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S RTurismen
A E L 2 0 försöker
40
hålla sig flytande
Förra året anlände endast cirka 850 000 turister till Israel,
en minskning med 81 procent
jämfört med året innan. Israels
turistministerium har använt året
till att bygga infrastruktur, arbetsplaner och program som stärker
branschen.
Den israeliska guiden Christina
Toledano Åsbrink berättar att hon
har varit arbetslös sedan i början
av förra året. Samtidigt hälsar
hon till alla som väntar
på att få resa till
Israel:
– Vi saknar er!
SId 2-3

Löfvén inspirerad
av Max Safir

Raoul Wallenberg
park stöds av Herzog

– Sommaren 2018 kom
han till mig och föreslog
att ett museum borde inrättas i Sverige för att föra vidare hans och de andra överlevandes vittnesmål när de inte längre kan
berätta, sade statsminister Stefan Löfvén när han
berättade om Förintelsemuséet i Stockholm på
Förintelsens minnesdag
den 27 januari.
Sid 5

Jewish Agencys ordförande
Isaac Herzog välkomnar Raoul
Wallenberg-parken i Israel.
– Jag uppmanar understödjare att bli involverade och bidra
till detta unika projek. Jag känner personligen väldigt många
judar som flydde till Sverige efter andra världskriget.
– Sverige öppnade då sina
gränser och var en plats där
flyktingar fick en tillflykt, säger
han.		
Sid 2-3

Nedstängning hårt slag mot turismen
Israel satsar på infrastruktur • KKL:s Raoul Wallenber g-park blir nytt resmål
landet kan öppna igen.
För svenska turister som
vill åka till Israel är frågan hur
det krisdrabbade flygbolaget
Norwegians framtid kommer
att se ut.
Flygbolaget har haft
regelbundna rutter till Ben
Gurion-flygplatsen i Tel Aviv
tre gånger i veckan. Ett arbete
med att rekonstruera företaget pågår.

Turismen till Israel minskade med 81 procent förra året.								
År 2019 besöktes Israel
av 4,55 miljoner turister
som omsatte 53 miljarder
kronor. Förra året sjönk
dessa siffror till knappt 20
procent av året innan.
– Inga turister innebär
inget jobb, säger turistguiden Christina Toledano
Åsbrink.
Förra året anlände endast cirka 850 000 turister till Israel,
en minskning med 81 procent
jämfört med året innan.
År 2019 var ett rekordår
för turismen i Israel med 4,55
miljoner besökare. Turismen
gav under detta år landet 53
miljarder kronor i intäkter.
Israels turistministerium
har använt året till att bygga
infrastruktur, arbetsplaner
och program som stärker
branschen.
Den israeliska guiden
Christina Toledano Åsbrink

berättar att hon nu har varit
arbetslös sedan i början av
förra året.
– Inga turister innebär

– Vi saknar er! säger turistguiden Christina Toledano Åsbrink
till de svenskar som väntar på
att få åka till Israel.

inget jobb och 100 procent
arbetslöshet. Det har drabbat
oss jättemycket.
– Jag är guide, liksom min
man, och vi har inte jobbat
alls under ett års tid, säger
hon.
– Israel hoppas att man ska
kunna öppna upp till sommaren, vilket är optimistiskt.
Mycket är ännu osäkert.
Christina Toledano Åsbrink
berättar att hon har fått
bokningar till hösten, men
tar dem med en nypa salt.
Samtidigt hälsar hon till alla
som väntar på att få resa till
Israel:
– Vi saknar er!
Israels turistministerium
har tagit fram en plan för
att börja ta emot turister till
sommaren. Turistminister Orit
Farkash-Hacohen konstaterar
att det senaste året har drabbat turistnäringen hårt, men
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att året använts för att bygga
infrastruktur, arbetsplaner
och program som stärker
branschen inför den dag då

