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Nu lämnas Solidaritetsuppropet till UD
Nu i slutet av november
lämnas Solidaritetslistan med
långt över 3000 personer från
hela Sverige till Utrikesdepartementet.
– Om Sverige kan ha varma
relationer till många av de
diktaturer som finns i regionen, borde Sverige verkligen
vara mån om relationen till
Israel, Mellanösterns enda
demokrati, säger Max Federmann på Keren Kajemet inför
besöket.
– Vi vill att vår nya utrikesminister, Ann Linde, ska vara
välkommen att besöka Israel
och att båda länder skall ha
ett mångfasetterat utbyte på
alla nivåer som demokratiska
länder traditionellt har.
Sid 6-8

Hyllningsböcker ger
minnen för livet

Dozzi efterlyser
ändrad Israel-politik

Ett klassiskt sätt att bli delaktig i det arbete som Keren
Kajemet utför är att skriva
in sitt eller någon anhörigs
namn i våra hyllningsböcker.
För varje namn ger Keren
Kajemet ut ett personligt
certifikat till minne av viktiga
och minnesvärda ögonblick i
Sid 2-3
livet.

– Det är för tidigt att uttala
sig om vilken väg utrikesminister Ann Linde väljer, men
det finns ett politiskt tryck
inom socialdemokratin om
att korrigera inriktningen på
utrikespolitiken, säger Stefan
Dozzi, generalsekreterare på
Vänskapsförbundet Sverige-IsSid 4-5
rael.

Keren Kajemets hyllningsb öcker
Ett legendariskt sätt att fira, hylla eller minnas eller viktiga händelser
silver-, guld- och andra bröllopsjubileum. Keren Kajemet
ger dem som är inskrivna i boken ett vackert hyllningsbevis.
Äktenskapets bok förenar
judiska par från hela världen
och betonar familjens centrala
plats i den judiska traditionen.
Bok för specialprojekt
Keren Kajemets uppgifter varierar med tiden. Förutom skogsplantering och landåtervinning byggs vägar, reservoarer
och dammar.
Ett valfritt projekt kan väljas och ett hyllningsbevis – en
känd israelisk konstnärs verk –
tilldelas alla som är inskrivna i
denna bok.

Hyllningsböckerna ligger för påseende i Keren Kajemets lokaler i Jerusalem. Bilden till höger visar den första sidan av den första volymen av "Gyllene boken”, där Theodor Herzl är första namn.
Bli delaktig i det viktiga arbete som Keren Kajemet utför
genom att skriva in ditt eller någon anhörigs namn i våra hyllningsböcker. För varje namn ger Keren Kajemet
ut ett personligt certifikat till
minne av viktiga och minnesvärda ögonblick i livet.
Gyllene boken
Den gyllene boken är den
mest kända av Keren Kajemets hyllningsböcker. I boken finns texter om speciella
händelser i människors liv under de senaste drygt hundra
åren. Varje volym av den gyllene boken beskriver olika perioder i det judiska folkets liv
och det bidrag som Keren Kajemet gjort. Ett omnämnande i boken uttrycker uppskattning och tacksamhet till de givare som gjort det möjligt att
genomföra olika projekt.
Barnboken
Barnboken är den första av
tre hyllningsböcker som mar-

kerar olika stadier i individers
och familjers livscykel. Enligt
judisk tradition planteras ett
träd för varje nyfött barn, vilket dokumenteras i denna
bok. De 49 volymerna av boken innehåller tiotusentals
namn och färgbilder som markerar viktiga händelser i barns
liv: födelse, omskärelse, första
dagen i skolan, födelsedag.

