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Israels tredje lockdown trädde i 
kraft vid midnatt den sjunde janu-
ari och kommer att pågå i minst 14 
dagar. Israels vaccinationskampanj 
hade då på ungefär två veckor 
nått nästan 15 procent av befolk-
ningen på nio miljoner. 

Många äldre och fattiga drabbas 
hårt av nedstängningen av sam-
hället. Keren Kajemet fortsätter 
därför att distribuera vård- och 
matpaket till äldre som lever i 
isolering, bland dem flera som 
överlevt Förintelsen. 

Över en miljon israeler är 
arbetslösa och de som inte har 
besparingar har svårt att försörja 
sig. Matpaketen distribueras av 
frivilliga ungdomar, som paketerar 
och bär ut mat till nödställda och 
behövande.

SId 6-7, 8

Matpaket vid tredje nedstängningenI S R A E L  2 0 4 0

KEREN KAJEMET - KKL
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 Om ni vill det är det inte en dröm” Theodor Herzl” " אם תרצו אין זו אגדה  "
 Keren Kajemet LeIsrael – Jewish National Fund 120 år av mirakler  

 

 

׃ ךָּ ֶֽ ר ַאְרא  ֶׁ֥ ץ ֲאש  ר  ָ֖ אָּ ל־הָּ יָך א  ִ֑ ב  ית אָּ ֵּ֣ ב  ֹוַלְדְתָךָָ֖֖ ּומ  מֶֽ ַאְרְצָךֶָׁ֥֖ ּומ  ְך־ְלָך ָ֖ מ  ם ל  ָ֔ ל־ַאְברָּ ר ְיהוָּה ָ֖ א  אמ   ַוי ֹּ֤
11         12:1  בראשית       

HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och 
   bege dig till det land som jag skall visa dig.  1 Mos. 12:1 
 

 

Nya fakta: Wallen-
berg övergavs av UD

Kushner hedrad med 
trädplantering
Fyra arabländer har upprättat 
sina förbindelser med Israel, 
med stöd av USA. För att hedra 
fredsförhandlaren Jared Kush-
ner anordnades en trädplant-
eringsceremoni i Nationernas 
lund i Jerusalem.          Sid 2-3

Nya uppgifter tyder på att Sve-
rige inte ville att Raoul Wallen-
berg skulle friges av Sovjet. När 
Östen Undén blev utrikesminis-
ter 1945 var fokus att förbättra 
relationerna till Sovjet – genom 
en generös handelskredit. Sid 5
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Keren Kajemet (KKL) var 
den 21 december värd för 
premiärminister Benja-
min Netanyahu och Jared 
Kushner, seniorrådgivare 
för USA:s president, i en 
trädplanteringsceremoni 
för Kushner Peace Garden i 
Nationernas lund i Jerusa-
lem.

Bakgrunden var att Marocko 
i december blev den fjärde 
arabstaten sedan i augusti 
förra året som slöt fred med 
Israel. Förenade Arabemira-
ten, Bahrain och Sudan har 
under hösten upprättat sina 
diplomatiska förbindelser, 
med stöd av USA.

Ceremonin, som innebar 
att 18 träd planterades för 

att hedra Kushner, hölls för 
att hedra den sanna vän-
skap som Kushner visat mot 
staten Israel och de många 
ansträngningar han har gjort 
för att främja undertecknan-

det av normaliseringsavtal i 
Mellanöstern.

Ordförande för Keren 
Kajemets styrelse Avraham 
Duvdevani uttryckte sin 
uppskattning av Kushners 

ansträngningar och tilldelade 
honom ett minnescertifikat 
i Keren Kajemets gyllene 
böcker. 

Nationernas lund är en 
del av Jerusalem-skogen, i 
närheten av Yad Vashem. En 
rad världsledare har planterat 
olivträd i lunden.

Fredsavtalet med Marocko 
innebär att sex länder i 
Arabförbundet har norma-
liserat sina relationer med 
Israel. Avtalet offentligjordes 
den 10 december på twitter, 
av Kung Mohammed VI från 
Marocko, Israels premiärmi-
nister Benjamin Netanyahu 
och USA:s president Donald 
Trump. Egypten, Förenade 
Arabemiraten och Bahrain 

Fyra arabländer slöt fred med Israel

Benyamin Netanyahu och Jared Kushner planterar träd.

