
I samband med att Keren 
Kajemet i år firar att det är 
110 år sedan verksamheten 
startade i Sverige kommer 
en park anläggas i hjärtat av 
Israel som ska påminna om 
de hjältemodiga insatser som 
den svenske diplomaten Raoul 
Wallenberg utförde i slutet av 
andra världskriget.

– En park i Israel till minne av 
en av Sveriges största hjältar 
blir en påminnelse både till 
Israel och till Sverige om den 
heroiska insats som Raoul 
Wallenberg utförde, säger Max 
Federmann på Keren Kajemet 
Israelfonden.

– Det blir dessutom en 
påminnelse till ryska och sven-
ska myndigheter om att han 
inte är glömd.                   sid 2-3

 sid 2-3, 8

75 år sedan Raoul Wallenberg greps

Dags att betala 
medlemsavgiften!

Jubileumsinsamling fick en rivstart
Jubileumsinsamlingen med an-
ledning av KKL Sveriges 110-års-
jubileum som tjuvstartade i 
december har fått en flygande 
start. Hittills har insamlingen på 
några veckor resulterat i över 
300 000 kronor. 

Den som ger minst 750 kr till 
jubileumsinsamlingen till Raoul 
Wallenberg Park får ett vackert 
jubileumsdiplom.

Med den här foldern bifogar vi 
även ett inbetalningskort för årets 
medlemsavgift.

– När vi nu fyller 110 år, är det 
angeläget att så många som 
möjligt tar steget att bli med-
lemmar, som ett sätt att mani-
festera sitt stöd för Israel och 
för Nordens första och äldsta 
sionistiska förening, säger Max 
Federmann.                    sid 2
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KEREN KAJEMET - KKL
ISRAELFONDEN

KKL Sveriges insamlingar på 1910-talet rapporterades till 
M J Bodenheimer på huvudkontoret i Köln. Bodenheimer 
(längst t v) var en funktionär i sionistiska rörelsen som be-
sökte Palestina år 1898 med Theodor Herzl (mitten).
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Keren Kajemet Israelfonden i Sverige firar 110 år:

Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bankgiro: 5816-5515

5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 100kr/st 
Liman, 25 träd: 2500 kr
Oas, 50 träd; 5 000 kr
Allé, 100 träd: 10 000 kr
Lund, 1.000 träd: 100 000kr
Park, 5.000 träd: 500 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr
Skylt Park Sweden fr. 20 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets 
alla tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor 
och miljö i Israel.
(Vid diplombeställn. under 1000 kr 
tillkommer 35 kr i adm. avg)

Keren Kajemet Israelfonden

Handlingar i KKL:s Jerusalemarkiv från 1910-talet.

Bli medlem och fira med oss

Medlemsavgift: 300 kr för gifta/sambo 
och 200 kr för singlar. Använd detta 
inbetalningskort eller skriv ”Medlemsav-
gift” vid annat betalningssätt.

B ästa Israelvänner,
God fortsättning på 2020! 
Ett nytt decennium har 

inletts och Israel fortsätter att 
möta nya utmaningar. 

Detta lilla land, till ytan mindre 
än Småland, vid östra Medelhavets 
kust, är fortsatt i fokus för 
världens uppmärksamhet, inte 
minst ur säkerhetspolitiskt 
perspektiv.

Trots att landet kontinuerligt 
bidrar med värdefulla veten-
skapliga, medicinska och tekniska 
upptäckter, är det krafter som 
öppet har deklarerat att man vill 
utplåna landet från jordens yta. 

Inget annat land i världen är 
utsatt för hotet att bokstavligen 
bli förintat.

I dessa osäkra tider, då det känns 
som om 30-talet är tillbaka, blir det 
extra viktigt att markera sitt stöd för de 
verksamheter som känns väsentliga och 
ligger en varmt om hjärtat. 

Vi hoppas att, du som Israelvän, känner 
starkt för det miljöarbete som Keren 
Kajemet LeIsrael (KKL) utför. 

