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Raoul Wallenberg Park i
fokus på världskongress
Raoul Wallenberg Park som nu växer fram
i Tzora utanför Jerusalem, mötte ett stort
intresse när Keren Kajemets (KKL) världskongress i Jerusalem i slutet av oktober
samlade delegater från ett 40-tal länder.
I en tid när antisemitismen ökar och
det judiska folkets närvaro i Mellan-

östern problematiseras – precis som i
Europa på 1930-talet – är Raoul Wallenberg en viktig symbol för kampen mot
judehatet.
Under världskongressen meddelade
KKL:s huvudkontor att de stödjer Raoul
Wallenberg-projektet med lika mycket

Fira Israels 75-årsdag med oss!
Till våren är det 75 år sedan staten
Israel utropades. Vi startar redan
nu vår jubileumsinsamling för att
under nästa år kunna ta några
rejäla kliv framåt i färdigställandet
av Raoul Wallenberg Park. Den som
ger 750 kronor till detta ändamål får ett

jubileumsdiplom (se bild ovan till
höger) och en pin (se bilden till
vänster) med Raoul Wallenbergs
portfölj. Varje gåva blir nu dubbelt
så mycket värd eftersom Jerusalem-kontoret matchar det som samlas in i
Sverige. Tack för ditt engagemang!

Dangoor Associates is a boutique legal advisory firm, integrating legal and invest-ment advice. We are firmly dedicated to providing advice and expertise at the highest level,
focusing on addressing our clients’ most important issues.

pengar som samlas in i Sverige.
– Att Keren Kajemets Jerusalem-kontor
matchar varje svensk gåva innebär att
donationer från våra svenska givare nu
blir dubbelt så mycket värda, säger Keren
Kajemet Sveriges verksamhetschef Max
Federmann.

Raoul Wallenberg Park presenterad för värl dskongressen • Raketstart för jubileumsinsamling ”Israel 75 år”

”Ett lysande ljus i Europas mörkaste timme”
Keren Kajemets planer på en park utanför Jerusalem som hyllar Raoul Wallenberg har fått luft under vingarna.
Under KKL-JNF:s världskongress i Jerusalem i slutet av oktober meddelade
huvudkontoret att de stödjer projektet
med lika mycket pengar som det som
samlas in i Sverige.
– Att Jerusalem-kontoret matchar
varje svensk krona innebär att varje
gåva nu blir dubbelt så mycket värd, säger verksamhetschef Max Federmann.

www.kaabs.se

KKL-JNF:s världskongress i slutet av
oktober samlade delegater från ett 40-tal
länder. Ett av de mest uppskattade projekten som presenterades under dagarna
var det svenska projektet att bygga Raoul
Wallenberg Park utanför Jerusalem.
I parkområdet i Tzora-skogen utanför
Jerusalem, där parken nu växer fram, berättade verksamhetschef Max Federmann
och Ruben Agnarsson för delegaterna om
Raoul Wallenbergs bakgrund, familj och
karriär, samt om resan till Budapest där
han utförde sin heroiska gärning.
Max Federmann berättade om hur
tanken på en minnespark för Raoul
Wallenberg hade uppstått när han för fyra
år sedan gick runt i Tzora-skogen och funderade på hur KKL Sverige skulle utveckla
den befintliga Park Sweden.
– Då insåg jag att en park som berättar
om Raoul Wallenbergs liv är det självklara
svaret, sade Max Federmann.
När Raoul Wallenberg anlände till Buda-

pest i juli 1944 var redan 400 000 ungerska
judar deporterade till Auschwitz.
– Bland annat min mamma, som bodde
på den ungerska landsbygden, konstaterade Max Federmann.
– Med livet som insats räddade Raoul
Wallenberg tiotusentals ungerska judar i
slutet av andra världskriget. Med svenska
skyddspass, svenskhus, pengar från World
Refugee Board för att muta nazisterna och
en orädd attityd blev han ett exempel på
att det var möjligt att utmana ondskan
även i denna mörka period.
Ruben Agnarsson konstaterade att om
fler människor hade agerat som Raoul
Wallenberg hade Förintelsen varit mycket
svårare att genomföra.
Han beskrev även svenska UD:s förändrade inställning gentemot Förintelsen.
– Före kriget bad Sverige tyska myndigheter att stämpla ett ”J” i judiska pass,
berättade Ruben Agnarsson.
– När Förintelsen kom till Norge hösten
1942 då mer än 700 av 2100 Norges judar
mördades, ändrades opinionen och Sverige öppnade sina gränser för 1200 norska
judar. 1943 räddades nästan alla de 8000
danska judarna av Sverige och året därpå
sändes Raoul Wallenberg av UD till Budapest, fortsatte han.
Max Federmann och Ruben Agnarsson
menade att Raoul Wallenberg är en nyckel
för förbättrade relationer mellan Sverige
och Israel och hänvisade till mötet mellan
Israels dåvarande utrikesminister Yair

