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Nu närmar sig sommaren…
Vi önskar alla våra medlemmar och trogna
bidragsgivare en skön sommar med rekreation
och härlig omväxling.
Njut av den ljusa och varma årstiden!

Varje krona behövs för våra
WIZO-barn!

och krig, har WIZO bistått med stabilitet och
livets nödtorft. I vårt arbete tar vi de mest
behövande först.

WIZO deltog i att grunda dagens
Israel 1948
Den moderna staten Israel har byggt sin
framgång på olika styrkor och framför allt på

Tänk på att hunger och omsorg inte tar
semester. Våra barn och deras familjer
behöver vårt stöd också under sommaren!

Din WIZO-gåva handlar först och
främst om Israels framtid
Vi har i snart 100 år kämpat för varje barns rätt
till god barnomsorg och för utbildning som ger
möjligheter att utvecklas till en självständig
person med en bättre framtid i det israeliska
samhället.

Israel fyller 70 år och med WIZO har
hundratusentals barn under dessa år fått den
bästa möjliga starten i livet.
WIZO har speciellt stärkt barn från fattiga
utsatta områden och behövande familjer.
Ensamstående föräldrar och immigranter har
via WIZO kunnat försäkra sig om att just deras
barn var i trygga händer. Med ständigt
närvarande hot om fattigdom, social utsatthet

frivilliga insatser. Varje steg framåt har varit en
utmaning och livet i och utanför Israel har varit
sammanflätat genom historien och utgör det
band som vi alla är beroende av. Vid statens
bildande deltog kvinnor och män, sida vid sida i
allt från jordbruk, försvar, ekonomi och social
utveckling.
Modiga kvinnor och män har genom WIZO,
visat vägen till framtiden och samtidigt tjänat
samhällets svagaste länk, ensamkommande
barn, barn med endast en förälder, barn från
hem som inte fungerar, barn som rör sig i
kriminella kretsar, barn och ungdomar, som
missköter skolan och som bara genom WIZO får
en andra chans.

Israels befolkning vet att bara med starka och
motiverade individer kan man tro på framtiden.
WIZO:s förskolor, internatskolor, familjehem,
program för föräldrar, klubbar för kvinnor och
äldre utgör den sociala ryggraden i samhället.
bästa förutsättningarna.

Inga barn ska behöva gå hungriga!
WIZO arbetar oförtröttligt
Dagens WIZO verkar efter samma principer,
som en gång den förutseende Rebecca Sieff
z''l, formulerade, för 98 år sedan. Rebecca
Sieff, som i London startade WIZO 1920, för att
erbjuda unga judiska kvinnor yrkesutbildning,
social och ekonomisk jämställdhet.
https://jwa.org/encyclopedia/article/sieff-rebecca

Årets kampanj för att stärka barn och
ungdomar i Israel handlar om att inga barn ska
uppleva hunger. Det kan vara svårt att tro att
just Israel är ett modernt land med utbredd
barnfattigdom. I UNICEF:s undersökning av
barnfattigdom i Västvärlden landade Israel
strax före Rumänien på 31: a plats.
Av en befolkning på snart 10 miljoner, lever
1.7 millioner människor i fattigdom, av dessa är
776 000 yngre barn från 444 900 familjer
klassade som fattiga och i beroende av hjälp.
Israel är ett av Västvärldens mest drabbade
länder när det handlar om barnfattigdom. Drygt
2 740 000 barn och ungdomar, i åldrarna 17 år
eller yngre, räknas till dem.
Hunger är tyvärr ett stort problem för barnen
men också ett samhällsproblem!
Utmaningarna för WIZO är många. För de
yngre barnen handlar det om att orka lära sig
att läsa och skriva, för andra att finna en
meningsfull sysselsättning eller att hitta modet
att göra positiva förändringar i sina egna liv.
Små steg som blir triumfer bortom deras
vildaste drömmar. Inget av detta kan fungera
om tankarna kretsar kring mat för dagen.

WIZO symboliserar en rörelse, som
generation efter generation anpassar arbetet
efter tidens krav, människornas behov och den
utveckling som behövs för att möta ett
samhälle i förändring. Ytterst handlar det om
staten Israel, som ska möta sina invånare med
stark framtidstro.
Vi som deltar i detta krävande arbete kan med
stolthet se på vad vi bidrar och har bidragit med.
Många framgångsrika forskare, innovativa
företagsledare, välutbildade akademiker och
personer med ledande positioner i samhället har
fått sin start i livet, tack vare WIZO. Det är med
våra givares insats och med klokskap som detta
blivit från dröm till verklighet.

Varje barns bästa är WIZO:s motto

När arbetet började för snart 100 år sedan, var
staten Israel fortfarande en dröm. WIZO blev
den kvinnliga sionistiska rörelsens motor och
har sedan dess fokuserat på frågor som rör
kvinnors och barns ställning i samhället.