KKL är länken mellan det judiska folket 
och landet Israel. När vi nu fyller 110 
år sedan starten i Sverige 1910, är det 
angeläget att så många som möjligt 
tar steget att bli medlemmar under 
vårt jubileums år och framöver, som ett 

tydligt sätt att manifestera sitt stöd för 
Israel och för Nordens första och äldsta 
sionistiska förening, Keren Kajemet 
Sverige - Israelfonden.

Längst ned på denna sida bifogar vi ett 
inbetalningskort för årets medlemsavgift 
på 300 kr för gifta/sambo och 200 kr 
för singlar (fyll i belopp själv). Med 
ett medlemskap i Keren Kajemet 
Israelfonden gör Du under detta 
jubileumsår en aktiv handling för att visa 
Ditt stöd för vårt fortsatta miljöarbete 
med att få öknen att grönska.

Ditt medlemskap är också uttryck för 

understödjares hjälp planterat en 
Raoul Wallenberg-skog utanför 

Haifa. Använd detta tillfälle att utöver 
medlemsavgiften donera 
ett valfritt belopp till 
denna angelägna 
insamling (se 
inbetalningskort på 
sid 2). 

Tack för Ditt stöd och 
för Ditt engagemang!

Max Federmann 
Keren Kajemet  
Israelfonden

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

Vi hälsar dig även välkommen att 
delta i vår uppbyggnad av Raoul 
Wallenberg Park, som en hyllning 
till minnet av Sveriges största 
hjälte.

I slutet av förra året rivstartade
vår jubileumsinsamling med 
anledningen av att Keren Kajemet 
Israelfonden i Sverige firar 110 år, 
en insamling som ska finansiera 
uppbyggnaden av Raoul 
Wallenberg Park. 

Sedan tidigare har vi med våra 
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Bästa Israelvänner! Det kommande 
året, 2020, jubilerar Keren Kajemet 
Israelfonden i Sverige. Vi fyller 

110 år, sedan starten 1910 i Stockholm. 
Som den första och äldsta sionistiska 
organisationen i Norden kan vi visa det 
starka engagemanget som rådde redan 
från starten, från judar bosatta runtom 
i Sverige, för byggandet av ett judiskt 
hemland i dåvarande Ottomanska 
(Turkiska) Palestina. 

Man samlade pengar i puschken, den 
berömda blåa bössan. Många kända 
judiska familjer deltog. Över hundra år 
senare, efter två förödande världskrig, en 
Förintelse som nästan lyckades förgöra 
allt judiskt liv i Europa och flera krig i 
Mellanöstern, har drömmen förverkligats. 
Theodor Herzl, Sionismens fader, 
deklarerade, som en modern profet, att: 
"om ni vill det, är det inte en dröm".

Tanken svindlar. Mot alla odds har man 
byggt ett modernt och demokratiskt 
land, trots alla tuffa utmaningar man 
ställts inför. Ett till synes omöjligt projekt 
har genomförts och lyckats. Man måste 
beskriva Israels moderna historia som 
ett Gudomligt Mirakel. Århundradets 
Mirakel. På Keren Kajemet Sverige är 
vi naturligtvis oerhört stolta och glada 
av att ha varit en del i denna process, 
tillsammans med er, våra kära donatorer 
och Israelvänner.

Under dessa drygt hundra år har många 
hjältemodiga och heroiska insatser 
gjorts av olika personligheter, både 
judar och icke judar. Bland dessa hjältar, 

har ett namn speciell lyskraft. Svenske 
Raoul Wallenberg som självuppoffrande 
räddade tusentals judar under sin tid 
vid svenska ambassaden i Budapest. 
När tågen rullade mot Auschwitz var 
Raoul Wallenberg på plats och med livet 
som insats, bokstavligen, ingrep och 
räddade han människor från en säker död. 
Dessvärre fick Raoul Wallenberg betala ett 
högt personligt pris för sitt hjältemod.

