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Vintern är här och chanukkah sprider 

glädje för stora och små…  

Chanukkah sameach! 
Vi önskar våra trogna medlemmar,  

våra Israel-vänner och alla generösa 

bidragsgivare en riktigt fin chanukkah! 

WIZO:s nödvändiga hjälparbete 

i Sderot  
WIZO har under hösten tvingats in i ett extra 

arbete med omfattande och kostsam 

katastrofhjälp för barnen och familjerna i 

Sderot och södra Israel! Tack alla som hjälpt 

oss bidra! Aldrig tidigare har så många raketer 

under kort tid avfyrats mot den lokala 

befolkningen. Endast tack vare extra insatser 

och frivilligt arbete dygnet runt har invånarna 

fått en uthärdlig situation.  

Tyvärr finns här en hårt prövad befolkning och 

varken dagar eller nätter har kunnat erbjuda 

vila. 

WIZO:s arbete är att försöka upprätthålla en 

normalitet på en plats som påminner om en 

krigszon. Vi tröstar vuxna och barn, erbjuder 

skydd och tillflykt, samtidigt som vi bekostar 

säkerhet för att trygga barnens liv. Sderots 

barn behöver en barndom med glädje och 

utveckling, precis som våra barn här hemma. 

WIZO AVIV på 

ledarskapsutbildning 2018 
För första gången någonsin, genomfördes 

årets AVIV-sammankomst i Jerusalem. På så 

vis kunde man både utveckla det personliga 

ledarskapet och öka kunskapen om WIZO:s 

betydande arbete för staten Israel både före 

och efter dess bildande. Allt detta under de 

festligheter som nu präglar Israel och speciellt 

Jerusalem med anledning av landets 70-års 

jubileum.

Deltagarna som samlats i Jerusalem, kom från 

hela världen och fick under intensiva dagar 

fördjupa sig i Israels sociala och ekonomiska 

utmaningar. Samtidigt fick de lära mer om 

behovet av goda relationer mellan staten 

och WIZO. Välfärden i det unga Israel utsätts 

dagligen för svåra påfrestningar och går inte i 

takt med samhällsutvecklingen. Kvinnorna, 

många mitt i karriären, fick på plats höra om 

hur de ekonomiska och sociala villkoren 

för unga mödrar och kvinnor är utfor-
made i det israeliska samhället. De 

ekonomiska gapen ökar och staten prioriterar 

inte sociala insatser. 
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WIZO är den största frivilligorganisationen för 

landets sociala insatser. WIZO:s volontärer 

arbetar frivilligt i mer än 800 instituioner. Det 

känns viktigt att förmedla. 

   Aviverna fick en meningsfull och fin shabbat i 

Jerusalem och besökte Klagomuren, Kotel. 

En shabbat som visade att de funnit nya 

vänner för livet, skapat nära band till 

WIZO och federationerna på flera konti-
nenter. De har blivit inspirerade för framtida 

arbete för Israels svagaste länk, de be-
hövande barnen och familjerna.  Med inten-
siva workshops i fundraising och opinions-
bildning för Israel reser de hem för att sprida 

kunskap om vår verksamhet och de stora 

behov av stöd som befolkningen i Israel har. 

WIZO hedrar kvinnor som mördats av 

sina partners 
Med ett samhälle under stark press och en 

ekonomisk samhällsutveckling som gör gapen 

större mellan fattiga och rika, föreställer man 

sig kanske inte att våld i hemmet är en av de 

största utmaningarna. När hela världen 

uppmärksammar hur man måste minska våldet  
mot kvinnor, lyfter WIZO fram namnen på de 

kvinnor i Israel som dödades under 2018. 

   Gila Oshrat, ansvarig för WIZO i Israel, 

menar att dessa siffror måste uppmärksamma 

myndigheter och allmänheten på ett problem 

som under det sista året ökat med 30%. 

Med kampanjen att ge män som fastnat i 

våldsbeteenden hjälp, ligger WIZO I framkant. 

För att påvisa behovet och minska våldet höll 

WIZO en konferens under temat att synliggöra 

våld inom hemmets väggar. Ett problem som 

påverkar de utsatta kvinnorna, de våldsamma 

männen och ytterst barnen.  

   Dagen instiftades av FN år 1999 och WIZO 

gör ett gediget och nödvändigt arbete.  

Över 200 000 kvinnor och barn är utsatta för 

våldet och 21 kvinnor mördades under 2018. 

