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Insamling till brandbil fortsätter
I anslutning till Israels 70-årsjubileum förra året inleddes
en våg av pyromandåd från
Gaza mot södra Israel. I samband med Melodifestivalen i
år drabbades Israel återigen
av en våg av bränder.
Mer än 100 brandsoldater arbetade i veckor för att
bekämpa över 1000 bränder
som startat på mindre än två
dygn – en ny brand för varje
två och en halv minut.
De senaste månadernas
bränder i Israel har skapat ett
stort engagemang över hela
världen.
Den svenska insamlingen
till en mer modern brandbil
som lätt och säkert kan ta sig
fram i skogsterrängen pågår
nu för fullt.
Sid 2-3

UD kontaktad inför slutspurten av
solidaritetskampanjen
Vi har nu tagit kontakt med UD för att tillsammans med Himlen
TV7 få besöka departmentet och lämna över listan på alla namn
som vill se en förbättrad relation med Israel. Sverige har fått en
ny utrikesminister och nu är det angeläget att så många som
möjligt deltar i uppropet.
– Att plantera träd i Israel är i sig en solidaritetshandling med
Israel har Sveriges förre statsminister Göran Persson sagt. Genom
att även finnas med på solidaritetslistan får engagemanget dubSid 6-7, 8
bel påverkan, säger Max Federmann.

Trädplantering lösning på klimatkris

Plantera träd i nyår
Foto: Gabrielle Bastien

– Att återställa skog är den
överlägset bästa lösningen på
klimatförändringarna, säger
professor Tom Crowther vid
det schweiziska universitetet
ETH Zürich.

Öken och sumpmark
Redan 1905 kunde organisa-

tionen köpa en första bit land
i Israel (som vid denna tid var
en provins i det Ottomanska
riket) och under de kommande decennierna köptes ytterligare mark, som ofta bestod
av öken eller sumpmark.
KKL inledde trädplanteringsprojekt, utdikning, anläggning av vattenreservoarer.
Sand blev fruktbar jord och
sumpmark blev gröna skogar. När väl staten Israel bildades år 1948 fortsatte KKL
sitt arbete med att driva tillbaka öknen.
Varje år planterar KKL
hundratusentals nya träd i
Israel och sedan starten år
1901 har omkring 250 miljoner träd planterats för att förhindra ökenutbredningen,
samtidigt som mer än 200
dammar och vattenreservoarer har etablerats.
Israel var det enda landet i
världen som inledde 2000-talet med en nettoökning av
antalet träd.

Miljontals träd gör Israels ökenområden till stora skogar
Biriya-skogen vid Hulah-dalen
är den största planterade
skogen i Galiléen. Här till höger
ser du hur området ser ut idag
i jämförelse med hur det såg
ut för sextio år sedan. Skogen
började planteras på 1940-talet.
Under bilderna på Biriyaskogen syns bilder på Yatirskogen, som är nästan lika
gammal och som består av fyra
miljoner planterade träd.
Yatir-skogen är belägen
mellan 400 och 850 meter
över havet och är i dag Israels
största planterade skog.
Israel är ett av få länder i
världen där inte öknen breder
ut sig.
q
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250 miljoner träd
250 miljoner träd har planterats i Israel sedan början av

1900-talet och landet är det
enda i hela världen där ökenutbredningen i dag drivs tillbaka.
När upptäcktsresanden
och författaren Mark Twain
publicerade sin resedagbok
från Palestina i juli 1869 är
det en dyster ögonvittnesskildring han återger. Han
skriver: ”Av alla länder som
finns när det gäller dyster natur, tror jag att Palestina måste vara det främsta. Kullarna
är kala, de har tråkig färg och
är bortstötande i sin form.
Dalarna består av fula öknar
som täcks av en svag vegetation som ger ett uttryck
för att allt är sorgligt och
hopplöst.”
År 1901 bildades Keren Kajemet, en organisation som
samlade ihop pengar till
markuppköp, uppodling och
trädplantering i landet Istael.
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När träd växer, absorberar
och lagrar de koldioxidutsläpp som driver på den globala uppvärmningen.
Ny forskning visar att ett
världsomspännande planteringsprogram skulle kunna
ta bort två tredjedelar av alla utsläpp som har pumpats
ut i atmosfären på grund av
mänskliga aktiviteter, en siffra som forskarna beskriver
som häpnadsväckande.
– Den här nya kvantitativa
utvärderingen visar att återställande av skog inte bara är
en av lösningarna på klimatförändringarna, det är den