KKL hedrade Jared Kushners fredsinsatser med trädplantering i Nationernas lund, Jerusalem

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
Skylt Park Sweden fr. 30 000 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 nedanstående OCR-nummer vid in-
betalning av medlemsavgift. Vid betalning via 
Swish eller på annat sätt skriv ”Medlem 2021” 
i meddelande fältet!
Medlemsavgift: 300 kr för gifta/sambo och 
200 kr för singlar. Studerande betalar 100 kr.
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Kära Israelvänner, Shalom! Vi 
välkomnar ett nytt år och ett nytt 
decennium! God fortsättning på 

2021!
I skrivande stund vaccinerar Israel 

dygnet runt mot corona viruset med 
en takt på 150 000 personer per dygn. 
Man räknar med att ha vaccinerat större 
delen av befolkningen under årets första 
3 månader. Regeringen i Israel likställer 
pandemin vid ett krig och ställer om 
samhället till att bekämpa smittan som 
om det vore en invasion av en främmande 
makt.

Landet går in i en tredje ”lockdown” 
på mindre än ett år. Israel är det land i 
världen som nått längst när det gäller 
vaccineringen av befolkningen på snart 
10 miljoner. Trots detta har många 
drabbats av det mer smittsamma 
muterade viruset, som visat sig vara 
farligare för barn och yngre personer.

Eftersom en tredje nedstängning av 
samhället innebär stora påfrestningar 
på alla, men främst på utsatta grupper i 
samhället, har Keren Kajemet Israelfonden 
bestämt att fortsätta med distributionen 
av matpaket till nödlidande. Vi fick ett 
fantastiskt gensvar under hösten och 
hoppas att bli hörsammade även nu. 

Vi vädjar om ditt stöd till våra 
ansträngningar att distribuera matpaket 
till fattiga grupper i samhället, äldre 
och stora barnfamiljer på landsbygden. 
I skrivande stund är mer än en miljon 
israeler arbetslösa. Många mindre företag 
har gått omkull. Regeringen har tvingats 

stänga landets luftrum och endast tillåta 
att transport flyg med nödvändiga 
produkter typ vaccinleveranser kan landa 
i Tel Aviv. Använd avin här nedanför.

Vi närmar oss TuBishvat helgen, trädens 
nyår, denna speciella Keren Kajemet-
helg. Normalt brukar barn och ungdomar 
plantera hundra tusentals träd under Tu 
Bishvat runtom i landet, men denna gång 
tvingas många stanna hemma på grund 
av pandemin.

Samtidigt har landet under 2020 ingått 
fyra fredsavtal med arabstaterna Förenade 
Arabemiraten, Bahrein, Marocko och 
Sudan. Fler muslimska länder är på gång 
att sluta fred med Israel, vilket är oerhört 
glädjande. Den huvudsakliga arkitekten 

bakom det som kallats ”The Deal of the 
Century” är president Trumps senior 
adviser och svärson, Jared Kushner.

Jared Kushner hyllades i slutet av 2020 
genom en plantering av 18 olivträd i 
Keren Kajemets speciella fredsträdgård i 
Jerusalem, i närvaro av premiärminister 
Benjamin Netanyahu och andra dignitärer. 
Siffran 18 har en speciell betydelse 
eftersom hebreiska siffror även utgör 
bokstäver. 

De två bokstäverna tillika siffrorna 
"Chet" (8) och "Jod" (10) blir ordet 
"Chaj" vilket betyder LIV. Se filmen när 
Netanyahu och Kushner planterar det 
första av 18 träd i ceremonien i Jerusalem! 
Filmen om ceremonien kan ses på vår 
YouTube kanal. Sök på YouTube efter 
Israelfonden så hittar du filmen och alla 
våra video inspelningar. Passa på att 
prenumerera på vår YouTube kanal så får 
du en notis när vi lägger ut nya videos.

Förnya ditt medlemskap genom att 
betala in medlemsavgiften via Swish eller 
bankgiro! En avi finns på 
sidan 2. Skriv ”Medlem 
2021” i meddelande-fältet 
om du betalar på annat sätt.

Ett varmt tack för att du 
fortsätter att hjälpa oss att 
hjälpa utsatta israeler 
med matpaket!

