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Tiotusentals ryska och 
ukrainska judar till Israel

Dangoor Associates is a boutique legal advisory firm, inte-
grating legal and investment advice. We are firmly dedi-
cated to providing advice and expertise at the highest level, 
focusing on addressing our clients’ most important issues.

Över 40 000 nya invandrare har anlänt till 
Israel sedan invasionen av Ukraina i februa-
ri, cirka 24 000 av dem från Ryssland. Det är 
den största vågen på två decennier. 

36 000 ryska judar väntas till Israel under 

det närmaste halvåret. Förutom det ryska 
kriget i Ukraina så ökar antisemitismen, 
efter åratal av frånvaro, i Ryssland. 

Dessutom hotar ryska myndigheter med 
att stänga Jewish Agency, som hjälper 

ryska  judar att göra Aliyah.
Keren Kajemet har arbetat i decennier 

för att stärka kopplingen till den judiska 
diasporan och föra judar till Israel. Läs mer i 
denna folder om hur du kan hjälpa till.

Hjälp till att förbereda marken för dem som kommer!

Foto: KKL
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Hjälp oss välkomna judar på flykt till Israel
Rysslands krig i Ukraina, rysk antise-
mitism och ryska hot om att stänga ned 
Jewish Agency i landet gör att Ryss-
lands judar hamnar i en utsatt situa-
tion. Tiotusentals ryska och ukrainska 
judar förväntas immigrera till Israel de 
närmaste månaderna. Keren Kajemet 
förbereder deras ankomst till Israel. 

55 000 ryska judar som är berättigade att 
immigrera till Israel väntar på grönt ljus för 
att få anlända till Israel under de komman-
de månaderna, enligt Jerusalem Post.

Omkring 40 000 ryssar har fått immigra-
tionsvisum och ytterligare 15 000 är i färd 
med att få dem. Cirka 70 000 ryska judar 
lever dessutom i fattigdom i länder som 
gränsar till Ryssland och Ukraina.

Enligt uppskattningar från Aliyah- och in-
tegrationsministeriet förväntas en mycket 
stor ökning av invandringen ske på grund 
av det rysk-ukrainska kriget. Israeliska 
myndigheter räknar med upp till 6 000 
invandrare per månad under det komman-
de halvåret eller 36 000 invandrare. Enligt 
ministeriet har över 40 000 nya invandrare 
anlänt sedan invasionen av Ukraina i febru-
ari, cirka 24 000 av dem från Ryssland. Det 
är den största vågen på två decennier. 

Den israeliska regeringen godkände i 
början av oktober en ny nödplan för att 
påskynda invandringen av ryssar som om-
fattas av lagen om återvändande. Enligt 
beslutet kommer de att få de rättigheter 
som alla invandrare ges, inklusive ett ab-
sorptionspaket och traktamente, tills deras 
behörighet är klarlagd. Bostäder, syssel-
sättning, sjukvård, utbildning och annat 
kommer dessutom att behövas.

Israels regering har dessutom gett 
Jewish Agency i uppdrag att upprätta 
tillfälliga läger i Finland och Azerbajdzjan 
för ryska judar som försöker immigrera 
till Israel. Dessa läger ska fungera som 
lägren i Rumänien och Polen för ukrainska 
flyktingar.

Eftersom det råder brist på hotellrum 
i Israel är även Jewish Agency villiga att 
återöppna absorptionscentra vid behov. 
Tanken är att renovera gamla byggnader 
och låta ryska invandrare bo där under en 
viss tid och skapa program för sysselsätt-
ning, arbetsförmedling och social absorp-
tion via israeliska volontärer.

Situationen försvåras av att Jewish Agen-
cy verksamhet i Ryssland hotas. En dom-
stol i Moskva sköt i mitten av september 
upp förhandlingen i ett mål som kommer 
att avgöra framtiden för Jewish Agencys 
verksamhet i Ryssland. Ryska myndigheter 
vill lägga ner organisationen, som under-

lättar immigration av judar till Israel.
Israels president Isaac Herzog har försökt 

få Moskva att ompröva sitt beslut genom 
att prata med Rysslands president Vladimir 
Putin, samtidigt som en israelisk delega-
tion besökte Ryssland för att ta upp frågan.

Även ökande antisemitism bidrar till 
att tiotusentals ryska judar har lämnat sitt 
land sedan Putin invaderade Ukraina. 

Öppen antisemitism, efter åratal av 
frånvaro, gör sig nu återigen hörd i vanliga 
ryska medier, skriver journalisten Cnaan 
Liphshiz i The Times of Israel.

När Vladimir Putin kom till makten tog 
han strid mot den öppna antisemitism 
som nästan alla hans föregångare an-
tingen hade uppmuntrat, tolererat eller 
ignorerat, konstaterar han.

