startade Jewish 
Agency med operationer som 
samtidigt inleddes i fyra län-
der som gränsar till Ukraina - 
Rumänien, Moldavien, Ung-
ern och Polen, där vi tog emot 
tusentals judiska flyktingar, 
konstaterar Ahronovitz.

I samarbete med den filan-
tropiska organisationen Inter-
national Fellowship of Christi-
ans and Jews öppnade Jewish 
Agency en akut jourlinje för 
judar i Ukraina som har tagit 
emot över 28 000 samtal.
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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

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.

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

– Omfattningen och komplexiteten i 
den här operationen liknar inte något vi 
någonsin har varit involverade i tidigare, 
säger Ahronovitz.

Tusentals ukrainska judar har redan 
anlänt till Israel och Jewish Agency för-
väntar sig att antalet kommer att nå
15 000 under den kommande månaden. 
De flesta har anlänt till Israel med få till-
hörigheter förutom kläderna på ryggen, 
konstaterade hon.

– Ett stort långsiktigt fokus måste lig-
ga på deras integration i Israel. Det mås-
te till en enorm nationell insats för att se 
till att dessa nya immigranter får bostä-
der, sysselsättning, ekonomiskt stöd, lä-
ra sig hebreiska och mycket mer – allt för 
att de ska kunna börja ett framgångsrikt 
nytt liv i Israel. I detta sammanhang spe-
lar Keren Kajemet LeIsrael (KKL) en vik-
tig roll, säger Max Federmann, verksam-

hetschef på Keren Kajemet Israelfonden 
i Sverige.

Keren Kajemet Leisrael (KKL), som 
också kallas Jewish National Fund (JNF), 
har sedan organisationen grundades år 
1901 förberett marken för alla de miljon-
tals judar som genom åren invandrat till 
det heliga landet.

För att göra landet Israel beboeligt för 
fler invånare har KKL dikat ut stora områ-
den med sumpmark, planterat över 250 
miljoner träd, anlagt hundratals vatten-
reservoarer, arbetat med miljöforskning, 
vattenrening, vattenavsaltning, ekoturism, 
utbildning och infrastrukturutveckling.

KKL är även engagerad i byggandet av 
skolor och ungdomsmiljöer samt med 
att bygga hela samhällen.

 – Med ditt stöd kommer Keren Ka-
jemet att distribuera viktig humanitär 

hjälp till de judiska samhällena i Ukrai-
na via de tre stora gränsövergångar till 
Polen, Slovakien och Ungern via våra 
kontor i Ukraina, Tjeckien och Ungern, 
säger Max Federmann.

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

– Den 15 april på kvällen börjar Pesach 
helgen, den judiska påsken. Pesach firas 
till minnet av uttåget ur Egypten och är 
den helg som format den judiska religio-
nen i grunden. Det är symboliskt att det 
just vid denna tidpunkt sker en "utvand-
ring ur Ukraina" till det förlovade landet 
Israel, säger Max Federmann.

Pesach Samearch/Glad Pesach/Glad 
påsk önskas alla!   
       q

Judiska barn från Ukraina besöker Västra muren i Jerusalem för första gången. Max Federmann.

Fo
to

: K
K

L-
JN

F

Fo
to

: K
K

L 
S

ve
rig

e

”Nu pågår Pesach – och ett Exodus från Ukraina”
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