Max Federmann, 
Verksamhetschef, 
Keren Kajemet
Israelfonden

Israel går in i sin tredje ”lockdown”:

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
Skylt Park Sweden fr. 30 000 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

Hjälp oss hjälpa utsatta israeler

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation 
till utdelning av matpaket.
Vid betalning via Swish eller på annat sätt skriv
”Matpaket” i meddelande fältet!
Vårt Swish nummer är: 123 683 76 78

Keren Kajemet distribuerar matpaket till 
fattiga grupper i samhället, samt till äldre 
och stora barnfamiljer på landsbygden.
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Keren Kajemet (KKL) var 
den 21 december värd för 
premiärminister Benja-
min Netanyahu och Jared 
Kushner, seniorrådgivare 
för USA:s president, i en 
trädplanteringsceremoni 
för Kushner Peace Garden i 
Nationernas lund i Jerusa-
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förra året som slöt fred med 
Israel. Förenade Arabemira-
ten, Bahrain och Sudan har 
under hösten upprättat sina 
diplomatiska förbindelser, 
med stöd av USA.
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att 18 träd planterades för 

att hedra Kushner, hölls för 
att hedra den sanna vän-
skap som Kushner visat mot 
staten Israel och de många 
ansträngningar han har gjort 
för att främja undertecknan-

det av normaliseringsavtal i 
Mellanöstern.

Ordförande för Keren 
Kajemets styrelse Avraham 
Duvdevani uttryckte sin 
uppskattning av Kushners 

ansträngningar och tilldelade 
honom ett minnescertifikat 
i Keren Kajemets gyllene 
böcker. 

Nationernas lund är en 
del av Jerusalem-skogen, i 
närheten av Yad Vashem. En 
rad världsledare har planterat 
olivträd i lunden.

Fredsavtalet med Marocko 
innebär att sex länder i 
Arabförbundet har norma-
liserat sina relationer med 
Israel. Avtalet offentligjordes 
den 10 december på twitter, 
av Kung Mohammed VI från 
Marocko, Israels premiärmi-
nister Benjamin Netanyahu 
och USA:s president Donald 
Trump. Egypten, Förenade 
Arabemiraten och Bahrain 

Fyra arabländer slöt fred med Israel

Benyamin Netanyahu och Jared Kushner planterar träd.

KKL hedrade Jared Kushners fredsinsatser med trädplantering i Nationernas lund, Jerusalem
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Keren Kajemet (KKL) var 
den 21 december värd för 
premiärminister Benja-
min Netanyahu och Jared 
Kushner, seniorrådgivare 
för USA:s president, i en 
trädplanteringsceremoni 
för Kushner Peace Garden i 
Nationernas lund i Jerusa-
lem.

Bakgrunden var att Marocko 
i december blev den fjärde 
arabstaten sedan i augusti 
förra året som slöt fred med 
Israel. Förenade Arabemira-
ten, Bahrain och Sudan har 
under hösten upprättat sina 
diplomatiska förbindelser, 
med stöd av USA.

Ceremonin, som innebar 
att 18 träd planterades för 

att hedra Kushner, hölls för 
att hedra den sanna vän-
skap som Kushner visat mot 
staten Israel och de många 
ansträngningar han har gjort 
för att främja undertecknan-
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i Keren Kajemets gyllene 
böcker. 
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del av Jerusalem-skogen, i 
närheten av Yad Vashem. En 
rad världsledare har planterat 
olivträd i lunden.

Fredsavtalet med Marocko 
innebär att sex länder i 
Arabförbundet har norma-
liserat sina relationer med 
Israel. Avtalet offentligjordes 
den 10 december på twitter, 
av Kung Mohammed VI från 
Marocko, Israels premiärmi-
nister Benjamin Netanyahu 
och USA:s president Donald 
Trump. Egypten, Förenade 
Arabemiraten och Bahrain 

Fyra arabländer slöt fred med Israel

Benyamin Netanyahu och Jared Kushner planterar träd.

KKL hedrade Jared Kushners fredsinsatser med trädplantering i Nationernas lund, Jerusalem
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Hundratusentals israeler deltar i trädplanteringsaktiviteter vid varje 
Tu Bishvat-högtid.

Fyra arabländer slöt fred med Israel

Omkring en halv miljon träd 
planteras via Keren Kajemet Is-
raelfondens försorg i samband 
med helgen Tu BiShvat – trä-
dens nyår eller trädens högtid. 
Högtiden firas den femtonde 
i månaden Shvat, vilket i år in-
faller vid solnedgången den 
27:e januari och slutar på kväll-
en den 28:e februari. Högtiden 

infaller i år alltså i direkt anslut-
ning till Förintelsens minnes-
dag den 27:e januari.

