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Första veckan i Israel...

...från krigets Ukraina
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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

Ryska bomber har förstört ett monument för Förintelsens offer nära Charkiv .

Foto: Depositphotos

Rysslands invasion av Ukraina har skapat den värsta europeiska flyktingkrisen sedan andra världskriget. Mer
än tio miljoner människor
har nu flytt sina hem i Ukraina på grund av den ryska invasionen, enligt FN:s flyktingkommissariat. Förutom de
fyra miljoner som har lämnat landet till grannländerna,
tros ytterligare 6,5 miljoner
människor vara på flykt inne i
det krigshärjade landet.
Keren Kajemet (KKL) mobiliserar för att möta judiska flyktingar vid gränsövergångarna
till Polen, Slovakien och Ungern, med omedelbar humanitär hjälp. Det finns inget slut på
mängden humanitärt bistånd
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Ukrainska flyktingar trotsar minusgrader och inferno av rysk beskjutning när
de flyr för sina liv. Eftersom män inte får lämna är
det främst kvinnor och barn
som strömmar in på gränsövergångarna mot grannländerna.
Traumatiserade och med
lite mer än kläderna på ryggen är de desperata efter
mat, kläder och tak över huvudet. KKL-JNF mobiliserar
lokala team för att möta de
judiska ukrainska flyktingarna vid gränsövergångarna
och ge dem den hjälp de behöver, nu och under de kommande veckorna.

En man ropar ut sin förtvivlan framför ett sönderbombat hus i Charkiv.
som behövs för att hjälpa flyktingarna. Det är främst kvinnor och barn som flyr, eftersom
män mellan 18 och 60 år är förbjudna att lämna Ukraina enligt landets krigslagar.
Med ditt stöd kommer KKL
att distribuera viktig humani-

tär hjälp till de judiska samhällena i Ukraina, som omfattar
uppemot 250 000 personer.
Ukraina har varit platsen
för ett av världens största judiska samhällen och judarnas historiska rötter sträck-

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

kunde få. I början på 1900-talet var antalet judar i Ukraina
omkring 2,7 miljoner.
Under Förintelsen dödades mer än en miljon judar av
nazisterna i samarbete med
ukrainska anhängare. Under
Sovjettiden begränsades ju-

darnas medborgerliga rättigheter och antalet judar nästan
halverades under den period
då Ukraina var ockuperat.
När Sovjetunionen föll samman 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 myndigheter gjort att mer än 30 000
judar flydde från Ukraina till
Israel mellan år 2014 och
oktober 2018.
Jewish Agencys ledare Amira Ahronovitz beskriver organisationens pågående opera-

tion för att rädda judar som
bor i Ukraina.
Hon pekar på en avgörande
skillnad mellan den nuvarande flyktingkrisen och andra i
den judiska historien:
– Den största skillnaden är
att vi nuförtiden har en stark
stat Israel som kan ge en fristad och som har stöd av ett
starkt judiskt folk över hela
världen, säger Ahronovitz och
berättar att Jewish Agency
förberedde sig för krisen i förväg 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 kriget i Ukraina startade Jewish
Agency med operationer som
samtidigt inleddes i fyra länder som gränsar till Ukraina Rumänien, Moldavien, Ungern och Polen, där vi tog emot
tusentals judiska flyktingar,
konstaterar Ahronovitz.
I samarbete med den filantropiska organisationen International Fellowship of Christians and Jews öppnade Jewish
Agency en akut jourlinje för
judar i Ukraina som har tagit
emot över 28 000 samtal.
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Judiska barn från Ukraina besöker Västra muren i Jerusalem för första gången.

Max Federmann.

Foto: KKL-JNF

”Nu pågår Pesach – och ett Exodus från Ukraina”
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