När Rysslands krigsansträngning i 
Ukraina började gå trögt, kom en öppet 
antijudisk retorik in i landets medier, enligt 
Roman Bronfman, en före detta israelisk 
lagstiftare som skriver en bok om postsov-
jetisk judendom. 

Det var ungefär när det dök upp nyheter 
om att ukrainska trupper framgångsrikt 
hade stoppat de ryska styrkornas framfart 
på ukrainskt territorium, skriver Cnaan 
Liphshiz och citerar Bronfman:

– I ett ögonblick när regimens stabilitet 
var hotad valdes ett judiskt mål ut. På 
många sätt är detta en upprepning av flera 
episoder i rysk historia, inklusive de sista 
dagarna av Josef Stalins tid vid makten.

Sedan krigets början har Keren Kajemet 
använt sina resurser för att tillhandahålla 
humanitärt bistånd till den ukrainska judis-
ka befolkningen, samarbeta med andra 
judiska organisationer för att köpa mat, 
medicin och hygienprodukter, hitta bostad 
för flyktingar, ordna sociala aktiviteter och 
ta hand om säkerhet och logistik.

Nyligen hjälpte Keren Kajemet till att 
evakuera invånarna på ett äldreboende för 
överlevande från Förintelsen i Kiev under 
bombningen av staden. Evakueringspro-
cessen har varit komplex på grund av den 
dåliga hälsan hos många invånare. Under 
vård av utbildad personal fördes de boen-
de till en säker plats.

Med hjälp av vårt kontor i Tjeckien gav 
Keren Kajemet hjälp vid gränsen mellan 
Ukraina och Slovakien genom att föra 
judiska flyktingar till säkra platser. I Ungern 
hjälpte Keren Kajemet dussintals judis-
ka familjer att hitta bostad i hotell och 
lägenheter och genom att ge personligt 
humanitärt stöd. Genom den ungerska 
grenen av Hashomer Hatzair-rörelsen 
köpte Keren Kajemet generatorer, tält och 
ytterligare humanitärt bistånd till rörelsens 
medarbetare i hela landet.
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F iddler on the Roof, eller Spele-
mann på taket, är en världsbe-
römd musikal som utspelar sig i 
Ryssland i början av 1900-talet. 

Den handlar om den judiske mjölkmannen 
Tevye som försöker behålla sina judiska 
traditioner när yttre influenser tränger sig 
på. Den skildrar också hur de flesta i famil-
jen emigrerar tillsammans till Amerika, på 
grund av pogromer i östra Europa.

Ett antal Broadway-produktioner har 
gjorts, den första redan 1964, som spela-
des i nästan 3 000 föreställningar, ett re-
kord som hölls i 10 år. Fem uppföljningar 
har sedan dess spelats på Broadway. Be-
rättelsen är baserad på Sholem Aleichems 
egen uppväxt nära dagens Kiev.

Musikalen fokuserar på Tevyes döttrar 
och hans engagemang i deras gifter-

mål. Ett av bröllopen avslutas abrupt 
när en grupp ryssar rider in i byn för att 
demonstrera. De avbryter festen, förstör 
bröllopsgåvorna och skadar Perchik, som 
senare får sällskap med en av döttrarna.

Rykten sprids om att ryssarna förvisar 
judar från sina byar och medan byborna 
är samlade kommer poliskonstapeln för 
att berätta för alla att de har tre dagar på 
sig att packa ihop och lämna staden.

Det är när Tevye, hans fru Golde och 
deras två yngsta döttrar lämnar byn för 
att resa till Amerika som spelmannen 
börjar spela och följer efter dem ut ur 
byn.

I staden New York bor det i dag mellan 
2-3 miljoner judar. Många av deras 
förfäder flydde, precis som Tevye, från 
pogromerna i Östeuropa.          q

Keren Kajemet välkomnar judar från Ukraina till Israel.                    Foto: KKL

John Stefano som Tevye i Fiddler on the 
Roof.       Foto: Otterbein University Theatre 

Hjälp oss välkomna judar på flykt till Israel

Klassisk musikal påminner om ryska antisemitismen

& Dance

– I solidaritet med vårt folk som är i fara, 
och som en del av vårt sionistiska upp-
drag, gör Keren Kajemet allt för att hjälpa 
Ukrainas judar, de judiska flyktingarna vid 
gränserna och deras mottagande i Israel, 
säger Keren Kajemets världsledare Amnon 
Ben Ami.