överlägset bästa, säger professor Tom Crowther vid det
schweiziska universitetet ETH
Zürich, som har lett forskningen.
– Jag trodde att restaurering av skog skulle vara i
topp 10, men det är mycket
mera kraftfullt än alla andra
föreslagna lösningar på klimatförändringarna, sade han
till den brittiska tidningen
The Guardian.
Crowther betonar att det
fortfarande är avgörande att
vända den nuvarande trenden med ökande utsläpp
av växthusgaser från fossila bränslen och förstörelse av
skogar för att hindra klimatkrisen att bli ännu värre. En
målmedveten återställning
av skogen skulle ta 50-100
år för att få full effekt och ta
bort 200 miljarder ton kol.

tiden äts äpplen doppade i
honung, i hopp om ett sött
nytt år.
Det judiska nyåret är
kopplat till jordbrukscykeln
med sådd, tillväxt och skörd.
Rosh HaShanah leder fram
till Yom Kippur, försoningsdagen, och inleder en period
av självrannsaken och omvändelse, vilket avslutas med
Yom Kippur.
Den som vill plantera träd
och få ett Rosh HaShanadiplom kan använda swishnr:
1236837678 eller bankgironr:
5816-5515 för att ge en gåva.
Märk betalningen ”Rosh
HaShana”.
q
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Att plantera träd över hela världen är det överlägset
bästa och billigaste sättet
att ta itu med klimatkrisen,
enligt forskare i Schweiz,
som har gjort en beräkning
på hur många fler träd som
skulle kunna planteras utan
att göra anspråk på odlad
mark eller stadsbebyggelse.

Vi har utfärdat ett speciellt diplom med Rosh HaShana-motiv. Därmed bidrar
du aktivt till en förbättrad
miljö och klimatkompenserar för eventuella flygresor
som du gjort under året.
Ett träd tar upp ca 1,5 ton
koldioxid under sin livstid.

Om du reser tur och retur
från Stockholm till Tel Aviv,
utan mellanlandningar, avges mellan 1 och 1,5 ton koldioxid.
Med andra ord kan man
kompensera för en sådan resa 1-2 träd (se separat artikel
om trädens klimateffekt).
Rosh HaShanah är det judiska nyåret som börjar
den första dagen av månaden Tishri, som är den sjunde månaden i det religiösa
året, där den första månaden Nisan markerar Israels
utvandring från Egypten.
Rosh HaShanah inleder det
civila året och under hög-
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Ny forskning visar att ett världsomspännande planteringsprogram skulle kunna ta bort två tredjedelar av alla utsläpp som har
pumpats ut i atmosfären på grund av mänskliga aktiviteter.

Organisationen har skapat infrastruktur och vattenresurser, har gett stora bidrag
till forskning och utbildning,
samt har engagerat sig i ekoturism, samhällsutveckling,
brandbekämpning, markvård
och skapat produktiv jordbruksmark.
q

Plantera träd till det judiska nyåret Rosh HaShana
som börjar på kvällen den
29 september.
Man kan även plantera under de tio botdagarna
mellan Rosh HaShana och
Yom Kippur som i år börjar
på kvällen den 8 oktober.

Drygt 100 brandsoldater arbetade i veckor för att bekämpa över
1000 bränder som startat på två dygn.

I anslutning till Israels 70-årsjubileum förra året inleddes en våg av pyromandåd från Gaza mot södra Israel. I samband med Melodifestivalen i år drabbades Israel återigen av en ny våg av bränder.

Månader av intensiv brandbekämpning
Behovet av nya brandbilar är nu akut • Keren Kajemet Sverige vill ta sitt ansvar
Anlagda skogsbränder i Israel har skapat ett engagemang över hela världen.
Nu vill även Keren Kajemet Israelfonden i Sverige
ta ett ansvar.
I samband med Israels 70-årsjubileum förra året inleddes
en våg av pyromandåd från
Gaza mot södra Israel. Den
första brandbomben flögs
in över Israel via en flygande drake i april i fjol och
sedan dess har stora arealer
jordbruksmark, skogar och
naturreservat i södra Israel
förstörts.
Mellan april och november
2018 brändes ett område
på över 1000 hektar i västra
Negev nära Gaza. Bränderna
orsakades av fler än tusen
pyromandåd via drakar och

ballonger som skickades in
från Gaza.
I samband med Melodifestivalen i år drabbades
Israel återigen av en våg av
bränder. Fler än 100 brandsoldater arbetade i veckor för att
bekämpa över tusen bränder
som startat på mindre än två
dygn – en ny brand för varje
två och en halv minut.
Myndigheterna misstänkte
att bränderna var anlagda.
Det torra klimatet bidrog till
att förvärra skadorna. Ben
Shemen-skogen drabbades,
liksom skogar i Tzora- och
Eshtaol-regionerna.
KKL-JNF:s regionansvariga
Gilad Mastai konstaterade:
”Skadorna är enorma, inte
bara för skogen utan också
för djuren. Mina brandsol-

