
                                                                                

 

Senaste WIZO-nytt… 

Juni 2020 
Med sommarens ankomst och i orostider som dessa, 
tänker vi extra mycket på varandra, våra 
medlemmar och vänner! Vi hoppas ni är krya, trots 
svåra tider både här hemma och i Israel. Hela 
världen är drabbad och vi blir alla berörda.  
Från WIZO önskar vi alla god hälsa och en riktigt 
fin sommar. 

 

 
 

Ett innerligt tack till alla som hjälpt oss 

skicka årets extra stöd till Israel 
WIZO Sverige har i slutet av maj skickat 

100 000 USD till WIZO i Israel. Med vändande 

post kom ett varmt och uppskattande tack från 

WIZO:s världspresident Esther Mor och från 

Danny Shapiro, ansvarig för ekonomiska 

bidrag. Vi har gjort en stor och viktig extra 

insats. Det är till hjälp i denna svårhanterliga 

nödsituation. 

Från Sverige har vi bidragit till de svagaste i 

det israeliska samhället.  
 

Tack för ett berikande webinar 

 
 

WIZO bjöd in till webinar den 25 maj med 

Amelia Adamo och Louise Glückman Narrowe. 

Med hjälp av Saskia Pantell, som organiserade 

och hjälpte oss med tekniken, har mer 5 200 

personer kunnat se webinaret.  

Du som missade livesändningen kan 

fortfarande se webinaret via denna länk: 

https://www.facebook.com/watch/?v=270949

1689284086 

 

 

 

Skydda WIZO:s barn! 
Samma kväll som webinariet sändes, 

rivstartade WIZO Sverige sin akutinsamling till 

hjälp för att skydda WIZO:s barn i Israel i 

Corona-tider. Akutinsamlingen pågår hela 

2020. WIZO behöver fortsatt din hjälp med att 

trygga hälsan för barnen i WIZO:s daghem och 

skolor under Corona-pandemin. 

Med kostsam och effektiv skyddsutrustning 

behöver vi trygga barnens och personalens 

hälsa. Den omfattande skyddsutrustningen till 

alla olika verksamheter, från dagis till 

äldreboenden, skapar oförutsedda utgifter. 

 
 

Månadskostnaden beräknas till ca 1,4 miljoner 

kronor och omfattar munskydd, handsprit, 

engångshandskar, visir, skyddskläder och 

desinfektionsmedel. Anskaffningen behövs för 

minst två månader, kanske mer. Kassabrist 

efter nedstängningen medförde att alla 

inkomster och statliga bidrag uteblev.  

De oförutsedda utgifterna för den nödvändiga 

skyddsutrustningen, extra personalen och 

uteblivna bidrag innebär därför en omöjlig 

börda för WIZO just nu. 

 

Därför fortsätter akutinsamlingen 

bg 855–9288 eller Swish 123 258 74 42. 

Ange Skydda barnen samt ditt namn på 

inbetalningen. Varje krona gör skillnad! 

 

Akut krishantering 
På WIZO:s äldreboende har man regelbunden 

kontroll av Covid-19. Personalen har arbetat 

dygnet runt under de senaste veckorna och 

försökt mota smittan. Krisen är både en 

mänsklig och ekonomisk katastrof.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2709491689284086
https://www.facebook.com/watch/?v=2709491689284086


                                                                                

 

 
 

 
 

Trots att WIZO:s akutteam fortsätter sina 

heroiska ansträngningar för att hålla WIZO på 

fötter, arbetar de under ytterst pressade 

förhållanden. WIZO:s uppgift är att skydda de 

många människor som fortfarande behöver 

oss och nu befinner sig i "dagen efter". 

För ungdomar som genom WIZO får sin 

yrkesutbildning, har situationen varit extra 

påfrestande. De kommer från hem som saknar 

möjlighet att ge dem mat och stöd i vardagen. 

Den dagliga kontakten med skolan utgör deras 

livlina och därför har utbildningen fått fortgå 

under starka restriktioner... 
 

 
 

Många av WIZO:s verksamheter tvingades 

stänga ned, men har öppnats efterhand... Våra 

volontärer fortsätter att förmedla ett betydande 

antal akuta sociala tjänster. Allt från mat, 

socialtjänst, stöd till ensamstående föräldrar 

och aktiviteter för äldre på våra klubbträffar. 

För många äldre har isoleringen inneburit en 

stor påfrestning.  