Vi bestämde oss för idén att bygga en 
park för hylla en av vår tids största hjältar 
som lämpligt jubileumsprojekt under 
2020. Redan 2012- 2013 planterade vi en 
skog till Raoul Wallenbergs hundra-åriga 
födelsedag, tack vare många donationer 
från svenska givare. Många hör 
fortfarande av sig till oss med önskemålet 
att plantera i Raoul Wallenberg-skogen 

vid Karmel bergskedjan nära staden 
Haifa. Men detta är sedan länge ett 
avslutat projekt. Nu är vårt mål att hylla 
Raoul Wallenberg genom att bygga en 
parkanläggning under 2020 eftersom det 
är 75 år sedan befrielsen av Auschwitz 
i januari 1945. Denna park kommer att 
byggas nära 20 minuter från Jerusalem 
och 40 minuter från Tel Aviv.

Ett speciellt Raoul Wallenberg-diplom 
kommer att utfärdas till dig som deltar 
med minst 750 kr i vår insamling till Raoul 
Wallenberg-parken och, om du så önskar, 
kan du då komma med på listan över 
Raoul Wallenberg-donatorer som kommer 
att deponeras i en speciell hyllningsbok 
vid vårt huvudkontor i Jerusalem. Listan 
kommer även att överräckas till UD 
under våren 2021 med krav på ytterligare 
påstötningar för ett klarläggande om 
Raoul Wallenbergs öde.

Symboliskt har vi bestämt att 750 Kr 
gäller som donation för Raoul Wallenberg 
Park, eftersom det är 75 år sedan han blev 
arresterad och försvann i 
januari 1945. Kampanjen 
pågår under hela 2020 
och vi hoppas att du vill 
delta i insamlingen till 
Raoul Wallenberg Park.

Ett varmt tack för att du
stödjer vår verksamhet!

Max Federmann
Keren Kajemet 
Israelfonden

Vi jubilerar och bygger en ny parkanläggning nära Jerusalem:

Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bankgiro: 5816-5515

5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 100kr/st 
Liman, 25 träd: 2500 kr
Oas, 50 träd; 5 000 kr
Allé, 100 träd: 10 000 kr
Lund, 1.000 träd: 100 000kr
Park, 5.000 träd: 500 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr
Skylt Park Sweden fr. 20 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets 
alla tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor 
och miljö i Israel.
(Vid diplombeställning tillkommer en av-
gift för porto/administration på 40 kr.)

Keren Kajemet Israelfonden

Hjälp oss hylla Raoul Wallenberg

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation 
till Raoul Wallenberg-parken.
Vid betalning via Swish eller på annat sätt skriv
”RW parken” i meddelande fältet!
Vårt Swish nummer är: 123 683 76 78

Jubileumsdiplom  
Keren Kajemet Sverige  

Israelfonden 110 år 
Raoul Wallenberg Park 

 

 

׃ 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 
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Keren Kajemet Israelfonden i Sverige firar 110 år:

Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bankgiro: 5816-5515

5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 100kr/st 
Liman, 25 träd: 2500 kr
Oas, 50 träd; 5 000 kr
Allé, 100 träd: 10 000 kr
Lund, 1.000 träd: 100 000kr
Park, 5.000 träd: 500 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr
Skylt Park Sweden fr. 20 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets 
alla tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor 
och miljö i Israel.
(Vid diplombeställn. under 1000 kr 
tillkommer 35 kr i adm. avg)

Keren Kajemet Israelfonden

Handlingar i KKL:s Jerusalemarkiv från 1910-talet.

Bli medlem och fira med oss

Medlemsavgift: 300 kr för gifta/sambo 
och 200 kr för singlar. Använd detta 
inbetalningskort eller skriv ”Medlemsav-
gift” vid annat betalningssätt.

B ästa Israelvänner,
God fortsättning på 2020! 
Ett nytt decennium har 

inletts och Israel fortsätter att 
möta nya utmaningar. 