Samtidigt som turistnäringen i stort sett ligger nere, satsar Israel stort för att få bukt
med pandemin. Landet är för
närvarande världsledande
när det gäller Covid-19-vaccination.
I början av februari hade
Israel vaccinerat 60 doser per
100 invånare. Näst snabbast
i världen var Förenade Arabemiraten med 35 doser och
på tredje plats kom Storbritannien med 15 doser per
hundra invånare, enligt statistik som sammanställts av
forskare på Oxford University.
Övriga europeiska länder
hade vaccinerat mellan 2 och
4 doser där Sverige låg på 3
doser per 100 invånare.
Landets nationella lockdown förlängdes i början av

februari med fem dagar i ett
försök att bromsa spridningen av coronaviruset. Den
senaste nedstängningen
inleddes i slutet av december
och är den tredje i ordningen
under pandemin.
Många äldre och fattiga
drabbades hårt av nedstängningen av samhället. Keren
Kajemet har därför distribuerat vård- och matpaket till
äldre som lever i isolering.
Över en miljon israeler är
arbetslösa och de som inte
har besparingar har svårt
att försörja sig. Matpaketen
distribueras av frivilliga ungdomar, som paketerar och
bär ut mat till nödställda och
behövande.
Den som fortfarande vill ge
en gåva till Keren Kajemets
utdelning av matpaket,
använd Swish 123 683 76 78
eller bankgiro 5816-5515.
Märk betalningen ”matpaket”.
Från och med söndagen
den 7:e februari var israelerna
inte längre begränsade till att
hålla sig inom en radie av en
kilometer från sina hem.
Hår- och skönhetssalonger
fick öppna, liksom naturreservat och nationalparker.
q

Herzog: Bidra till Raoul Wallenberg-park!
– Jag uppmanar understödjare att bli involverade och
bidra till detta unika projekt,
säger Jewish Agencys
världsordförande Isaac Herzog om Raoul Wallenberg
park utanför Jerusalem.
Keren Kajemet Sverige anlägger en park utanför Jerusalem
som ska påminna om Raoul
Wallenbergs gärning.
– Området Tsora nämns i Bibeln, här bodde Simson, säger
Isaac Herzog, som beskriver
Raoul Wallenberg som en av
de största rättfärdiga i historien som räddade många judar.
– Jag uppmanar understöd-

Isaac Herzog, världsordförande för Jewish Agency.
jare att bli involverade och bidra till detta unika projekt, fortsätter han och beskriver Sverige som ett viktigt land med ett
stort inflytande i världen.
– Jag känner personligen
väldigt många judar som flyd-

de till Sverige efter andra
världskriget. Sverige öppnade
då sina gränser och var en plats
där flyktingar fick en tillflykt. q
Fotnot: Sök "KKL Sverige Isaac Herzog" på Youtube för att se intervjun.
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Anemonernas blomning skapar turism i Västra Negev:

KKL Sverige har byggt en
rekreations- och lekplats
Varje år exploderar västra
Negev i rött. Längs gränsen
till Gaza bryter anemoner
genom marken och täcker
de böljande åkrarna med en
plysch-matta av röd färg.
Det har inte alltid varit så här.
För två decennier sedan upptäckte Keren Kajemet (KKL)
att genom att ta betande fårhjordar till västra Negev, förstördes undervegetationen.
På sommaren torkade den
ut och blev en farlig orsak till
skogsbränder.
Det naturliga betet hade
dock en oavsiktlig bieffekt:
Genom att ta bort den konkurrerande undervegetationen blommade anemoner
med stor kraft och förvandlade ökenfälten till ett lysande
rött markområde.

Lokalbefolkningen upp-

täckte att anemonernas skönhet lockade många turister
och för 16 år sedan inledde
regionen ett samarbete med
Keren Kajemet kring Darom
Adom-festivalen, som pågår när blommorna blommar
från januari till slutet av februari.
Festivalen lockar numera cirka 300 000 besökare

– Sommaren 2018 kom Max Safir till mig och föreslog att ett museum borde inrättas i
Sverige för att föra vidare hans och de andra överlevandes vittnesmål när de inte längre
kan berätta, förklarar Stefan Löfvén.			
Foto: Tommy Ringart

Våren 2020 tog Keren Kajemet initiativ till en insamling för en trädplantering i Max Safirs namn.
En plakett finns nu i Raoul Wallenberg park.