Behovet av en
mer effektiv
modell av
brandbil är akut.
dater släcker elden med sina
tårar.”
Zaglambia-martyrernas
skog i hjärtat av Ben Shemen-skogen fick omfattande
skador från skogsbranden i
maj 2019. Denna skog är ett
minnesmärke för det judiska samfundet i Zaglambia i
sydvästra Polen, där de flesta
mördades under Förintelsen.
Skogen planterades med
hjälp av andra generationens polska judar och Keren
Kajemet Israel, till minne av de

100 000 judarna som dödades.
Skogvaktare Eli Hen rapporterade från händelsen: ”Allt
brändes här, absolut allt, det
är hjärtskärande. Detta är en
plats som vi tog hand om och
som vi var särskilt uppmärksamma på hela året. Det finns
enorma skador här.”
De senaste månadernas
bränder i Israel har skapat ett
stort engagemang över hela
världen. Israel-vänner runt om
i Europa och i USA har samlat
in pengar för att bidra till
brandsäkerheten.
Nu vill även vi i Sverige ta
vårt ansvar. Behovet av en mer
effektiv modell av brandbil
som lätt och säkert kan ta sig
fram i skogsterrängen i Israel
är akut.
Efter en period av intensivt

arbete med att släcka bränder
i Israels skogar har behovet
av att förnya Keren Kajemets
brandbilar blivit brådskande.
Keren Kajemet Israelfonden
i Sverige har tagit på sig ett
delansvar att ersätta en av dessa brandbilar. Målet är att vi
tillsammans med våra understödjare i Sverige ska kunna
bidra med 500 000 kronor till
denna nya brandbil, som väger

12 ton och rymmer 4000 liter
vatten och skum.
Den nya brandbilen kommer
att ersätta ett utslitet fordon
som inte längre fungerar på
ett tillfredställande sätt. Den
som vill ge ett bidrag till
brandbilen kan använda
swishnr: 1236837678 eller
bankgironr: 5816-5515 för
att ge en gåva. Skriv ”Brandq
bil” i meddelandefältet.

Bli månadsgivare via autogiro!
Att bli månadsgivare är ett
praktiskt och enkelt sätt att
bidra till ett grönskande
Israel.
Om du vill ge regelbundet via autogiro, skriv ut
blanketten som finns på

webadressen www.kkl.nu/
autogiro, fyll i den och lägg
den på posten - vi betalar
frankeringen!
Har du inte skickat in din
mejladress till oss? Mejla
den till info@kkl.nu.
q

Välkommen till IPU
®

Ett dialogunderlag vid
• coachning
• individutveckling
• grupputveckling
• ledarutveckling
• medarbetarsamtal
• rekrytering
• säljträning
Tel. 08 - 34 18 40

www.ipu1973.se

Keren Kajemet och Himlen TV7 har begärt möte med UD

Vill överlämna Israelupprop till ny UD-chef
Kan Keren Kajemet Israelfonden i Sverige bidra till
bättre relationer mellan
Sverige och Israel?
Det är andemeningen i ett
brev som föreslår praktiskt
samarbete mellan länderna
inom miljöområdet och som
Keren Kajemet har skickat
till UD.
Utrikesdepartementet (UD),
som har sina lokaler i Arvsfurstens palats vid Gustaf
Adolfs torg i Stockholm, har
under flera år kännetecknats
av sina kyliga relationer med
Israel, Mellanösterns enda
demokrati. Det har handlat om
ensidig kritik som sett mellan
fingrarna på terror och våld
mot civila.
För att uppmana till bättre
relationer mellan två demokratiska länder, Sverige och
Israel, har Keren Kajemet
Israelfonden, tillsammans
med Vänskapsförbundet
Sverige-Israel och Himlen TV7,
startat ett upprop som kallas
Solidaritetskampanjen där
fler än 2 500 personer hittills
har tecknat sig genom att låta
plantera 3 träd i Israel.
Det handlar alltså inte endast om en vanlig namninsamling. Det unika med kampanjen är just att man manifesterar
sin solidaritet genom att plantera träd, vilket är en förutsättning för att sedan komma med
på listan. Kampanjen fortsätter
under hösten.
I början av september kontak-