– Att ge barn som var tvungna att fly 
från Ukraina ett varmt och kärleksfullt hem 
är ett stort privilegium för oss. Vi kommer 
att fortsätta att ge hjälp till våra diaspo-

rabröder och systrar.
Keren Kajemet har arbetat i decennier 

för att stärka kopplingen till den judiska 
diasporan och för att föra judar till Israel. 
Under 90- och 80-talen hjälpte Keren Ka-
jemet till med integrationen av judar från 
Sovjetunionen och Etiopien i Israel, och 
under 2000-talet hjälpte Keren Kajemet till 
att föra judar från Nordamerika och Frank-
rike till Israel. I samarbete med det israelis-
ka ministeriet för Aliyah och integration, 

The Jewish Agency och andra sionistiska 
organisationer, har Keren Kajemet hjälpt 
till att föra över en miljon judar till Israel.

Du kan använda inbetalningskortet 
som bifogas denna folder för en gåva till  
hjälp för att ta emot ryska och ukrainska 
judar som kommer till Israel.  Ange det 
OCR-nummer som finns på talongen. 
Du kan också betala via swish 123 683 
76 78 och bankgiro 5816-5515, märk 
betalningen ”Aliyah”.           q
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I dessa oroliga tider, med ett 
krig i Europa och spänning-
ar runt om i världen, visar 

det sig åter att den sionistiska 
grundtanken har fortsatt stark 
betydelse för utsatta judar. 

I år är det 125 år sedan den 
första sionistkongressen i Basel 
1897, under ledning av Theo-
dor Herzl. Herzls "profetia" från 
samma år om att en judisk stat 
skulle upprättas för att förfölj-
da judar skulle vara välkomna, 
gick i uppfyllelse, efter två 
fruktansvärda världskrig. 

Nästa år firar vi att staten 
Israel funnits i 75 år.  Frågan är 
hur många judar som kunde 
ha räddats från nazisternas 
gaskammare om staten Israel 
hade utropats 10 år tidigare, 
det vill säga 1938, istället för 
1948? 

Vi kan inte besvara denna 
fråga men vi inser hur viktig 
staten Israel är för det judiska 
folket oavsett var i världen de 
befinner sig. 

Som ett tecken på Israels 
betydelse måste vi välsigna 
staten och dess ledare genom 
åren, som trots ett tufft klimat, 
med flera krig, lyckats etablera 
mellanösterns enda demo-
krati. 

Dessvärre finns det fortfa-
rande stater som menar att 
Israel inte skall finnas och 

som har planer på att krossa 
den judiska staten. Vi måste 
kraftsamla och stå emot dessa 
onda krafter. 

Nu är åter judar utsatta 
för antisemitism och många 
önskar göra Aliyah genom att 
lämna Ukraina och Ryssland, 
för att välkomnas i Israel. 
För oss inom Keren Kajemet 
Israelfonden är det uppenbart 
att vi måste göra allt för att 
dessa utsatta judar skall få en 
ny framtid i Israel. 

En våg av judar som gör 
Aliyah har redan kommit och 
många fler väntas komma 
framöver. Det är inte helt 

enkelt att, under kort tid, ta 
emot så många immigranter 
men Israel har många gång-
er tidigare visat att man har 
förmågan och kunskapen att 
integrera nya medborgare.

För KKL Israelfonden gäller 
det att skapa de grundläggan-
de förutsättningarna för att 
denna massinvandring skall bli 
framgångsrik. Med din hjälp 
bereder vi marken i bokstavlig 
mening. 

Hjälp oss att välsigna Israel! 
Hjälp oss att se till att de 
judar som lyckas ta sig ut ur 
Ryssland och det krigshärjade 

Ukraina kan etablera sig i sitt 
nygamla hemland. 

Din gåva oavsett storlek 
är mycket uppskattad och 
kommer till nytta i vårt fort-
satta arbete för Israel. Som det 
heter i Talmud: Att rädda ett 
liv är att att rädda en hel värld. 
Vi hoppas på ditt stöd i vår 
verksamhet. 

Använd bifogade inbetal-
ningsavi eller Swish! Skriv  i 
Aliyah i meddelandefältet.   

Ange det OCR-nummer som 
finns på talongen. Du kan 
också betala via swish 
123 683 76 78 eller bankgiro 
5816-5515. Skriv "Aliyah" i 
meddelanderutan vid betal-
ning via swish eller intenet-
bank.

Tack för ditt engagemang!

Max Federmann
Verksamhetschef
Keren Kajemet Israelfonden

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

Den som välsignar Israel 
skall vara välsignad 1 Mos 12:3

Judiska barnhemsbarn från Ukraina flygs till Israel. Foto: KKL

Vi lyfter dig upp på ett högre plan!
Stort utbud och bra priser

800 byggliftar i maskinparken. 

Service och flexibilitet
Förnyad maskinpark, snabb service och bra utbildning.

Enkla och billiga transporter
Specialbyggda lastbilar når hela Mälardalen.