Den begränsade barnomsorgen återgår till ett 

mer normalt läge och de hårt ansatta 

kvinnohusen med skyddat boende, de olika 

öppna ringlinjerna och de strategiska 

krismottagningarna fortsätter. Allt detta är bara 

möjligt tack vare alla hängivna volontärer i 

WIZO Israel.  

 

 

 

 
 

 
 

Varje vecka kommer frivilliga från alla delar av 

Israel till WIZO:s depåer för att få mat och 

förnödenheter till de kvinnor och deras barn 

som behöver WIZO:s akuta hjälp.  
 

Många nya WIZO-volontärer 
Sedan början av coronaviruspandemin har det 

skett en välkommen ökning av antalet kvinnor 

runt om i Israel, som registrerar sig för att bli 

WIZO-chaverot. Tack vare en mycket 

framgångsrik medlemsrekrytering av WIZO i 

Israel gör fler frivilliga en ideell insats.  

Vi är väldigt tacksamma för det växande 

antalet WIZO-volontärer som nu ansluter sig i 

Israel. Bara med volontärer i Israel kan vi 

garantera våra givare att deras hjälp når fram. 

WIZO:s volontärer är ryggraden i vår 

verksamhet och de förmedlar den hjälp som vi 

tillsammans bidrar med. De är på plats och vi 

välkomnar dem med stor tacksamhet till vår 

ständigt växande WIZO familj!  
 

WIZO arbetar extra hårt för att barn 

och vuxna ska kunna klara krisen 

 
 

Alla vet att föräldraskap kan vara krävande och 

ännu mer så i ett nedstängt och krisande 

samhälle, som i Israel.  Årets pandemi har 

visat att även välutbildade och medvetna 

föräldrar, kan bli handfallna över de beslut, val 

och utmaningar som de dagligen tvingades 

göra. WIZO öppnade därför en hjälp-ring-linje 

för behövande. 



                                                                                

 

 

WIZO möter tuffa utmaningar 

Föräldrarna har saknat hjälp och ordentlig 

vägledning.  Deras sociala och ekonomiska 

stress har pressats av krisen. Situationen både 

påverkar och skadar barnen.  Att inte veta hur 

man handskas med, eller relatera till sina barn 

under stark press, skapar problem i 

förhållandet mellan förälder och barn. 
 

En ny ring-linje hjälper föräldrar 
Early Age Division i WIZO erbjuder en 

hjälplinje till alla israeliska föräldrar.  Stödet 

från utbildad personal kan lindra oro, hjälpa till 

med beslut och klargöra situationer. 

Rådgivarna förbättrar förståelsen mellan 

föräldrarna och barnen, ger dem kunskap och 

förslag på hur de bättre ska kunna lösa 

problem och bygga upp sitt självförtroende. På 

så vis kan de utveckla sitt föräldraskap och 

förbättra sina färdigheter.  

Telefonsamtalet är anonymt och alla råd ges 

av professionella volontärer.  Hjälplinjen 

hjälper också föräldrar att hantera sina barns 

oro under krig och stress i Israel. 
 

WIZO i Israel demonstrerade  

mot våld i hemmet 

 
Sedan början av coronakrisen har åtta kvinnor 

och ett barn mördats i Israel av våldsamma 

män. Den 1 juni demonstrerade tusentals 

WIZO-volontärer på strandpromenaden i Tel 

Aviv mot den exempellösa ökningen av våld i 

hemmet, som krisen orsakat i Israel. 

Svartklädda kvinnor och män bar röda 

affischer med krav på ny lagstiftning.  

Kvinnor och män höjde sina röster och krävde 

att våldet mot kvinnor måste bekämpas. Under 

krisen har våld i hemmet ökat katastrofalt.  

Anita Friedman, ordförande för WIZO World, 

sade i sitt tal: "Ikväll uppmanar vi regeringen 

att uppmärksamma de hundratusentals kvinnor  

 

 

 

 

och barn som lever i skuggan av terror i 

Israel." Ora Korazim, ordförande för WIZO i 

Israel, sade: " Vi uppmanar premiärministern 

att ta ansvar. Regeringen måste omedelbart 

utse en ansvarig minister som uteslutande tar 

itu med våld i hemmet. Drastiska åtgärder 

måste vidtas för att utrota detta onda. Effektiva 

regler, lagstiftning, påföljder och behandlingar 

bör fastställas som fördelar de nödvändiga 

medlen." 