Bar/Bat Mitzvah-bok
Den andra milstolpen i den
judiska familjens livscykel är
övergången från barndom till
vuxenliv via en Bar- eller Bat
Mitzvah-ceremoni. Att skriva in namnen i dessa volymer
stärker den unga pojkens eller flickans band med Israel.
Keren Kajemet ger varje pojke eller flicka ett certifikat, en

hyllning som varar hela livet.
Namnet i boken åtföljs av ett
fotografi av dem som skrivs in.
Äktenskapsboken
Det tredje stadiet i livscykeln
och familjehändelserna, den
gyllene boken för äktenskap/
bröllopsceremoni, uppmärksammas i denna boks eleganta volymer, tillsammans med

Fakta om hyllningsböckerna
Hyllningsböckerna med inskriptionen av
namnen finns tillgängliga för påseende i Keren
Kajemets lokaler i Jerusalem. Förutom att namnen skrivs in i hyllningsböckerna utfärdas ett
certifikat till den/dem vars namn skrivs in, vilket
blir ett livslångt personligt minne av händelsen.
Följande priser gäller för införanden i hyllningsböckerna:
• Barnboken: 1000 kr
• Bar/Bat Mitzva-boken: 2000 kr
• Äktenskapsboken: 5000 kr
• Gyllene boken: 5000 kr

q

Planteringsboken
Hundratals år av krig, försummelse och okontrollerat bete
gjorde Israel till ett land som
saknade skugga och grönska. Keren Kajemet har sedan
1901 planterat skogar över
hela landet, etablerat parker,
picknickplatser och vårdar
de naturliga skogarna. Skogsområdena binder jorden
och förhindrar erosion samt
ger rekreations- och avkopplingsplatser för Israels invånare. Varje person som är inskriven i planteringsboken får ett
vackert certifikat.
Aliya-boken
Aliya-boken kom till 1990
som ett resultat av Israels
akuta behov av att absorbera
tusentals nya invandrare när
de återvände till hemlandet.
Keren Kajemet deltar i detta viktiga nationella arbete genom att förbereda infrastrukturen för tiotusentals
nya bostäder.
En gåva till att förbereda
mark och infrastruktur för bostäder kommer för evigt att registreras i boken som firar historiens förening av folket med
deras land, ett land där träd
växer, absorberar och lagrar
de koldioxidutsläpp som driver på den globala uppvärmningen.
q

Sigge Skavén jobbade 60 år i KKL
Sigvard ”Sigge” Skavén hade verkligen goda gener när
det gäller det judiska: Bland
annat har två av hans morbröder på olika sätt spelat
en viktig roll för det judiska Stockholm: Daniel Brick
som grundade Judisk Krönika och Simon Brick som var
en stor mecenat till Glämsta och som därigenom var
med om att möjliggöra för
generationer av barn att få
fina minnen från sin kollovistelse. Ja, inte bara barn utan
det gäller alla åldrar.
Sigge fortsatte i den traditionen men med en delvis
annan inriktning. Han arbetade i styrelsen för KKL, delvis som ordförande, i sextio år mellan 1948 och 2008.
Tänk er det, sextio år! En sådan hängivenhet är ovanlig
men KKL låg honom verkligen varmt om hjärtat. Det
innebar verkligen inte bara torrt styrelsearbete utan
framförallt snarare ett betydligt mer praktiskt arbete.
När det var bössinsamling så
åkte man bokstavligen runt
i ett visst distrikt till adresser
man fått och tömde folks blå
bössor. Genom den blå bössan har miljontals människor
över hela världen bidragit till
Keren Kajemets arbete.
Att skriva att ”många bäckar små blir en stor å” är ingen överdrift. Det är historien om småslantarnas kraft,
för tillsammans räckte det
till både träd och vatten-

Sigge Skavén arbetade i styrelsen för KKL, delvis som ordförande, i sextio år mellan 1948 och 2008.
dammar. Dessa insamlingar
runt om i Sverige har bidragit till återuppbyggnaden av
det judiska hemlandet, Eretz
Israel och det betydde mycket för Sigge.
I linje med det skrev Sigge att ”Keren Kajemet handlar inte om träd och vatten.
Keren Kajemet handlar om
människor: människor som
planterar träd, människor
som bygger vattenreservoarer – människor som återuppbygger sitt land”.
Utöver bössinsamlingar så
har det hållits insamlingsgalor och han höll föredrag
i hela landet. Givetvis innebar arbetet också en kon-

tinuerlig kommunikation
med såväl medlemmar i judiska församlingar som kristna samfund. Sigge gjorde
förstås också ett antal besök
i Israel för att besöka trädplanteringar eller vattendammar och överlägga med
huvudkontoret för KKL.
Det var inte att förvånas
över att Sigge, som gick
bort 2018, testamenterade
till KKL. Han skulle med all
säkerhet ha glatt sig över
om ni skulle vilja komplettera hans gåva med en
egen. Vänligen sänd den
till bankgiro 5816-5515 och
ange gärna om ni vill att
den ska gå till träd eller vatten.
q