Förintelsemuseum: Statsministern
hänvisade till möte med Max Safir
Hundratusentals turister kommer till västra Negev när anemonerna blommar.
per månad. Varje år anordnas
denna festival för att fira det
skådespel som signeras Israels röda anemoner.
Hundratusentals deltagare kommer då till området för
att delta i evenemang, naturvandringar och andra aktiviteter i naturen som passar hela familjen.
Populariteten orsakar trafikstockningar och köer men
besöksantalet minskade inte
ens under Gaza-kriget 2012 ,

då 1000 raketer landade i området.
Tillsammans med svenska understödjare har Keren
Kajemet Israelfonden i Sverige och systerorganisation
JNF i USA byggt en rekreationsplats för familjer i Shokeda-skogen i närheten av Gaza.
Svenska Keren Kajemet har
bland annat tagit ett ansvar
för att bygga den lekplats
som har anlagts i anslutning

till rekreationsplatsen.
Lekplatsen – med skyddsrum i närheten – skapas för
familjer som söker kvalitetstid med sina barn. Platsen är
redan ett uppskattat turistmål och syftet med projektet i
Shokeda är att öka tillgängligheten för dem som vill se de
röda blomsterhav som bildas
när anemonerna blommar.
Ett stort tack till alla understödjare för ert bidrag till detta projekt. 		
q

Svenska Keren Kajemet har tagit ett ansvar för att bygga den lekplats som har anlagts i anslutning till rekreationsplatsen i Shokeda.

Statsminister Stefan Löfvén hänvisade till Keren
Kajemets ambassadör Max
Safir när beslutet om att
inrätta Sveriges museum
om Förintelsen offentliggjordes den 27 januari.
– Max Safir föddes i en judisk familj i Polen 1925 och
han överlevde bland annat
koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau och koncentrationslägret Ebensee.
– Max Safir kom till Sverige i mitten av 1950-talet och
slog sig ned i Katrineholm
där han arbetade som metallarbetare och bildade familj, skrev statsministern på
sin facebooksida.
Stefan Löfvén beskrev
även hur Max Safir under
2000-talet var mycket engagerad i att föreläsa i skolor
om sina upplevelser och att
resa med svenska ungdomar
till Förintelsens minnesplatser i Europa.
– Sommaren 2018 kom
han till mig och föreslog att
ett museum borde inrättas
i Sverige för att föra vidare

hans och de andra överlevandes vittnesmål när de inte längre kan berätta, fortsatte Stefan Löfvén.
– I dag, på Förintelsens
minnesdag, berättar utbildningsminister Anna Ekström,
kultur- och demokratiminister Amanda Lind och jag i en
debattartikel i Dagens Nyheter att Sveriges museum om
Förintelsen kommer att ta
emot de första besökarna i
juli nästa år.
– Max Safir gick bort i juni 2020 och han kommer
inte att besöka det museum han tog initiativ till. Men
hans och andra överlevandes namn kommer att bestå
och deras berättelser kommer att räddas undan glömskan och ingå i det kulturarv
vi gemensamt förvaltar inför
framtiden, avslutade Stefan
Löfvén.
Max Safir tog tillsammans
med riksdagsledamoten Mikael Oscarsson år 2007 initiativ till att Sveriges riksdag varje år i januari uppmärksammar Förintelsens minnesdag.
Samma år åkte de tillsam-

mans till Auschwitz. Första resan med riksdagsledamöter
ordnades två år senare.
Därefter har resan för riksdagsledamöter arrangerats
ungefär vartannat år och
Max Safir har varit med vid
tre tillfällen.
I månadsskiftet augustiseptember 2019 besökte
Max Safir Auschwitz för sista
gången tillsammans med 25
riksdagsledamöter.
Vid skorstenen av den barack där Max Safir hade bott
berättade han för de svenska
riksdagsledamöterna om sina upplevelser.
Varför var det så många
ledamöter som reste år
2019?
– Det var en ny riksdag och
det var många som fick första chansen och som tog
den. Sedan håller tiden på
att rinna ut. Det finns inte många överlevande kvar
i Sverige. Det är få av dem
som i dag orkar resa ned till
lägren, säger riksdagsledamoten Mikael Oscarsson
– Jag har känt Max Safir i
snart 25 år. Det var han som