Detta lilla land, till ytan mindre 
än Småland, vid östra Medelhavets 
kust, är fortsatt i fokus för 
världens uppmärksamhet, inte 
minst ur säkerhetspolitiskt 
perspektiv.

Trots att landet kontinuerligt 
bidrar med värdefulla veten-
skapliga, medicinska och tekniska 
upptäckter, är det krafter som 
öppet har deklarerat att man vill 
utplåna landet från jordens yta. 

Inget annat land i världen är 
utsatt för hotet att bokstavligen 
bli förintat.

I dessa osäkra tider, då det känns 
som om 30-talet är tillbaka, blir det 
extra viktigt att markera sitt stöd för de 
verksamheter som känns väsentliga och 
ligger en varmt om hjärtat. 

Vi hoppas att, du som Israelvän, känner 
starkt för det miljöarbete som Keren 
Kajemet LeIsrael (KKL) utför. 

KKL är länken mellan det judiska folket 
och landet Israel. När vi nu fyller 110 
år sedan starten i Sverige 1910, är det 
angeläget att så många som möjligt 
tar steget att bli medlemmar under 
vårt jubileums år och framöver, som ett 

tydligt sätt att manifestera sitt stöd för 
Israel och för Nordens första och äldsta 
sionistiska förening, Keren Kajemet 
Sverige - Israelfonden.

Längst ned på denna sida bifogar vi ett 
inbetalningskort för årets medlemsavgift 
på 300 kr för gifta/sambo och 200 kr 
för singlar (fyll i belopp själv). Med 
ett medlemskap i Keren Kajemet 
Israelfonden gör Du under detta 
jubileumsår en aktiv handling för att visa 
Ditt stöd för vårt fortsatta miljöarbete 
med att få öknen att grönska.

Ditt medlemskap är också uttryck för 

understödjares hjälp planterat en 
Raoul Wallenberg-skog utanför 

Haifa. Använd detta tillfälle att utöver 
medlemsavgiften donera 
ett valfritt belopp till 
denna angelägna 
insamling (se 
inbetalningskort på 
sid 2). 

Tack för Ditt stöd och 
för Ditt engagemang!

Max Federmann 
Keren Kajemet  
Israelfonden

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

Vi hälsar dig även välkommen att 
delta i vår uppbyggnad av Raoul 
Wallenberg Park, som en hyllning 
till minnet av Sveriges största 
hjälte.

I slutet av förra året rivstartade
vår jubileumsinsamling med 
anledningen av att Keren Kajemet 
Israelfonden i Sverige firar 110 år, 
en insamling som ska finansiera 
uppbyggnaden av Raoul 
Wallenberg Park. 

Sedan tidigare har vi med våra 
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Medlemsavgift: 300 kr för gifta/sambo och 200 kr för singlar. Använd detta
inbetalningskort eller skriv ”Medlemsavgift” vid annat betalningssätt.
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Bästa Israelvänner! Det kommande 
året, 2020, jubilerar Keren Kajemet 
Israelfonden i Sverige. Vi fyller 

110 år, sedan starten 1910 i Stockholm. 
Som den första och äldsta sionistiska 
organisationen i Norden kan vi visa det 
starka engagemanget som rådde redan 
från starten, från judar bosatta runtom 
i Sverige, för byggandet av ett judiskt 
hemland i dåvarande Ottomanska 
(Turkiska) Palestina. 

Man samlade pengar i puschken, den 
berömda blåa bössan. Många kända 
judiska familjer deltog. Över hundra år 
senare, efter två förödande världskrig, en 
Förintelse som nästan lyckades förgöra 
allt judiskt liv i Europa och flera krig i 
Mellanöstern, har drömmen förverkligats. 
Theodor Herzl, Sionismens fader, 
deklarerade, som en modern profet, att: 
"om ni vill det, är det inte en dröm".