Hemsida: malarlift.se
Telefon: 021-81 07 20

Använd inbetalningskortet som följer med denna folder.
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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 donation till KKL:s arbete att skapa 
förutsättningar i Israel för judar som flyr från från Ukraina och Ryssland. Vid betalning via 
Swish eller annat sätt skriv ”Aliyah” i meddelandefältet! Swishnummer är: 123 683 76 78.

123 683 76 78 5816-5515

... genom att stödja landets mottagande av ryska och ukrainska judar. Använd nedanståen-
de talong för bankgirobetalning. Använd OCR-numret längst ned till vänster vid bankgiro-
betalning till bg 5816-5515. Du kan även använda swishnummer 123 683 76 78 för att ge en 
gåva och då använda qr-koden till vänster.

Jag vill välsigna 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

N är jag tänker på Kate 
Wacz liv blir detta 
judiska tänkande, som 

kommer till uttryck i Talmud, 
ställt i en blixtbelysning. Raoul 
Wallenberg räddade Kate Wacz 
i Budapest 1944, då hon var 
12 år. 

När hon nu fyller 90 år kan 
hon se tillbaka på ett fullgott 
liv som präglas av nära familje-
band och en lång och spän-
nande karriär inom kosmetik- 
och hudterapeutbranschen. 

Kate, hennes mamma och 
bror, hade lyckan att träffa 
Raoul Wallenberg, som i 
sin gärning lyckades rädda 
tusentals ungerska judar i sista 
stund, genom sitt mod, energi 
och kreativa tänkande. Raoul 
Wallenberg räddade flera 
världar. 

Vi lever i en tid då det skulle 
behövas fler människor av Ra-
oul Wallenbergs kaliber. Därför 
måste hans minne främjas och 
framhållas för nya generatio-
ner som inte känner till det 
som hände när nazisterna 
hade som mål att utplåna hela 
det judiska folket under det 
som kallats Förintelsen. 

Att det nu finns krafter som 
förnekar att sex miljoner judar, 
varav 1,5 miljoner var barn, 

mördades, är en förskräcklig 
historieförfalskning som måste 
motverkas. Detta är det värsta 
folkmordet i historien. 

Fortfarande finns det första-
hands vittnen i livet, som kan 
ge egna vittnesmål om vad 
dom upplevde i nazisternas 
koncentrations- och förintel-
seläger. 

Flera av dem har framträtt 
med sina vittnesmål, bland 
annat min mamma, på Forum 
för Levande Historia. Dessa 
vittnesmål kan man lyssna till 
via Internet om man googlar 
på ordet "Överlevarna".  

På Keren Kajemet Israelfon-
den gör vi vårt bästa för att 
Raoul Wallenbergs minne och 
gärning skall bevaras. Arbetet 
med Raoul Wallenberg Park, 
nära Jerusalem fortskrider. 

Många Israelvänner har 
på olika sätt bidragit till att 
parken nu byggs upp. Nu vill vi 
med din hjälp samla in pengar 
för trädplantering i Mishmar 
Hanegev i norra Negevöknen 
och för en hyllningsplakett till 
Kate Wacz i Raoul Wallenberg 
Park. 

Kate har gjort många insat-
ser under årens lopp för att 
belysa Raoul Wallenbergs hjäl-

temodiga insatser, vilket gjort 
att hon har fått internationella 
utmärkelser.

När hon under september
fyller 90 kan du bidra till 
hyllningen genom en gåva till 
trädplantering i hennes namn. 
En lista med alla givare kom-
mer att överlämnas till Kate.

Ange det OCR-nummer som 
finns på talongen. Du kan 
också betala via swish 
123 683 76 78 eller bankgiro 
5816-5515. Skriv "Kate" i 
meddelanderutan vid betal-
ning via swish eller intenet-
bank.

Tack för ditt engagemang!

Max Federmann
Verksamhetschef
Keren Kajemet Israelfonden

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 
donation för att hylla Kate Wacz med en plakett i 
Raoul Wallenberg Park på hennes 90-årsdag. Vid 
betalning via Swish eller på annat sätt skriv ”Kate” 
i meddelandefältet! Vårt Swishnummer 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

Talmud: ”Att rädda ett liv 
är att rädda en hel värld”

När hon nu fyller 90 år kan Kate se tillbaka på ett fullgott liv som 
präglas av nära familjeband och en lång och spännande karriär.
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5816-5515

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

Använd OCR-numret längst ned till vänster vid donation till KKL:s arbete att 
skapa för utsättningar i Israel för judar som flyr från från Ukraina och Ryssland. 
Vid betalning via Swish eller annat sätt skriv ”Aliyah” i meddelandefältet!
Swishnummer är: 123 683 76 78.

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).