 
 

Jämfört med samma kvartal förra året har en 

300-procentig ökning av dödsfall skett. WIZO:s 

förebyggande verksamhet mot våld i hemmet 

har noterat en mer än dubblerad ökning av 

antalet hjälpsökande. WIZO:s telefonlinjer, 

som ger råd och hjälp till kvinnor, barn och 

män i våldscykeln, rapporterar att antalet 

mottagna samtal är fyra gånger fler under april 

och maj.  

WIZO:s skyddade boenden tar emot 

misshandlade kvinnor och deras barn och 

arbetar med full kapacitet. Väntelistorna blir 

längre och längre. Alla rum på de nyöppnade 

kvinnohusen är fyllda och erbjuder en säker 

plats med stöd, terapi och möjlighet att 

undkomma en misshandlade make eller 

partner. Tyvärr är behovet stort av fler platser. 
 

Kvinnorna och deras barn får en nystart på det 

skyddade boendet. Under det senaste 

årtiondet har omkring 200 kvinnor dödats av 

sina partner eller familjemedlemmar i Israel. 

Genom WIZO kan du bidra till att hjälpa 

kvinnor och barn som lämnar sitt skyddade 

boende för ett nytt liv, långt från sin 

misshandlande partner. Genom att bidra till 

WIZO Sveriges Speciella projekt för 

Våldsutsatta kvinnor, kan du skänka en 

 

 



                                                                                

 

 

valfri summa, dock minst 200 kr, för att hjälpa 

kvinnorna att starta sitt nya liv.  

Läs mer på www.wizo.se/ge-gava 

 

WIZO firar 100 år 
Har du någon i familjen som är eller varit 

WIZO-aktiv? För att kunna följa upp och 

dokumentera WIZO i Sveriges arbete skulle vi 

vilja få in bilder och berättelser om hur WIZO i 

Sverige verkat under närmare 100 år. Vi skulle 

vilja samla in dokumentation för att lite längre 

fram sammanställa 100 år av judiska kvinnors 

volontära arbete.  

 

 

 
 

 

 

Varför vi behöver dig och fler… 
WIZO i Israel behöver utöka verksamheten. 

Det sociala nätverket är för många i Israel den 

enda livlinan i ett samhälle under stark press. 

Nya telefonlinjer med hjälp till kvinnor, män och 

barn förbereds och de bemannas av 

professionella som ställer upp som volontärer 

för WIZO. Vi behöver öppna fler centra för att 

ge ytterligare hjälp till israeliska föräldrar. I 

Sverige behöver vi fler medlemmar, fler 

volontärer och fler som vi dela styrelsearbetet. 

  

 

 

 

 

 

 

Önska dig en gåva via WIZO  

till högtidsdagen! 

 
 

Kontakta WIZO och vi hjälper till med kort och 

uppvaktningar. Vi har alltid något att föreslå för 

varje tillfälle. Passa på att önska dig en gåva 

eller en egen insamling din högtidsdag! 

Uppvakta med WIZO:s fina kort som alltid ger 

mottagaren ett mervärde och blir ett tillskott till 

vårt nödvändiga arbete.  
 

Är du redan medlem, värva en ny! 
Vi vill gärna bli fler och stötta Israels framtid. 

Om du inte hunnit betala medlemsavgiften 200 

kr för år 2020, är det hög tid att göra det! 

Märk insättningen med ditt namn och din 

mailadress. Skriv att inbetalningen avser 

medlemsavgift.  

 

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 vårt arbete i 

Sverige och för Israels framtid! 

 

Läs mer om WIZO på nätet… 

 

 

www.wizo.se 

www.wizo.org 

 

 

 

 

 

http://www.wizo.se/ge-gava
http://www.wizo.se/
http://www.wizo.org/


 
 

 

 

 

 
WIZO gör det omöjliga möjligt, genom dina och andras gåvor! 

 

Ett innerligt och varmt tack för ditt stöd, Susanne Sznajderman-Rytz, ordf. WIZO Sverige 
 

WIZO:s barn och kvinnor är Israels framtid 
 

 

WIZO Sverige  bg. 855-9288  Swish 123 258 74 42  

WIZO Stockholm  bg. 277-2192  Swish 123 579 01 67 

WIZO Göteborg  bg. 847-2243  Swish 123 419 67 96  

WIZO Malmö  bg. 5137-4387  Swish 123 589 50 16  

WIZO Borås  bg. 489–4101  Swish 123 252 08 64 

 

 

Ange ditt namn och om det är medlemsavgift,  

gåva eller avser en uppvaktning. 

www.wizo.se 

 

http://www.wizo.se/