Denna dag anordnar Keren 
Kajemet stora evenemang där 
hundratusentals israeler del-
tar i trädplanteringsaktiviteter. 
Antal träd som planteras un-
der årets Tu BiShvat påverkas 
av corona-restriktionerna.     q

KKL hedrade Jared Kushners fredsinsatser med trädplantering i Nationernas lund, Jerusalem

Tu BiShvat – trädens högtid

Vi planterar
hopp inför framtiden!

 Tu BiShvat   Glad KKL Helg   5781 - 2021 

120 År av visioner och handling
För mer information kontakta oss på tel: 08-661 8686 eller besök: www.kkl.nu

120 ÅR AV VISIONER OCH HANDLING

5816-5515

välkomnade uppgörelsen 
medan palestinska tjänste-
män fördömde avtalet.

Marocko har officiellt legat 
i krig med Israel sedan 1948 
och hade då en stor judisk 
befolkning på ca 250 000 
personer. 

De anti-judiska upploppen 
i samband med att Israel 
utropades år 1948 ledde till 
att en majoritet av judarna 
lämnade Marocko mellan 

åren 1948 och 1964.
I dag består den judiska 

befolkningen av ca 3 000 ju-
dar, vilket ändå är den största 
judiska befolkningsgruppen i 
ett enskilt land inom Arabför-
bundet.

Omkring 800 000 judar 
flydde eller fördrevs från 
arabvärlden från sina hem 
efter självständighetskriget 
1948 och fram till slutet av 
1950-talet.      q

Mjölk • Kött • Skog

www.kaabs.se
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Året innan den svenske juden 
Norbert Masur flög till Ber-
lin, på sin spektakulära resa 
i april 1945, för att förhandla 
med SS-chefen och krigsför-
brytaren Heinrich Himmler, 
var han engagerad i aktivite-
ter för att rädda judar från att 
bli deporterade till nazister-
nas dödsläger.  

Våren 1944 stod det klart att 
miljontals judar i Europa hade 
deporterats och mördats i Hit-
lers Förintelseläger, i en välpla-
nerad och fruktansvärt effek-
tiv dödsapparat som – trots det 
pågående världskriget – fick 
fortgå relativt obehindrat.  

I Ungern, som var lierat med 
Nazityskland, hade inga judar 
fram till början av 1944 depor-
terats, trots att Hitler krävt det-
ta av landets riksföreståndare, 
Miklós Horthy. 

Ungern hade en stor judisk 
befolkning på 800 000, varav 
cirka hälften var bosatta i Bu-
dapest. 

Den 19 mars ockuperades 
Ungern av tyska trupper, en na-
zistvänlig regim tillsattes och 
Hitler hade undanröjt alla hin-

der för en förintelse av den sis-
ta stora judiska befolkningen i 
Europa. 

SS-ledaren Heinrich Himm-
ler – som Masur i slutet av kri-
get skulle förhandla med om 
frisläppandet av ett antal ju-
dar – skickade Adolf Eichmann 
till Ungern med uppdraget att 
detta skulle bli den snabbaste 
och mest omfattande deporta-
tionen under hela Förintelsen. 

I organisationen World Jewish 
Congress (WJC) svenska sek-
tion, där Norbert Masur var ak-
tiv, diskuterades livligt hur man 
skulle rädda ungerska judar.  
Trion Norbert Masur, Gilel Stor-
ch och Fritz Hollander arbetade
mycket aktivt för räddnings-

aktioner inom WJC. Alla tre var 
starka sionister. De hade ut-
ländsk bakgrund och hade på 
olika vägar hamnat i Sverige.

Samtidigt hade War Refugee 
Board (WRB) vid USA:s ambas-
sad i Stockholm och flyktingat-
tachén Iver Olsen börjat agera. 
Ambassaden hade sina lokaler 
på Strandvägen. 

På våningen ovanför ambas-
saden fanns Mellaneuropeiska 
Handelsaktiebolaget med Ra-
oul Wallenberg som en av kom-
panjonerna, som gjorde affärer 
med ungerska livsmedelspro-
ducenter. Raouls kompanjon 
i Stockholm var den ungerske 
juden Kálmán Lauer. Raoul Wal-
lenberg blev på detta sätt be-
kant med Iver Olsen. 