Hundratals missiler från Gaza
När detta skrivs regnar det raketer över
Israel, miljontals människor befinner sig
tidvis i skyddsrum i södra delar av landet
och Keren Kajemets skogsområden drabbas hårt.
Städer som Sderot, Ashkelon, Ashdod
och Gedera är särskilt utsatta, men även
Tel Aviv var målet för raketerna från Gaza.
Nu behövs din gåva mer än någonsin!
Ge din donation till portabla skyddsrum
och för att återställa skadorna från dessa
raketattacker.
Använd swishnummer 123 683 76 78
q
eller bankgiro 5816-5515.

Vänskapsförbund med höga målsättningar
Nya medlemmar är nyckeln till att få kraft bakom kravet på en förbättrad Israel-relation

Gör som oss.
Plantera träd.

Rågvägen 3, 612 94 Finspång
Tfn: 070-684 80 97 • E-post: info@skogsvardstjanst.se

Vi lyfter dig upp på
ett högre plan!

Vänskapsförbundet Sverige-Israel har fördubblat
medlemsantalet sedan
våren 2017, från 1600 till
3300 medlemmar.
Generalsekreterare Stefan
Dozzi tycker sig även se en
viss ljusning när det gäller
svenska mediers rapportering
om Israel.
– Även Utrikesdepartementet har börjat lyssna på våra
argument och vi fick träffa
utrikesministern även om
det är lång väg kvar till en
normalisering av relationerna,
säger han.
– Det är för tidigt att uttala
sig om vilken väg utrikesminister Ann Linde väljer, men
det finns ett politiskt tryck
inom socialdemokratin om
att korrigera inriktningen på
utrikespolitiken.
Stefan Dozzi beskriver hur
Vänskapsförbundet arbetar
för att öka kunskapen om och
förståelsen för Israel, samt
för att stärka banden mellan
Sverige och Israel, genom att
delta i debatten om Israel,
främja officiella och privata
kontakter med organisationer
och enskilda i Israel, samt
arrangera resor och främja

kunskap om och förståelse för
kultur, religion och samhällsförhållanden i landet.
– Sverige är idag Europas
mest Israel-negativa land. Det
vill vi ändra på. Det kommer att krävas ett hårt och
målmedvetet arbete för att nå
detta, men vi är övertygade
om av vi kommer att lyckas –
men vi behöver fler medlemmar som aktiverar sig i en
lokalförening och stöder vårt
arbete med donationer, säger
Stefan Dozzi.
– Vi vill även vara en
plattform och en mötesplats
för alla Israelvänner så att vi
tillsammans kan planera och
genomföra olika aktiviteter,
projekt och utspel för att
hjälpa, försvara och stödja
Israel på alla nivåer, inte minst
i media.
Lars Adaktusson blev ordförande strax efter att Stefan
Dozzi tillträdde som generalsekreterare. Hans reflektion
efter åren som SVT-korrespondent i Mellanöstern är
att Israel-fientligheten sitter
väldigt djupt i det folkliga
svenska medvetandet.
– Jag upptäckte när jag
rapporterade som journalist;
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– Den svenska journalistkåren och även svenska nyhetskonsumenter har under åren blivit så vana vid att rapporteringen egentligen
bara sker från en sida, säger Lars Adaktusson.