stötte på mig om att starta
Förintelsedagen i riksdagen
och drev på om resorna för
riksdagsledamöter till Polen,
säger Mikael Oscarsson.
När Max Safir lämnade oss
våren 2020 tog Keren Kajemet Israelfonden initiativ
till en insamling för en trädplantering i Max Safirs namn.
En stor plakett som tillägnades Max Safir har nu
satts upp i Raoul Wallenberg
park nära Jerusalem och träden har planterats i Mishmar
HaNegev i form av limans,
dungar.
Max Safirs familj uttrycker
sin tacksamhet till alla som
bidragit med en gåva:
”Vårt varma tack till alla
som hedrat Max Safir genom Keren Kajemets trädplantering i samband med
hans bortgång.
I Max anda, vi hoppas att
världen aldrig glömmer.
Britta
Zahava med familj
Mikael med familj”

q

World Jewish Congress återstartar i Norden
Den internationella judiska organisationen World
Jewish Congress (WJC), som
grundades 1936 i Genève i
syfte att tillvarata alla judars
och judiska församlingars
rättigheter, har under hösten
återetablerat sig i Stockholm.

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

www.jamfa.se

Det var Gilel Storch, som mitt
under brinnande världskrig etablerade den svenska sektionen
och inledde räddningsarbetet
av judar.
Gilel Storch och Norbert
Masur arbetade tillsammans
i WJC och det var Storch som
lyckades få kontakt med
Heinrich Himmler, vilket ledde
till Masurs resa till Tyskland för
förhandlingar med SS-ledaren i
april 1945.
WJCs Stockholmskontor
spelade en avgörande roll för
de judar som räddades via
svenska Röda Korsets så kallade
Vita Bussar och för rekryteringen av Raoul Wallenberg för
uppdraget i Budapest 1944.
Under ett antal år har WJC

svar för de Nordiska länderna.
Norbert Masur lyckades rädda
Petras farföräldrar Franziska
och Simon Kahn, redan innan
kriget, strax efter Kristallnatten
i november 1938.

Petra Kahn Nord har fått uppdraget att leda verksamheten WJC i Norden.
inte haft någon representation
i Norden, men nu har man be-

Ditt testamente bidrar till en ny framtid i Israel
Genom att skriva in Keren
Kajemet i ditt testamente
är du med och förändrar
framtiden för familjer och
deras barn som anländer till
Israel.
Varje bidrag gör det möjligt för oss att skapa en miljö
och livsförutsättningar för
dem som anländer till Israel,
från hela världen.
Keren Kajemet Israelfon-

den är en miljöorganisation
i dubbel bemärkelse.
Trädplantering är i sig
miljövänligt och de träd du
planterar efter din bortgång
fortsätter att skapa en livsmiljö för de människor som
bor i landet.
Kontakta oss på mejl
info@kkl.nu om du vill ha
mer information.
q

stämt sig för att åter etablera
ett kontor i Stockholm. Petra
Kahn Nord har fått uppdraget
att leda verksamheten med an-

Paret Kahn kom till Sverige
och kunde bygga upp ett liv
i Malmö. Petra känner därför stor glädje över att just
hon har fått ansvaret för att
etablera WJCs nya kontor i
Stockholm.
Petra beskriver hur WJC
representerar judiska församlingar och organisationer i över
hundra länder. Som politiskt
och religiöst obundna representerar man olika judiska
strömningar och inriktningar.
Samtidigt finns det en stark
koppling till World Zionist
Organization (WZO) och WJC
har en sionistisk agenda. Man
bekämpar antisemitism och
de-legitimering av Israel.
Bakgrunden till att WJC
bestämde sig för att på nytt
etablera sig i Sverige är enligt
Petra den positiva atmosfär
som skapades då statsminister