Eichmann drog igång depor-
tationerna från den ungerska 
landsbygden redan i mitten av 
april. Hundratusentals judar de-
porterades till Auschwitz med 
boskapsvagnar. 

Bland de deporterade fanns 
min mamma, Judith Schwarz, 
min mormor och min moster. 

Min morfar hade gått bort 
strax innan deportationen.  De 

hade först trängts ihop i ett 
hastigt anordnat ghetto i sta-
den Eger, för att sedan beord-
ras ombord på boskapsvagnar 
där människor stod som pack-
ade sillar. 

Många överlevde inte tåg-
resan och de flesta mördades i 
nazisternas gaskammare direkt 
efter ankomsten, bland dem 
min mormor, Hermina Schwarz 
(senare, strax innan befrielsen, 
blev även min moster, Eleono-
ra Schwarz, misshandlad till 
döds). 

På ett par månader var ung-
erska landsbygden ”Judenfrei” 
och nu kunde Eichmann ta sig 
an judarna i Budapest.

Den 18 april skrev Masur ett 
brev till överrabbinen Marcus 
Ehrenpreis och föreslog att en 
respekterad, energisk, icke ju-
disk person, skulle skickas till 
Ungern i samförstånd med UD, 
för att utfärda diplomatpass. 

Personen skulle förses med 
en stor summa pengar från 
Amerika. I brevet lanserar Ma-
sur även tanken att legationen 
i Budapest skulle utfärda svens-
ka skyddspass för att förhindra 

I slutet av 50-talet flyttade Norbert Masur till Israel med sin fru och 1963 utnämnde konung Gustav Vl honom till svensk General Konsul i Tel Aviv. Här planterar han träd i Israel tillsam-
mans med sin fru.

Masur föreslog UD-man i Bu dapest

Gilel Storch.
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I slutet av 50-talet flyttade Norbert Masur till Israel med sin fru och 1963 utnämnde konung Gustav Vl honom till svensk General Konsul i Tel Aviv. Här planterar han träd i Israel tillsam-
mans med sin fru.

”Det skulle vara förträffligt 
om Sverige kunde få ett 
svar... att Wallenberg har om-
kommit”, sade ambassadör 
Staffan Söderblom till Stalin 
den 17 juni 1946.

UD:s besked till Sovjet kan 
ha förseglat den svenska dip-
lomatens öde, menar histori-
kern Peter Axelsson.

Nya uppgifter tyder på att 
Sverige inte alls ville att Raoul 
Wallenberg skulle friges av 
Sovjet. När Östen Undén blev 
utrikesminister sommaren 1945 
var hans fokus att förbättra 
relationerna till Sovjet – genom 
en generös handels-
kredit och genom att stänga 
Raoul Wallenberg-ärendet, 
konstaterar Peter Axelsson.

Östen Undén avfärdade hös-
ten 1945 en begäran från Raoul 
Wallenbergs föräldrar att ta upp 
frågan med Moskva, men höll 
istället ett linjetal om vikten av 
Sveriges goda relationer med 
Sovjet.  Då var regeringen se-
dan 1944 upptagen med att ge 
Sovjet en handelskredit på en 
miljard kronor (21,5 miljarder 
kronor i dagens penningvärde). 

Regeringen tog slutlig 
ställning till rysskrediten vid 
en beredning den 17 maj och 
den 17 juni, två dagar efter 
Söderbloms besök hos Stalin, 
skrev Expressen att den svenska 

krediten till Sovjet blev 200 
miljoner kronor per år, i fem år.

Peter Axelsson menar att 
Stalins kidnappning av Raoul 
Wallenberg skedde för att 
säkerställa det förmånliga mil-
jardlånet från Sverige. 

Staffan Söderblom hade, 
sannolikt från en auktoritet på 
UD, fått en trovärdig version 
av händelseförloppet där han 
slapp utpeka ryska diploma-
ter som representanter för 
en stat som var delaktiga i 
kidnappning eller mord – vilket 
skulle omöjliggöra den svenska 
handelskrediten till Sovjet. 
Mycket tyder på att Söderbloms 
inställning var officiell svensk 
utrikespolitik.

Undéns problem var att de 
två uppdragen – att fullfölja 
miljardkrediten och få hem Ra-
oul Wallenberg – var oförenliga, 
konstaterar Peter Axelsson.