Tanken svindlar. Mot alla odds har man 
byggt ett modernt och demokratiskt 
land, trots alla tuffa utmaningar man 
ställts inför. Ett till synes omöjligt projekt 
har genomförts och lyckats. Man måste 
beskriva Israels moderna historia som 
ett Gudomligt Mirakel. Århundradets 
Mirakel. På Keren Kajemet Sverige är 
vi naturligtvis oerhört stolta och glada 
av att ha varit en del i denna process, 
tillsammans med er, våra kära donatorer 
och Israelvänner.

Under dessa drygt hundra år har många 
hjältemodiga och heroiska insatser 
gjorts av olika personligheter, både 
judar och icke judar. Bland dessa hjältar, 

har ett namn speciell lyskraft. Svenske 
Raoul Wallenberg som självuppoffrande 
räddade tusentals judar under sin tid 
vid svenska ambassaden i Budapest. 
När tågen rullade mot Auschwitz var 
Raoul Wallenberg på plats och med livet 
som insats, bokstavligen, ingrep och 
räddade han människor från en säker död. 
Dessvärre fick Raoul Wallenberg betala ett 
högt personligt pris för sitt hjältemod.

Vi bestämde oss för idén att bygga en 
park för hylla en av vår tids största hjältar 
som lämpligt jubileumsprojekt under 
2020. Redan 2012- 2013 planterade vi en 
skog till Raoul Wallenbergs hundra-åriga 
födelsedag, tack vare många donationer 
från svenska givare. Många hör 
fortfarande av sig till oss med önskemålet 
att plantera i Raoul Wallenberg-skogen 

vid Karmel bergskedjan nära staden 
Haifa. Men detta är sedan länge ett 
avslutat projekt. Nu är vårt mål att hylla 
Raoul Wallenberg genom att bygga en 
parkanläggning under 2020 eftersom det 
är 75 år sedan befrielsen av Auschwitz 
i januari 1945. Denna park kommer att 
byggas nära 20 minuter från Jerusalem 
och 40 minuter från Tel Aviv.

Ett speciellt Raoul Wallenberg-diplom 
kommer att utfärdas till dig som deltar 
med minst 750 kr i vår insamling till Raoul 
Wallenberg-parken och, om du så önskar, 
kan du då komma med på listan över 
Raoul Wallenberg-donatorer som kommer 
att deponeras i en speciell hyllningsbok 
vid vårt huvudkontor i Jerusalem. Listan 
kommer även att överräckas till UD 
under våren 2021 med krav på ytterligare 
påstötningar för ett klarläggande om 
Raoul Wallenbergs öde.

Symboliskt har vi bestämt att 750 Kr 
gäller som donation för Raoul Wallenberg 
Park, eftersom det är 75 år sedan han blev 
arresterad och försvann i 
januari 1945. Kampanjen 
pågår under hela 2020 
och vi hoppas att du vill 
delta i insamlingen till 
Raoul Wallenberg Park.

Ett varmt tack för att du
stödjer vår verksamhet!

Max Federmann
Keren Kajemet 
Israelfonden

Vi jubilerar och bygger en ny parkanläggning nära Jerusalem:

Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bankgiro: 5816-5515

5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 100kr/st 
Liman, 25 träd: 2500 kr
Oas, 50 träd; 5 000 kr
Allé, 100 träd: 10 000 kr
Lund, 1.000 träd: 100 000kr
Park, 5.000 träd: 500 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr
Skylt Park Sweden fr. 20 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets 
alla tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor 
och miljö i Israel.
(Vid diplombeställning tillkommer en av-
gift för porto/administration på 40 kr.)

Keren Kajemet Israelfonden

Hjälp oss hylla Raoul Wallenberg

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation 
till Raoul Wallenberg-parken.
Vid betalning via Swish eller på annat sätt skriv
”RW parken” i meddelande fältet!
Vårt Swish nummer är: 123 683 76 78

Jubileumsdiplom  
Keren Kajemet Sverige  

Israelfonden 110 år 
Raoul Wallenberg Park 
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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 
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En park som hyllar Raoul Wallenberg
Raoul Wallenberg utförde 
en hjälteinsats för ungerska 
judar i Budapest men sveks 
av svenska myndigheter när 
han därefter greps av Röda 
armén.