– Sverige är idag Europas mest Israel-negativa land. Det vill vi ändra på, men vi behöver fler medlemmar som aktiverar sig i en lokalförening
och stöder vårt arbete, säger Stefan Dozzi, här tillsammans med Max Federmann i Keren Kajemets kontor.
det räckte att försöka vara
någorlunda opartisk och även
lyssna till den israeliska sidan
för att för att bli betraktad
som pro-Israel och mötas med
misstänksamhet, förklarar Lars
Adaktusson.
– Den svenska journalistkåren och även svenska
nyhetskonsumenter har under åren
blivit vana vid att rapporteringen egentligen bara sker
från en sida, utifrån ett perspektiv. Så när även den andra
sidan, den israeliska sidan, får
komma med så blir reaktionen
”Aha, det här är någon som är
pro-israelisk”.
– Det här säger ganska
mycket om hur djupt den här
fientlighet sitter i Sverige. Jag
fick kritik många gånger för
att jag i mina inslag och i min
rapportering var noga med att
även den israeliska sidan skulle

komma till tals, det räckte för
att många skulle reagera.
Lars Adaktusson ger exempel
från bevakningen av kriget
mellan Hizbollah och Israel vid
gränsen till Libanon år 2006.
– Det var uppenbart att
Hizbollah hade startat kriget,
vilket ledde till en israelisk militär vedergällningsaktion mot
södra Libanon. När jag då rapporterade att de här striderna
startade med att Hizbollah kidnappade och även dödade ett
antal israeliska soldater mötte
jag protester hemifrån.
Jag fick inte säga att Hizbollah hade startat kriget.
– Skälet för att jag inte skulle
rapportera det, enligt mina
uppdragsgivare i Stockholm,
var att omfattningen av den
israeliska vedergällningen var
så stor att det talade för att
Israel ändå hade förberett sig

för att angripa Hizbollah, vilket
är ett resonemang som är
fullständigt galet.
– Det finns fler sådana
exempel under de här åren,
tillägger Lars Adaktusson.
Han har funderat på hur det
kunde bli så här, han minns
själv de goda relatonerna
mellan Sverige och Israel fram
till början av 1970-talet. Han
beskriver händelserna efter
sexdagarskriget, då Olof Palme
omfamnade Arafat som en av
de första västerländska ledarna.
– Vänstervågen 1968 bidrog
till en samhällsutveckling som
var väldigt vänsterdominerad,
vilket fostrade en politikergeneration och en journalistgeneration som stod väldigt långt
till vänster. Det ledde i sin tur
till en antiamerikansk och antiisraelisk inställning.
– Sedan kom oljekrisen som

även drabbade vårt land, konflikten i regionen blev storpolitik och det blev viktigt att hålla
sig väl med de resursrika länderna i Mellanöstern. Det som
är allvarligt i det här sammanhanget är att det som hände
då lever vidare, det skapades
en bild och förutsättningar för
att rapportera från Israel på
det här ensidiga sättet under
många, många år framåt.
– Vi ser än i dag hur det här
sättet att rapportera från Israel
präglas av den här ensidigheten och obalansen vilket sedan
även påverkar politiken, avslutar Lars Adaktusson.
q
Fotnot: För att bli medlem:
gå in på Vänskapsförbundets
hemsida www.sverigeisrael.se
och skriv in dig under rubriken
”Bli medlem” eller gå direkt till
följande länk:
www.sverigeisrael.se/blimedlem

Keren Kajemet och Himlen TV7 träffar Utrikesdepartementet

Nu överlämnas Solidaritetsuppropet till UD
I dagarna besöker representanter för Keren
Kajemet och Himlen TV7
Utrikesdepartementet för
att lämna över namnlistan
från Solidaritetskampanjen.
Syftet med mötet är att
bidra till bättre relationer
mellan Sverige och Israel.

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

www.jamfa.se

Onsdagen den 20 november
besöker Max Federmann från
Keren Kajemet och Daniela Persin från Himlen TV7
Utrikesdepartementet (UD)
för att lämna över namnen
på dem som skrivit under
Solidaritetskampanjen där
Keren Kajemet Israelfonden,
tillsammans med Vänskapsförbundet Sverige-Israel och
Himlen TV7, uppmanar till
förbättrade relationer mellan
två demokratiska länder;
Sverige och Israel.
Det unika med kampanjen
är att man först manifesterar
sin solidaritet genom att
plantera träd, vilket är en
förutsättning för att sedan
komma med på namnlistan. Det handlar alltså
inte endast om en vanlig
namninsamling. Över 3 000
personer har tecknat sig för
Solidaritetslistan genom att