Delegater på Keren Kajemets världskongress besökte Raoul Wallenberg Park där de fick lyssna till ett föredrag om vikten av att lyfta fram Raoul Wallenberg i en tid då antisemitismen ökar och hatet mot den judiska nationen Israel eskalerar. 			
Foto: KKL
Lapid och hans svenske kollega Ann Linde
hösten 2021.
Sveriges före detta utrikesminister hade
då med sig en kopia av Raoul Wallenbergs
dagbok där Yairs pappa Tommy Lapid var
nedskriven som en av dem som räddades
av ett svenskt skyddspass i Budapest.
– När jag träffade Yair Lapid för några
år sedan sade han att han lever idag på
grund av Raoul Wallenberg, betonade Max
Federmann.
Ruben Agnarsson strök under vikten av
att minnas Förintelsen i en tid när antisemitismen ökar över hela världen.
– Att också lyfta fram de initiativ och de
personer som vågade utmana ondskan

när mörkret dominerade som mest är av
avgörande betydelse, fortsatte han.
– I den mörkaste timmen av Europas
historia representerar Raoul Wallenberg ett
starkt lysande ljus. Hjälp oss att sprida det
ljuset idag genom detta projekt.
– Vi är ett litet land, vi behöver partnerländer, tillade Max Federmann.
KKL-JNF i Jerusalem meddelade efter
presentationen att de ger lika mycket
till projektet i Tzora-skogen som svenska
gåvogivare kommer att bidra med. Flera
länder i Europa anmälde dessutom sitt
intresse att stödja projektet.
Vi har nu en alldeles unik möjlighet att
öka takten när det gäller att färdigställa

Raoul Wallenberg Park. Just nu är din gåva
dubbelt värd, på grund av Jerusalem-kontorets överlåtelse att matcha varje svensk
gåvokrona. Vi startar därför redan nu vår
jubileumsinsamling inför Israels 75-årsfirande i vår.
Hjälp oss att förverkliga planerna på
Raoul Wallenberg Park. Varje gåva är betydelsefull! Alla som ger 750 kr eller mer
får ett jubileumsdiplom och en pin med
Raoul Wallenbergs diplomatväska. Ange
det OCR-nummer som finns till höger i
den gröna rutan på baksidan av denna
folder. Du kan också betala via swish
123 683 76 78 och bankgiro 5816-5515,
märk betalningen ”RW-Park”.
q

1930-talets problematisering av judar upprepar sig

E
Max Federmann och Ruben Agnarsson presenterar Raoul Wallenberg Park.
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vian-konferensen i juli 1938
utgick från Hitlers problematisering av den judiska
befolkningens närvaro på den
europeiska kontinenten. Delegationer
från de 32 nationer misslyckades med
att komma överens om att ta emot de judiska flyktingarna som flydde från Tredje
rikets förföljelse. Resultatet blev ett alibi
för Hitler att gå vidare med ”den slutliga
lösningen på judiska frågan”.
I dag köper många länder Irans beskrivning av det judiska folkets närvaro
i Mellanöstern som regionens stora problem. Brutala diktaturer i regionen och en
rad tyranner runt om i världen sluter upp
bakom Irans definition. Västvärldens och
Sveriges tystnad när dessa mobbare an-

vänder internationella organ för att sprida
judehat ger legitimitet till Irans ombud att
använda våld och utföra terrordåd mot
judar utan internationella protester.
Iran har inte hemlighållit sin långsiktiga
plan: att förinta den judiska staten Israel.
Raoul Wallenberg är en symbol för när
svenska UD äntligen hamnade på rätt
sida om historien. Den svenske diplomatens livsgärning och UD:s byråkratiska
motstånd mot Förintelsen i slutet av andra världskriget uppfordrar oss alla – inte
minst dagens beslutsfattare – att våga
utmana ondskan som den ser ut idag.
Därför är Raoul Wallenberg Park och
tillhörande digitala museum så betyIrans ayatollah Ali Khamenei har ofta hotat
delsefulla. Tack för att du hjälper oss att
Foto: Khamenei.ir
q med att förinta Israel.
förverkliga dessa planer!		