En park i centrala Israel 
ska nu uppmärksamma hans 
livsgärning och hjältemod.

Den svenske diplomaten 
Raoul Wallenberg försvann 
i januari 1945 efter att ha 
fängslats av sovjetiska my-
ndigheter när Röda armén 
invaderade Budapest.

Det skulle därefter dröja 
mer än sju år innan Sverige 
officiellt begärde att Raoul 
Wallenberg skulle ”återföras 
till Sverige”. Det var utrikes-
minister Östen Undén som 
den 11 februari 1952 kallade 
Sovjets ambassadör Rodion-

Den 17 januari v ar det 75 år sedan den svenske diplomaten sist sågs i frihet

Hösten 1989 fick Raoul Wal-
lenbergs familj en ask med 
diplomatpass (övre bilden) och 
telefon- och anteckningsbok 
som KGB beslagtagit när Röda 
armén grep Raoul Wallenberg i 
Budapest.
Den 17 januari i år var det 75 
år sedan Raoul Wallenberg sist 
sågs i frihet i Budapest, innan 
han fördes till Ljubjankafäng-
elset i Moskva (nedre bilden).

5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 100kr/st 
Liman, 25 träd: 2500 kr
Oas, 50 träd; 5 000 kr
Allé, 100 träd: 10 000 kr
Lund, 1.000 träd: 100 000kr
Park, 5.000 träd: 500 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr
Skylt Park Sweden fr. 20 000 kr

Certifikat, klimatkompensation: val-
fritt belopp.
Våra diplom passar som gåva vid livets 
alla tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor 
och miljö i Israel.
(Vid diplombeställn. under 1000 kr 
tillkommer 40 kr i adm. avg)

Keren Kajemet Israelfonden

Min gåva till Raoul Wallenberg-park-
en. Den som ger minst 750 kr får 
ett jubileumsdiplom. Använd nedan-
stående OCR-nummer eller skriv 
”Raoul Wallenberg” i meddelande-
fältet vid betalning. 
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En park som hyllar Raoul Wallenberg
Den 17 januari v ar det 75 år sedan den svenske diplomaten sist sågs i frihet

ov till UD för att framföra det 
svenska kravet.

Raoul Wallenberg är inter-
nationellt uppmärksammad 
för sina insatser för att rädda 
tiotusentals ungerska judar 
från Förintelsen. Som Sveriges 
särskilda sändebud i Budapest 
under andra halvåret av 1944 
utfärdade Wallenberg skydds-
pass och skyddade judar i 
byggnader som betecknades 
som svenskt territorium och 
räddade därmed tusentals liv.

År 1981 blev Raoul Wallen-
berg amerikansk hedersmed-
borgare, vilket han även blivit 
i Kanada, Ungern, Australien 
och Israel. Israel har även 
utsett Wallenberg till en av 
de ”Rättfärdiga bland folken”. 
Monument  och gator har 
uppkallats efter honom över 
hela världen.

I samband med att Keren 
Kajemet i år firar att det är 
110 år sedan verksamheten 

startade i Sverige kommer 
en park anläggas i hjärtat av 
Israel som ska påminna om 
de hjältemodiga insatser som 
den svenske diplomaten Raoul 
Wallenberg utförde i slutet av 
andra världskriget.

Alla som ger minst 750 
kronor till Raoul Wallen-
berg-parken får ett vackert 
jubileumsdiplom som ett 
bevis på att man har gett en 
gåva till projektet.  Parken – i 
centrala Israel mellan Jerusa-
lem och Tel Aviv – kommer 
att vara en påminnelse om en 
viktig länk mellan det judiska 
folket och Sverige.