När Söderblom återvände till 
Moskva i slutet på maj 1946, 
anlände även den svenska 
förhandlingsdelegationen på 
nio personer till Moskva för att 
diskutera rysskrediten. Söder-
blom höll sin avskedsaudiens 
hos utrikesminister Molotov 
och får sedan träffa självaste 
Stalin den 15 juni 1946.

Söderblom begärde under 
mötet att få en bekräftelse på 
att Wallenberg var död, vilket 

i praktiken var en dödsdom 
eftersom Raoul satt i förvar i 
Sovjet. ”Dödsdomen” framträ-
der tydligare i de sovjetiska 
anteckningarna från mötet: 
”Jag [Söderblom] förmodar att 
Wallenberg inte är vid liv… 
Det skulle vara förträffligt om 
missionen [Sverige] nu kunde 
erhålla ett svar i just denna 
anda, det vill säga att Wallen-
berg har omkommit.”

En annan orsak till Sveriges 
extrema passivitet i Raoul 
Wallenberg-fallet tydliggjordes 
när nya dokument släpptes i 
militära underrättelsetjänstens 
arkiv, på begäran av Raoul 
Wallenberg-forskarna Susanne 
Berger och  Vadim Birstein.  De 
visar att Sverige hösten 1943 
ville byta information om Sov-
jets spionoperationer i Sverige 
mot information om sovjetiskt 
underrättelsearbete i Ungern. 
En första förfrågan om utbyte 
kom från en hög ungersk un-
derrättelsechef i april 1943.

Sverige samlade alltså in upp-
gifter om Sovjets underrättelse-
verksamhet i närområden som 
Baltikum och Finland, men även 
i Central- och Östeuropa, trots 
att Sverige officiellt represente-
rade Sovjets intressen i Ungern. 
Ett av syftena var att förhindra 
eller begränsa en sovjetisk 
ockupation av Ungern.        q

Nya uppgifter: 

Raoul övergavs av UD

att judar deporterades. 
Marcus Ehrenpreis fråga-

de den svensk ungerske ju-
den Kálmán Lauer om han 
kände någon som kunde 
passa i rollen och Lauer fö-
reslog direkt sin kompan-
jon Raoul Wallenberg, som 
redan hade planerat att re-
sa ner till Budapest, dels för 
affärer men även för att se 
om han kunde rädda Lauers 
släktingar. 

Ehrenpreis träffade Ra-
oul Wallenberg i mitten av 
maj men Ehrenpreis blev in-
te övertygad. Veckorna gick 
och Wallenberg-spåret kall-
nade, men efter alarmeran-
de uppgifter om folkmord 
på judar i Ungern kunde al-
la fyra aktörer i Stockholm, 
UD, WRB, WJC och Mosaiska 
Församlingen slutligen en-
as om att Raoul Wallenberg 
var den bäst lämpade att 
skicka som svensk diplomat 
till legationen i Budapest. 

Även Ehrenpreis kom så 
småningom att helt änd-
ra uppfattning om Wallen-
berg.

Max Federmann

Masur föreslog UD-man i Budapest
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Matpaket delas ut till fattiga och isolerade
Över en miljon israeler är 
arbetslösa och många äldre 
och fattiga drabbas hårt 
av nedstängningen av det 
israeliska samhället.  Keren 
Kajemet fortsätter att 
distribuera matpaket till de 
mest behövande.

Israels tredje lockdown 
trädde i kraft vid midnatt den 
7 januari och kommer att 
pågå i minst 14 dagar. Israels 
vaccinationskampanj hade 
då på ungefär två veckor nått 
nästan 15 procent av befolk-
ningen på 9 miljoner. 

Premiärminister Benjamin 
Netanyahu beskrev åtgärden 
som Israels sista kraftan-
strängning för att stoppa en 
kraftig ökning av COVID-19-
fall under tiden som en snabb 
vaccinationskampanj ska ta 
landet ur krisen.

Denna åtstramning förvän-
tas kosta landets ekonomi tio 
miljarder kronor per vecka, 
enligt regeringens och cen-
tralbankens uppskattningar.

Centralbanken noterade att 
Israels två första nedstäng-
ningar – som infördes under 
våren och hösten 2020 – hade 
kostat samhället 15 miljarder 
respektive 9 miljarder kronor 
per vecka. Israels ekonomi 
förväntas ha minskat med 3,7 
procent under 2020, med en 
fördubblad arbetslöshet.