Fortfarande idag står fokuset på barnen fast,
men också på kvinnors jämställdhet och
ekonomiska förutsättningar. På så vis har
WIZO vuxit till att bli Israels ledande
organisation för kvinnofrågor, barnomsorg och
utbildning.

Arbetet tar verkligen sikte på att stötta den
uppväxande generationen och deras föräldrar.
De är Israels framtid och måste vara starka och
trygga. Vi fokuserar på att erbjuda den bästa
möjliga barnomsorgen och den bästa tänkbara
utbildningen för alla, från spädbarn och
tonåringar till föräldrar. På så vis leder vi också
utvecklingen av det pedagogiska arbetet i
Israel. Det arbetet inkluderar också Israels
minoriteter. Drusiska kvinnor, kristna arabiska
kvinnor och kvinnor som kommer från den
beduinska minoriteten behöver integreras i
samhället och kan med hjälp av WIZO bli en del
av samhället.
Varje ung familj behöver en chans att stärka
sitt föräldraskap och bli ansvarstagande
medborgare. Israels styrka vilar på att
samhället har en god social struktur oavsett
religiös eller politisk tillhörighet. Som
medborgare i Israel får föräldrarna stöd och
verktyg att fostra nästa generation. WIZO driver
varierande verksamhet över hela Israel idag
och för hela befolkningen.

WIZO:s ledarskapsutbildning för Aviv
Många yngre kvinnor världen runt, ser värdet
av att ha en anknytning till Israel som går utöver
att vara turist eller att besöka släkt och vänner.
Under många år arrangerades WIZO:s
ledarskapsutbildningar i Tel Aviv och nu blir det
i Jerusalem.

Med WIZO får våra yngre kvinnor en direkt
koppling till samhället och ser Israel inifrån med
förståelsen för hur landet fungerar och vilka
utmaningar Israel står inför. Det är en erfarenhet
som inte kan mäta sig med något annat.

Europeiska WIZO (ECWF) möts i
Köpenhamn i juni

WIZO Sverige deltar även i juni, i det årliga
Europeiska WIZO:s möte i Köpenhamn.
Bortsett från de stående punkterna på agendan
kommer tyvärr en hel del att handla om den
växande antisemitismen och hur det påverkar
utvecklingen i Europa. Programmet innehåller

också ett besök i Gilleleje, där räddningen av
de danska judarna skedde i oktober 1943.
Nästan alla de judar som befann sig i Danmark,
kunde fly undan hotet av nazisterna och kunde
sätta sig i säkerhet i Sverige.
Dessa europeiska möten är väldigt viktiga för
att diskutera gemensamma utmaningar och
samtidigt lära mer om vad WIZO gör inom FN,
UNESCO och andra organisationer. Israel
behandlas ofta odemokratiskt eller bojkotteras
och konsekvenserna blir dramatiska både
politiskt och ekonomiskt. Dessa tillfällen att
nätverka och lära känna varandras behov och
förutsättningar är mycket berikande. WIZOkvinnor i Europa möter en ny förändrad
verklighet.

Besök vår hemsida på nätet!

nu välkomna våra medlemmar och intresserade
till vår förnyade hemsida. Klicka här…

www.wizo.se
Medlemsavgiften är 200 SEK
Vi i WIZO är beroende av våra medlemmar och
stödmedlemmar. Vårt arbete bygger på att vi är
en medlemsburen organisation där varje
medlem gör stor skillnad! Med 52 WIZO
federationer världen över gör vi underverk!

Är du redan medlem, värva en ny!
Vi vill gärna bli fler…
Ditt medlemskap berikar oss och säkrar Israels
framtid. Vi ber alla medlemmar att skicka in
medlemsavgiften för 2018!

Mycket
efterlängtad och med stor uppskattning kan vi
Märk varje insättning med ditt namn och skriv att det är 2018 års medlemsavgift eller bidrag.

Det är vi som ska bygga vidare på vårt Israel!

Vi tackar för de generösa gåvorna WIZO får.
De som är beroende av oss, får en ljusare morgondag!
Våra barn är Israels framtid!
WIZO gör det omöjliga möjligt, genom din och andras gåvor!
Ett innerligt och varmt tack för ditt stöd,
Susanne Sznajderman-Rytz
Ordf. WIZO Sverige

Borås
Bankgiro: 489–4101
Göteborg:
Bankgiro: 874–2243
Swish: 1234 196 796
Malmö:
Bankgiro: 5137-4387
Swish: 123 589 5016
Stockholm:
Bankgiro: 277-2192
Swish: 123 579 0167
Federationen WIZO Sverige:
Bankgiro: 855–9288
Swish: 123 258 7442
Kontakta WIZO Sverige för mer information:
wizo@wizo.se

Kontor: 08-661 39 91
Öppettider: 09:00 – 15:00

www.wizo.se
ALLA BARN FÖRTJÄNAR EN LJUS BARNDOM
OCH LOVANDE FRAMTID!

Våra barn behöver dig!
För många barn och vuxna i Israel är
WIZO
den livsviktiga länken i en
mycket svag kedja…