tade Keren Kajemet Utrikesdepartementet med en önskan
om att göra en uppvaktning
på UD för att under hösten
lämna över namnen på dem
som skrivit under Solidaritetskampanjen.
I brevet från Keren Kajemets
Max Federmann framfördes
en önskan om att tillsammans
med Daniela Persin på Himlen
TV7 göra ett besök på UD och
träffa Sveriges utrikesminister
och då kanske även diskutera
ett praktiskt samarbete mellan
länderna inom miljöområdet
för att bereda väg för en upptinad relation, eftersom Keren
Kajemet ansvarar för miljöfrågorna i Israel.
Efter att brevet skickades
har Sverige fått en ny ledning
för utrikesdepartementet vilket gör det ännu mer angeläget att få till detta möte.
Det är dessutom nu viktigt
att så många som möjligt undertecknar och deltar i Solidaritetskampanjen när Sveriges
utrikespolitik ska utformas
under en ny ledning.
Redan några timmar efter att
Sveriges nya utrikesminister
tillträdde den 10 september
berättade Ann Linde att hon
hade ett inbokat möte med
Israels ambassadör i Sverige.
Som ny utrikesminister är
hennes prioritet att förbättra
relationen till Israel som
under föregångaren Margot
Wallström har varit minst sagt
spänd.
Ann Linde blev år 2011

Hos oss finner du bostäder och
lokaler i Borås. Vi har allt från
mindre till större bostäder,
butikslokaler, kontorslokaler
och lagerlokaler.

www.jamfa.se

Max Federmann och Daniela Persin.

utsedd till ”Årets Palestinavän”,
deltog nyligen i 40-årsfirandet av den islamiska, iranska
revolutionen hemma hos Irans
ambassadör och bar slöja under en handelsresa i Iran.
Hon har även besökt Israel.
– Jag har varit i Israel och
träffat handelsministern, så
det är inte så att vi inte har
haft några relationer alls. Det
är viktigt att vi fortsätter att ha
det, och det kommer jag att
säga till honom. Sen kommer
vi att ha en stor konferens
mot antisemitism, och det ska
jag också ta upp med ambassadören, sade Ann Linde till
Svenska Dagbladet efter sitt
tillträde.

I brevet från Keren Kajemets Max Federmann framfördes en önskan om att tillsammans med Daniela
Persin på Himlen TV7 göra ett besök på UD och lämna över solidaritetslistan.

– Jag bad att få träffa henne
som handelsminister. Vi hade
planerat det här långt innan
hon blev utrikesminister, säger
ambassadör Ilan ben-Dov om
det kommande mötet med
Ann Linde.
– När hon nu har tillträtt som
utrikesminister kommer jag att
säga det som jag sagt till den
tidigare utrikesministern: det
behövs en förändring i policy
och en utveckling av de bilaterala relationerna.
Finns det nu förutsättningar
för en bättre relation?
– Jag vet inte, jag får träffa
den nya ministern först och
samtala. Jag vill inte föregå
det samtalet utan får lyssna
till vad hon har att säga. Så
vi får vänta och se. Generellt
sett så kommer jag att framföra samma budskap som jag
har haft tidigare: Relationen
måste bli bättre, säger Ilan
ben-Dov.
– Jag hade tänkt att samtala
om möjligheter till att utveckla
handeln mellan våra länder. Nu
när hon är utrikesminister blir
ju det förstås annorlunda. q

Ambassadör Ilan Ben-Dov och Sveriges nya utrikesminister Ann Linde ska träffas.

Sista chansen att ansluta dig!
Nu har Keren Kajemet kontaktat Utrikesdepartementet med önskemålet om
att få lämna över en lista
på alla namn som vill se en
förbättrad relation mellan
Sverige och Israel.
För att få största möjliga
effekt på Solidaritetskampanjen är det nu angeläget
att så många som möjligt

deltar i uppropet.
– Att plantera träd i Israel
är i sig en solidaritetshandling till stöd för Israel har
Sveriges förre statsminister
Göran Persson slagit fast.
Genom att dessutom finnas
med på den namnlista som
lämnas över till Utrikesdepartementet får engagemanget dubbel påverkan,

säger Max Federmann på
Keren Kajemet Israelfonden
i Sverige.
Den som vill plantera
träd i solidaritetskampanjen kan använda swishnr:
1236837678 eller bankgironr: 5816-5515 för att
ge en gåva.
Märk betalningen ”Solidaritet”.
q

Rosh Hashana och det judiska begreppet
Rosh Hashana och det judiska begreppet

”Tikkun Olam” - att förbättra världen
”Tikkun Olam” - att förbättra världen
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