Stefan Löfven för en tid sedan
träffade Ronald S Lauder, WJCs
styrelseordförande sedan 2007.
Lauder, tidigare mångårig
USA-ambassadör i Österrike,
gjorde starkt intryck på Löfven
som hälsade WJC välkomna
tillbaka till Stockholm.
För svenskfödde Daniel
Radomski, WJCs strategiansvarige i New York, var öppnandet
en hjärtefråga. Han såg på kort
varsel till att kontoret öppnades och att Petra anställdes.
Senare har Maram Stern, vicepresident, varit i Stockholm
och med Petra träffat Karin
Wallensteen, Löfvéns statssekreterare.
Judiska Centralrådet i Sverige och Stockholms Judiska
Församling har redan engagerat WJC i ett nära samarbete,
enligt Petra.
Ett uppdrag är att öka förståelsen och acceptansen för den
definition som organisationen
IHRA (International Holocaust
Remembrance Alliance) antog
2016. IHRA initierades 1998
av förre statsministern Göran

Persson som samlade 46
regeringschefer i Stockholm
International Forum on the
Holocaust, år 2000. 34 länder
har hittills anslutit sig till IHRA.
Definitionen lyder:
”Antisemitism är en viss
uppfattning av judar som
kan uttryckas som hat mot
judar. Retoriska och fysiska
yttringar av antisemitism riktas
mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras
egendom samt mot de judiska
samfundens institutioner och
utrymmen för religiöst bruk.”
I ett uttalande nyligen
uttrycker dagens statsminister,
Stefan Löfven, att Sverige skall
leda arbetet i IHRA. Han lägger
till att han som statsminister
lovat överlevande att verka
för hågkomsten av Förintelsen och kampen mot dagens
antisemitism.
Petra är uppvuxen i Malmö
med dess mycket aktiva judiska församling och hon har flera
års universitetsstudier i Tel Aviv
innan hon började arbeta på
judiska församlingen i Stockholm.			
q

Fjärde valet i Israel på två år
Det fjärde valet till Knesset
på fyra år kommer att
hållas den 23 mars. På
Keren Kajemets Youtubekanal kan du se när Max
Federmann och Ruben
Agnarsson förra året
besökte Israels parlament.
Anledningen till nyvalet är
att Knesset misslyckades
med att godkänna statsbudgeten 2020 inom den
tidsfrist som krävdes. Det
senaste valet hölls för ett
år sedan, den 2 mars 2020.
Valresultatet ledde till ett
politiskt dödläge, som löstes
upp när Likud och Blue and
White slöt ett koalitionsavtal

där Benjamin Netanyahu och
Benny Gantz skulle rotera som
premiärministrar.
Valet i mars förra året var
i sin tur ett resultat av de
dödlägen som uppstod efter
valen i april och september
2019, där ingen lyckades få
stöd av en majoritet i Knesset
för en regering.
Arbetarpartiet, Israels
traditionella maktparti, fick
endast tre av 120 mandat förra
året och låg på ännu lägre
nivåer i opinionen i början av
2021. Den nya partiledaren
Merav Michaeli har dock gett
viss medvind.
Blue and White fick 14

Ruben Agnarsson och Max Federmann i Knesset.

mandat i förra årets val, men
ligger nu endast på ett fåtal
mandat i opinionen.
Uppstickaren är Gideon
Sa´ar, som utmanade
Netanyahu om partiledarposten i Likud i december
2019. Hans nya parti fick en

flygande start i opinionsmätningarna, men i februari
hade stödet sjunkit något.
Sök på ”Keren Kajemet
Knesset” på Youtube för att se
KKL:s program från Mellanösterns enda demokratiskt
valda parlament. 		
q

Hjälp oss att hylla en sann svensk hjälte!

Bidra till en stärkt Israelrelation!