Nedstängningen innebar 
en begränsning av samman-
komster till fem personer 
inomhus och tio personer 
utomhus. 

Anställda får inte komma 
in på sina arbetsplatser utom 
där undantag har gjorts, 
beläggningen inom kollektiv-
trafiken kommer att minskas 
till 50 procent av kapaciteten.

Dessutom införs restriktio-
ner för att lämna sin bostad 
längre än över 1000 meter 
och offentliga platser och 
köpcentra stängs ned – utom 
butiker för livsmedel, hygien, 
optik, apotek och elektriska 
produkter.

Många äldre och fattiga 
drabbas hårt av nedstäng-
ningen av samhället. Keren 
Kajemet fortsätter därför att 

Israel drabbas av sin tredje nedstängning:

Keren Kajamets matpaket delas ut till äldre och isolerade.

Keren Kajemet 
distribuerar 
vård- och mat-
paket till över-
levande från 
Förintelsen, 
samt till övriga 
äldre som lever i 
isolering. 
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Matpaket delas ut till fattiga och isolerade
Israel drabbas av sin tredje nedstängning:

Matpaket sorteras och förbereds för utdelning.

distribuera vård- och mat-
paket till äldre som lever i 
isolering, bland dem flera som 
överlevt Förintelsen. 

Fattiga familjer med många 
barn, ofta i det som brukar 
kallas ”det perifera Israel”, 
har också haft brist på daglig 

föda. Över en miljon israeler 
är arbetslösa och de som inte 
har besparingar har svårt att 
försörja sig.

Keren Kajemet Israelfondens 
matpaket distribueras av frivil-
liga ungdomar, som paketerar 
och bär ut mat till nödställda 

och behövande.
Distributionen sker i nära 

samarbete med berörda 
myndigheter och utdelningen 
utförs av volontärer, studenter, 
ungdomsrörelsemedlemmar 
och Keren Kajemet-anställda.

För att ge en gåva till 

Keren Kajemets utdelning av 
matpaket, använd bank-
girotalongen på baksidan av 
denna folder.

Du kan även använda 
Swish  123 683 76 78 eller 
bankgiro 5816-5515. Märk 
betalningen ”matpaket”.    q

På sidan två av denna 
folder bifogar vi ett 
inbetalningskort för årets 
medlemsavgift på 300 kr 
för gifta/sambo, 200 kr 
för singlar och 100 kr för 
studenter (fyll i belopp 
själv). 

Det är i år 120 år sedan 

Keren Kajemet startade på 
den femte sionistkongressen 
i Basel. 

Med ett medlemskap i 
Keren Kajemet Israelfonden 
gör Du under detta jubi-
leumsår en aktiv handling 
för att visa Ditt stöd för vårt 
fortsatta miljöarbete med att 

få öknen att grönska.
Ditt medlemskap är också 

uttryck för en solidaritet 
med landet Israel, vilket 
är viktigare än någonsin i 
en tid då antisemitismen 
i Europa ökar och Israel 
utsätts för internationella 
isoleringsförsök.

Bli medlem i Keren Kajemet
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Kära Israelvänner, Shalom! Vi 
välkomnar ett nytt år och ett nytt 
decennium! God fortsättning på 

2021!
I skrivande stund vaccinerar Israel 

dygnet runt mot corona viruset med 
en takt på 150 000 personer per dygn. 
Man räknar med att ha vaccinerat större 
delen av befolkningen under årets första 
3 månader. Regeringen i Israel likställer 
pandemin vid ett krig och ställer om 
samhället till att bekämpa smittan som 
om det vore en invasion av en främmande 
makt.

Landet går in i en tredje ”lockdown” 
på mindre än ett år. Israel är det land i 
världen som nått längst när det gäller 
vaccineringen av befolkningen på snart 
10 miljoner. Trots detta har många 
drabbats av det mer smittsamma 
muterade viruset, som visat sig vara 
farligare för barn och yngre personer.

Eftersom en tredje nedstängning av 
samhället innebär stora påfrestningar 
på alla, men främst på utsatta grupper i 
samhället, har Keren Kajemet Israelfonden 
bestämt att fortsätta med distributionen 
av matpaket till nödlidande. Vi fick ett 
fantastiskt gensvar under hösten och 
hoppas att bli hörsammade även nu. 