Raoul Wallenbergs liv
talar ända in i vår tid

I

en tid då antisemitismen ökar och det
judiska folkets närvaro i Mellanöstern
problematiseras – precis som den
gjorde i Europa på 1930-talet – lyser Raoul
Wallenbergs livsgärning som en klar ljusstråle i en dyster vildmark.
Det handlar både om Raoul Wallenberg
och hans hjältemod som en personlig förebild för oss var och en men för Sveriges
del även om att återkoppla till en period
då tjänstemän på svenska UD – efter utestängningen av de många tyska judarna
från slutet av 1930-talet – förvandlades till
byråkratiska aktivister mot Nazitysklands
judepolitik.

tioner smider planer för att krossa landet
som är sista utposten för världens judar.
Nästa år fyller Israel 75 år. Välkommen
att delta i vår jubileumsinsamling till Raoul Wallenberg Park som gör en raketstart
redan nu. Den som ger 750 kronor till detta ändamål får ett jubileumsdiplom och
en pin med Raoul Wallenbergs portfölj.
Varje gåva från våra svenska givare kommer att generera motsvarande belopp
till parken från Keren Kajemets huvudkontor i Israel. Vi kommer under tiden
som jubileumsinsamlingen pågår även
att uppvakta Utrikesdepartementet och
påpeka behovet av att Sverige i Raoul Wallenbergs anda tydligt försvarar det judiska
folkets självklara rätt i folkgemenskapen.
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En lund om 1000 träd planteras i Israel på din 80-årsdag till bestående
minne av och uttryck för min uppskattning av dig som livskamrat.

A grove of 1000 trees has been planted in Israel on your 80th birthday in
lasting memory and appreciation of you as my life companion.
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Nyligen kom nyheten att Iran, Nordkorea, Syrien och en rad andra diktaturer i
Mellanöstern vill dra Israel inför internationella domstolen i Haag
Samtidigt som Irans brutalitet mot sin
befolkning blivit en världsnyhet, Rysslands krig i Ukraina pågår och Europa
återhämtar sig efter den största flyktingkrisen efter andra världskriget – orsakad
av Syrienkriget med 600 000 döda – röstade FN för flera Israel-fientliga resolutioner
som nonchalerade det judiska folkets
säkerhetsbehov och mångtusenåriga
relation till Jerusalem.
Iran, som finansierar terrorrörelser över
hela Mellanöstern, påstod i samband med
beslutet att Israel är i centrum för alla
konflikter i regionen.
EU har ett stort ansvar för att inte
högljutt protestera mot denna skamliga resolution. Av EU-länderna röstade
endast Österrike, Tjeckien, Italien och
Tyskland emot. Den europeiska kontinenten har initierat korstågen, inkvisitionen,

södra Israel med en utanför
platsmonterad
plakett till evigt minne.
Jerusalem.
Stockholm 19 mars, 2016
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Jubileumsdiplomet.
pogromerna och Förintelsen och har på
drygt hundra år sett hur Europas judiska
befolkning nästan har eliminerats.
Det är skamligt att Sverige lade ned sin
röst i denna FN-omröstning. Det är som
att se på när någon mobbas utan att gripa
in. Israels FN-ambassadör Gilad Erdan
påpekade att Israel är den enda levande
demokratin i Mellanöstern.
Han sa att FN-kommittén, genom att
stödja lögner, ger legitimitet att sprida en
hatkultur i Mellanöstern samtidigt som
Israels rätt att existera förnekas.
Raoul Wallenberg vågade utmana ondskan. Personligt och diplomatiskt kurage
behövs även i dag när stater och organisa-

Ange det OCR-nummer som finns till
höger i den gröna rutan nedan. Du kan
också betala via swish 123 683 76 78
eller bankgiro 5816-5515. Skriv "RWPark" i meddelanderutan vid betalning
via swish eller internetbank.
Tack för ditt engagemang!
Max Federmann, verksamhetschef
Keren Kajemet Israelfonden

Ange OCR numret till höger när du betalar till bankgiro 5816-5515 via din internetbank:
Vid betalning via Swish 123 683 76 78 eller via vår hemsida, skriv ”RW-Park” i meddelandefältet!
Vid behov skickar vi inbetalningskort. Hör av dig till kansliet på tel 08-661 8686 eller via mail till info@kkl.nu
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
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