K

ära Israelvänner, Shalom! I skrivande
stund har samhället i Israel försiktigt
börjat öppna upp efter den tredje
nedstängningen på grund av pandemin.
Hittills har över fem tusen personer avlidit
till följd av smittan.
En annan konsekvens av pandemin är
att hälften av landets alla sjukhussängar
har omvandlats till covid-19 sängar, vilket
innebär att andra sjuka har tvingats stå
tillbaka. Den senaste nedstängningen
har vållat stor frustration bland många i
befolkningen som inte fått lämna hemmet
längre än högst tusen meter. Årets Tu
BiShvat-firande, som normalt innebär att
familjer gör utflykter till populära mål i
naturen för picknick, har inte kunnat ske.
Populära platser som Shokeda, nära
gränsen till Gaza, ett av KKL Sveriges
projekt tillsammans med JNF USA (se
sidan 4), har varit tomt detta år till följd
av nedstängningen. Samtidigt pågår
massvaccineringen av befolkningen för
fullt och det kommer positiva signaler om
effekterna.
I skrivande stund har mer än 33
procent av befolkningen på 9,3 miljoner
vaccinerats och resultaten visar hög
immunitet, speciellt efter andra sprutan.
Mer än 80 procent av åldersgruppen 60+,
som räknas till riskgrupperna, har nu
vaccinerats. Man börjar se ljuset i tunneln,
vilket skapar hopp om ett bättre år 2021,
jämfört med förra året.
För exakt ett år sedan, sista veckan i
februari, besökte jag Raoul Wallenberg
park för att planera utformningen och

träffade Isaac Herzog för en intervju.
Parken kommer bland annat att
omfatta ett interaktivt utomhus museum
som en hyllning till Raoul Wallenberg.
Med sina smarta mobiltelefoner kommer
besökare att ta del av Raoul Wallenbergs
gärning i Budapest via ett antal så kallade
QR koder. Mer om detaljerna kommer att
beskrivas i kommande nyhetsbrev under
våren.

Den som ger 750 kr till Raoul Wallenbergparken får ett diplom utan extra kostnad.
uppbyggnaden tillsammans med
projektteamet. Då var det fortfarande
okänt vilken betydelse nyheterna om ett
nytt, okänt virus skulle få i världen.
Två dagar efter att jag återvänt till
Stockholm stängde man landet och
luftrummet i över Israel. Trots ett år av
nedstängningar och olika former av
restriktioner, har planeringsarbetet och
uppbyggnaden av parken fortsatt, om än
i ett något långsammare tempo.
Nu kommer vi att öka tempot i
projektet. Parken, som ligger i ett
naturskönt område nära Jerusalem, är ett
mycket populärt utflyktsmål för många
israeler, något som bekräftades när vi

Det finns knappast någon person som
bättre förenar Sverige och Israel på ett
så påtagligt sätt som Raoul Wallenberg.
I vår strävan att förbättra relationerna
mellan våra länder är uppbyggnaden av
parken och spridandet av kunskapen om
Raoul Wallenberg ett viktigt steg, vilket
bekräftades under vår intervju med Isaac
Herzog, ordförande för Jewish Agency.
Han framförde ett starkt budskap till
Israelvänner om projektets betydelse.
Nu hoppas vi att du vill stödja projektet
med en gåva. Alla bidrag är välkomna
och uppskattade, stora som små. Som
bidragsgivare kommer du med i den
speciella bok som etableras i Jerusalem,
samt en QR baserad lista på plats. Med din
gåva stärker du
banden mellan
våra länder.
Ett varmt tack
för din gåva!
Max Federmann
Verksamhetschef,
Keren Kajemet
Israelfonden

Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bankgiro: 5816-5515 • Swish 123 683 76 78

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

Prislista/fakta:

Träd: 150 kr/st
Liman, 25 träd: 3 750 kr
Oas, 50 träd: 7 500 kr
Allé, 100 träd: 15 000 kr
Lund, 1.000 träd: 130 000 kr
Park, 5.000 träd: 625 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets
alla tillfällen. Samtidigt hjälper du både
människor och miljö i Israel.
Minsta beställning är två träd.
(Vid diplombeställning tillkommer en
avgift för porto/administration på 50 kr
för inrikesbrev och 80 kr för utrikesbrev)

Keren Kajemet Israelfonden

5816-5515