Vi vill se en tydlig förändring i
Sveriges agerande i olika
internationella organ, där
svenska delegater i flera år
tagit extrema
initiativ riktade
mot Israel.

först låta plantera tre träd i
Israel.
Det var i början av september som Keren Kajemet
kontaktade 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 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. Himlen TV7 är
en resurs när det gäller att
nyansera mediebilden av
Israel i Sverige.
UD har under flera år kännetecknats av sina kyliga relationer med Israel, Mellanösterns enda demokrati. Det
har handlat om ensidig kritik
som har sett mellan fingrarna på terror och våld mot
civila.
Israels ambassadör Ilan
Ben-Dov är tydlig med vilka
förväntningar Israel har. Han
konstaterar att Israel börjar få
en del nya svar från regeringen I Stockholm, men att det
är för tidigt att avgöra om det
finns en utveckling och en
förändring i Sveriges relationer med Israel.
– Utrikesminister Ann Linde
har uttryckt en önskan om att
förbättra relationerna, men
frågan är fortfarande öppen.
Att säga att man vill förbättra
relationerna är en sak. Våra
förväntningar går betydligt
längre än deklarationer och
goda intentioner, säger ambassadör Ilan Ben-Dov.
Han betonar att den ensidiga och partiska utrikespoliti-

Max Federmann och Daniela Persin.

Trädplantering
solidaritetsupprop
för atti Israel.
Sjuttio träd
harochplanterats
i Negevöknen
Till / To:
Aune Weitman
förbättra relationerna
mellan
Sverige och Israel

Jubileumsdiplom
Solidaritetsdiplom
Israel 70 år
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.

Jacob Weitman

Träden planteras inom den gröna ringen runt ökenstaden Beér Sheba i
södra Israel med en platsmonterad plakett till evigt minne.
Stockholm 19 mars, 2016

Keren Kajemet
Israelfonden, Sverige

NärKEREN
innehållet
avgör
KAJEMET SVERIGE
Keren Kajemet Israelfonden

– Målet är att vi ska bli vänner igen och att relationerna med Sverige ska normaliseras, säger ambassadör Ilan Ben-Dov.

Över 3 000 personer har planterar minst tre träd, skrivit under
uppropet och erhållit ett Solidaritetsdiplom.

ken mot Israel och gentemot
hela situationen i Mellanöstern måste förändras.
– Här efterlyser vi en tydlig,
klar och offentlig omsvängning. Vi vill också se en tydlig
förändring i Sveriges agerande i olika internationella
organ, där svenska delegater
under flera år nu tagit de
mest extrema initiativ riktade
mot Israel, i FN:s generalförsamling, i andra FN-organ och
i EU.
– Vi förväntar oss även
att användningen av olika
begrepp som är hämtade

i Syrien, Libanon, Egypten,
Irak, Jemen och i den övriga
muslimska och arabiska
världen.
– Det pågår minst 25 olika
konflikter i området där flera
är betydligt mer allvarliga än
den israelisk-palestinska.
Ambassadör Ilan Ben-Dov
understryker vikten av att
Israelvänner i Sveriger uttrycker sina synpunkter och
formulerar sitt stöd offentligt.
– Det är viktigt att både regeringen och svenska medier
får veta att Israel har många
vänner i Sverige, säger am-

direkt från den arabiska
propagandan – som utgår
från att situationen i hela
Mellanöstern, ja i hela världen, hänger ihop med den så
kallade israeliska ”ockupationen” – upphör, fortsätter Ilan
Ben-Dov.
– När man analyserar vad
svenska diplomater säger
om Mellanöstern kan man
nästan tro att alla världens
problem beror på ”ockupationen”.
– Men man behöver inte
vara Mellanöstern-expert
för att se vad som händer

bassadören och återkommer
återigen till de förväntningar
som Israel har för att relationen mellan Sverige och Israel
ska kunna förbättras..
– Det räcker inte att säga
att man vill ha en förändring.
Vi följer upp situationen
och efterlyser en verklig
förändring, inte bara i deklarationer och uttalanden
utan i konkret handling,
som sedan banar väg för en
förbättrad relation.
– Målet är att vi ska bli vänner igen och att relationerna
ska normaliseras.
q
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