I det israeliska samhället är frågan sällan 

prioriterad eftersom den är lägre prioriterad än 

säkerhet, ekonomi och annat som en ung stat 

behöver. Med hjälp av ny forskning och 

vetenskapligt beprövade metoder är arbetet 

framgångsrikt och ger familjerna möjlighet till 

en ny start med hjälp av insatser av 

socialarbetare, psykologer och jurister. 

Aktivt arbete mot våld i hemmet 
WIZO:s kampanj “Män är inte födda 

våldsamma” behövs och är framgångsrik. För 

att utbilda och öka kunskapen och förståelsen  

om hur våldsbenägna män beter sig, har WIZO 

producerat en ny video med en av Israels mest 

kända skådespelare, Lior Asshkenazi.  

   Han vittnar om problemet och säger att ingen 

man är våldsam, utan blir det. Han menar 

också att ansvaret att inte vända bort blicken är 

allas. WIZO driver också den enda i Israel  



existerande hot line för män som känner 

behovet av att få kontakt och hjälp. Sedan 5 år  

har tusentals män på så vis fått kontakt med 

andra män och därmed kunnat bryta detta 

destruktiva beteende.  

   Eftersom män möter andra män har 

programmet för att minska våldet mot kvinnor 

och barn kunnat bli speciellt uppskattat, 

förtroendeingivande och effektivt. WIZO är den 

enda organisation i Israel som utvecklat detta 

hjälpprogram och erbjuder män att anonymt 

söka hjälp för att bryta sitt våldsbenägna 

beteende. 

WIZO:s barn får bästa möjliga start i 

livet 
En ny WIZO-förskola har invigts i Mevatseret 

Zion och Moshe Ami de Costa, far till Sophia, 

som går i Blondheims förskola, uttryckte sin 

uppriktiga tacksamhet till WIZO.  

Han berättar vid invigningen om hur han för 

sex år sedan kom till Israel som immigrant från 

Brasilien utan arbete och utan pengar. Tack 

vare WIZO:s förskola kan jag nu försörja min 

familj och mitt barn får bästa möjliga 

omvårdnad. Som förälder finns det inget 

viktigare än att veta att barnet får trygghet och 

personalen är otrolig. Anläggningen är suverän 

– och viktigast av allt är, att våra barn är glada

här. Jag vill tacka WIZO för allt ni gör för dessa 

barn och för all den kärlek och omsorg vi får. 

Förskolan har skänkts genom WIZO Tyskland. 

I sina kommentarer talade Rivka Lazovsky, 

världspresident för WIZO, om Blondheims arv. 

Gåvan försäkrar familjerna i staden en 

långsiktig och gedigen barnomsorg. Ett större 

arv och en välkommen donation bidrar på så 

vis till att stärka framtiden för dessa familjer 

och ger barnen bästa möjliga start i livet. 

Uppvakta med WIZO-kort! 
WIZO har nu nya kort som stöttar vår 

insamling för att minska antalet barn  och ung-
domar som på grund av hunger inte kan 

utvecklas i takt med sina jämnåriga. 

Barnen hämmas i sin utveckling, både fysiskt 

och intellektuellt. Modern forskning visar att 

näringsbrist och sämre utveckling för kroppen 

är ett växande problem bland de sämst rustade 

i Israel. WIZO bedriver därför en kampanj mot 

hunger för att den svagaste delen av 

befolkningen inte ska bli påverkad av detta.  

Önska dig ett speciellt projekt 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 ett 

speciellt projekt till din högtidsdag! 

Uppvakta med WIZO:s fina kort som alltid ger 

mottagaren ett mervärde och blir ett tillskott till 

vårt nödvändiga arbete.  

Medlemsavgiften på 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 för Israels 

framtid! 

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

Om du inte hunnit betala avgiften 200 kr för 

2018 och 2019, är det hög tid att göra det! 

Märk insättningen med ditt namn, mailadress 

och skriv vilket/vilka års medlemsavgift 

inbetalningen avser. Se nästa sida!

Läs mer om WIZO på nätet… 
www.wizo.se 

http://www.wizo.se/


Stöd vår kampanj…    # No hungry kids… 

Våra barn behöver oss! 
Svik inte barnen! 

Vi tackar för de generösa gåvor 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 

WIZO:s barn och kvinnor är Israels framtid 

Ge en generös gåva till Chanukkah! 

WIZO Sverige bg 855-9288 Swish 123 258 74 42 

WIZO Stockholm  bg 277-2192 Swish 123 419 67 96 

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  

Ange ditt namn och om det är medlemsavgift, gåva eller avser en 

uppvaktning.  

www.wizo.se 

http://www.wizo.se/