Vi vädjar om ditt stöd till våra 
ansträngningar att distribuera matpaket 
till fattiga grupper i samhället, äldre 
och stora barnfamiljer på landsbygden. 
I skrivande stund är mer än en miljon 
israeler arbetslösa. Många mindre företag 
har gått omkull. Regeringen har tvingats 

stänga landets luftrum och endast tillåta 
att transport flyg med nödvändiga 
produkter typ vaccinleveranser kan landa 
i Tel Aviv. Använd avin här nedanför.

Vi närmar oss TuBishvat helgen, trädens 
nyår, denna speciella Keren Kajemet-
helg. Normalt brukar barn och ungdomar 
plantera hundra tusentals träd under Tu 
Bishvat runtom i landet, men denna gång 
tvingas många stanna hemma på grund 
av pandemin.

Samtidigt har landet under 2020 ingått 
fyra fredsavtal med arabstaterna Förenade 
Arabemiraten, Bahrein, Marocko och 
Sudan. Fler muslimska länder är på gång 
att sluta fred med Israel, vilket är oerhört 
glädjande. Den huvudsakliga arkitekten 

bakom det som kallats ”The Deal of the 
Century” är president Trumps senior 
adviser och svärson, Jared Kushner.

Jared Kushner hyllades i slutet av 2020 
genom en plantering av 18 olivträd i 
Keren Kajemets speciella fredsträdgård i 
Jerusalem, i närvaro av premiärminister 
Benjamin Netanyahu och andra dignitärer. 
Siffran 18 har en speciell betydelse 
eftersom hebreiska siffror även utgör 
bokstäver. 

De två bokstäverna tillika siffrorna 
"Chet" (8) och "Jod" (10) blir ordet 
"Chaj" vilket betyder LIV. Se filmen när 
Netanyahu och Kushner planterar det 
första av 18 träd i ceremonien i Jerusalem! 
Filmen om ceremonien kan ses på vår 
YouTube kanal. Sök på YouTube efter 
Israelfonden så hittar du filmen och alla 
våra video inspelningar. Passa på att 
prenumerera på vår YouTube kanal så får 
du en notis när vi lägger ut nya videos.

Förnya ditt medlemskap genom att 
betala in medlemsavgiften via Swish eller 
bankgiro! En avi finns på 
sidan 2. Skriv ”Medlem 
2021” i meddelande-fältet 
om du betalar på annat sätt.

Ett varmt tack för att du 
fortsätter att hjälpa oss att 
hjälpa utsatta israeler 
med matpaket!

Max Federmann, 
Verksamhetschef, 
Keren Kajemet
Israelfonden

Israel går in i sin tredje ”lockdown”:

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
Skylt Park Sweden fr. 30 000 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

Hjälp oss hjälpa utsatta israeler

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation 
till utdelning av matpaket.
Vid betalning via Swish eller på annat sätt skriv
”Matpaket” i meddelande fältet!
Vårt Swish nummer är: 123 683 76 78

Keren Kajemet distribuerar matpaket till 
fattiga grupper i samhället, samt till äldre 
och stora barnfamiljer på landsbygden.
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första av 18 träd i ceremonien i Jerusalem! 
Filmen om ceremonien kan ses på vår 
YouTube kanal. Sök på YouTube efter 
Israelfonden så hittar du filmen och alla 
våra video inspelningar. Passa på att 
prenumerera på vår YouTube kanal så får 
du en notis när vi lägger ut nya videos.

Förnya ditt medlemskap genom att 
betala in medlemsavgiften via Swish eller 
bankgiro! En avi finns på 
sidan 2. Skriv ”Medlem 
2021” i meddelande-fältet 
om du betalar på annat sätt.

Ett varmt tack för att du 
fortsätter att hjälpa oss att 
hjälpa utsatta israeler 
med matpaket!

Max Federmann, 
Verksamhetschef, 
Keren Kajemet
Israelfonden

Israel går in i sin tredje ”lockdown”:

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
Skylt Park Sweden fr. 30 000 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

Hjälp oss hjälpa utsatta israeler

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation 
till utdelning av matpaket.
Vid betalning via Swish eller på annat sätt skriv
”Matpaket” i meddelande fältet!
Vårt Swish nummer är: 123 683 76 78

Keren Kajemet distribuerar matpaket till 
fattiga grupper i samhället, samt till äldre 
och stora barnfamiljer på landsbygden.
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