Parken ska uppmärksamma 
den svenska diplomatens      
osjälviska insats för att i sven-
ska UD:s namn rädda tusentals 
judar från Förintelsen. En lista 
över alla donatorer kommer 
att förvaras i Jerusalem i en 
särskild hyllningsbok till Raul 
Wallenbergs minne.

– En park i Israel till minne av 
en av Sveriges största hjältar 
blir en påminnelse både till 
Israel och till Sverige om den 
heroiska insats som Raoul 
Wallenberg utförde, säger Max 
Federmann på Keren Kajemet 
Israelfonden.

– Det blir dessutom en 
påminnelse till ryska och 
svenska myndigheter om att 
han inte är glömd. Listan på 

namn på alla dem som don-
erat till Raoul Wallenberg Park 
kommer att lämnas över till UD 
i början av 2021.

För att ge en jubileumsgå-
va, använd inbetalningskor-
tet på sidan 2 av denna 
folder. Du kan även ge via 
Swish-nummer 123 683 76 
78 eller bankgiro 5816-5515. 
Märk betalningen ”Raoul 
Wallenberg”.  q

Nu är jubileumsinsamlingen igång!

Raoul Wallenberg tillsammans med sina medarbetare i Budapest.

I år firar Keren Kajemet 
Israelfonden i Sverige 
110-årsjubileum.

Fokus under jubileums-
året är en insamling för att 
anlägga en park i centrala 
Israel som ska hylla Raoul 
Wallenberg. 

År 1910 togs de första trevan-
de stegen mot en sion-
istisk verksamhet i Sverige. 
Danmark och Sverige hade 
redan sänt delegater till den 
sjätte sionistkongressen 1903 
och sju år senare bildades 
Nordens första sionist-
förening i Stockholm.

Judar som hade flytt 
undan förtryck och pogro-
mer i Ryssland och Baltikum 
var pådrivande för att den 
sionistiska rörelsen skulle 

etableras i Sverige.  De första 
medlemmarna var främst 
ryska och östeuropeiska 
judar som samlade in medel 
för olika projekt i det turkiskt 
kontrollerade Palestina.

Årets jubileumsinsam-
ling med anledning av att 
Keren Kajemet Israelfonden i 
Sverige firar 110 år, inleddes 
redan i mitten av december 
och har fått en bra start. Hit-
tills har insamlingen resulte-
rat i drygt 300 000 kronor. 

– Insamlingen ger oss 
möjlighet att hålla frågan om 
Raoul Wallenbergs öde aktuell 
under hela jubileumsåret, sä-
ger  Max Federmann på Keren 
Kajemet Israelfonden i Sverige.

– I höstas offentliggjorde 
regeringen 40 000 handling-

ar i UD:s arkiv som kan kasta 
ljus över vad som hände den 
svenske diplomaten.

– Ett fortsatt politiskt tryck 
på svenska och ryska myn-
digheter att öppna arkiven är 
betydelsefullt. Dessutom blir 
parken i centrala Israel ett 
sätt att hedra Raoul Wallen-
berg. Till detta kommer att 
vi i början av nästa år avser 
att uppvakta UD med en lista 
på alla som engagerat sig 
i Raoul Wallenberg-insam-
lingen, förklarar Max Feder-
mann.

Den som ger minst 750 kr i 
jubileumsinsamlingen får  ett 
jubileumsdiplom.

Sätt in din gåva på 
bankgiro: 5816-5515 eller 
swish-nummer 123 683 76 

78 och skriv ”Raoul Wallen-
berg” för att vara med i ju-
bileumsinsamlingen och få 
diplomet hemskickat.       q

Jubileumsdiplom  
Keren Kajemet Sverige  

Israelfonden 110 år 
Raoul Wallenberg Park 
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Min gåva till Raoul Wallenberg-parken. Den som ger minst 750 kr får
ett jubileumsdiplom. Använd nedanstående OCR-nummer eller skriv
”Raoul Wallenberg” i meddelandefältet vid betalning.


