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Sprid ljus och  
bidra till chanukka-
firandet!
Chanukka börjar i år 28 november. Att få
en syltmunk, sufgania, till chanukka är inte
självklart för alla barn i Israel. Många
familjer har inte råd. 

I samarbete med WIZO i Israel, gör vi i
Sverige en speciell Chanukka-
insamling: Ge sufganiot till Chanukka!

 

WIZO Sverige
Läs i webbläsare

 

Senaste WIZO-Nytt ...
November 2021

Bästa WIZO-vänner,

Snart är det Chanukka och vi vill fortsätta att sprida glädje…

Ett stort tack för alla generösa gåvor som gör vårt arbete möjligt. Nu hoppas vi att det inte
dröjer innan vi kan träffas och umgås, men vi är försiktiga. Vi längtar efter att få ses och
att kanske få träffa nära och kära. 

Samma gäller för WIZO-familjen. I väntan på att få resa till Israel och se vårt dagliga
arbete på plats, behöver vi se till att de barn vi ansvarar för får bästa möjliga
förutsättningar. Vår utmärkta daghemspersonal i Acco, Givatayim, Jerusalem, Maccabim
och Rishon Le'Zion, gör att vi i Sverige kan känna delaktighet och stolthet. 

 
Roladin, en av Israels största konditorikedjor, medverkar i insamlingen med sina
världsberömda donuts och sufganiot.

Skänk 180 kr, så får ett av WIZO:s utsatta barn en sufgania varje dag under hela
chanukka! 
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Ge din sufganiot-gåva idag via 
Swish 123 258 74 42 
eller via bg 855-9288.
Vänligen ange Sufganiot och ditt namn. 

Eller använd QR-koden här intill! 
Gör så här:

Starta Swish-appen och välj "skanna".

Skanna QR-koden.

Signera med BankID för att ge 180 kr.

Vill du ge mer, går det bra att ändra
summan till valfritt belopp.

Lea har idogt arbetat med skolungdomar och
alla som bett henne delta i detta viktiga
upplysningsarbete.

Hon har fått ett rum i ett bibliotek uppkallat
efter sig och skolungdomar har byggt en
teaterpjäs på hennes livsöde. Hon är även
mångårig WIZO-medlem.

Leas arbete förtjänar WIZO:s tack.
Ett diplom överlämnades, tillsammans med
ett speciellt WIZO-halsband. 

Texten på diplomet lyder:

Federationen WIZO Sverige vill 
uppmärksamma och tacka Lea Gleitman 
för ett långvarigt och inspirerande arbete. 

Som överlevande efter Förintelsen har Lea
tagit stort ansvar för att i mer än 30 år
berätta och utbilda om denna fasansfulla
epok i mänsklighetens historia. Leas arbete
har bidragit till att den uppväxande
generationen träffat en person vars
levnadsöde har påverkat och engagerat
kommande generationer.

Susanne Sznajderman-Rytz, ordförande 
Federationen WIZO Sverige  
27 oktober 2021

Fotot är taget av Leas dotter, Barbro Posner. 
 

Med 500 kr skänker du glädje till en hel familj. 
 

Lea Gleitman hedras av WIZO
I början av november deltog WIZO i ett GeZOOMdheit-webbinarium arrrangerat av Judiska
församlingen i Malmö. Susanne Sznajderman-Rytz berättade om WIZO:s insatser och stora
betydelse för samhällsutvecklingen i Israel av igår och idag. Under webbinariet
uppmärksammade och tackade WIZO Sverige Lea Gleitman i Malmö för hennes stora
arbete med att sprida information om hur hon och hennes familj genomlevde Förintelsen.

Skapad med Ungapped



2021-11-08 18:06 Senaste WIZO-Nytt november 2021

https://ui.mdlnk.se/Issues/2d4e4bcd-5bba-41eb-aba3-3b901138763f 3/5

Författarsamtal om
nyutkommen bok
WIZO Sverige har dessutom stått värd för
ett eget webbinarium, den 28 oktober. Ett
författarsamtal, där författaren och
journalisten Snezana Bozinovska samtalar
om sin debutbok "Vad dina ögon såg" med
Susanne Sznajderman-Rytz .

Över 6 000 deltagare från huvudmännen
och deras personal, stödda av föräldrar och
far- och morföräldrar demonstrerade på Tel
Avivs gator och torg. 

Kraven på omedelbara förhandlingar med
regeringen hörsammades slutligen efter
fem strejkdagar. Dagar som gav stor
påverkan på samhällslivet, när
småbarnsfamiljerna stod utan barnomsorg.

Hennes bok är berättelsen om Ester och  Leon Rytz, några av de sista rösterna från
Förintelsen, som ännu kan vittna om vad deras ögon såg. Det blev ett personligt samtal
kring en bok som aldrig var tänkt att bli skriven.
 
Snezana berättade om hur hon första gången mötte Leon på tåget hem till Borås, där han
berättade sin livshistoria för sina medpassagerare. Som journalist fängslades hon av hans
berättelse och tog så småningom kontakt med honom i tanke att skriva en artikel.

Artikeln svällde och blev till slut en bok, inte bara om Leons livsöde, utan även om Esters,
hans hustru.   

Foto: Salle Rytz.

WIZO i täten för bättre arbetsvillkor
Oktober månad blev händelserik för WIZO i Israel. Den 3 oktober gick inte bara alla
WIZO:s daghem ut i strejk, även samtliga ideella organisationer som i Israel driver daghem
för barn under 3 år gjorde det, i en samordnad aktion mot regeringen.

Israeliska statens bidrag till verksamheterna för små barn har under åren sjunkit och nu
kommit till en kritisk gräns. Verksamheterna är underfinansierade och villkoren ohållbara.
Under pandemin uteblev de statliga bidragen helt.

Både personal och föräldrar strejkade. Kraven var att regeringen omgående skulle inleda
förhandlingar med organisationerna om höjda bidrag till bättre villkor och löner för de
anställda.

Efter hårda förhandlingar nåddes en överenskommelse om att skapa ett gemensamt
samrådsorgan som ska se över frågor som samordning och standardisering, löner till
personal och driftskostnader. Personalen kommer att få en engångssumma, parad med
fortsatta förhandlingar om lönehöjningar under nästa år. Kampen är långt ifrån över, men
personalen och verksamheternas huvudmän har återgått till den vanliga verksamheten med
tillfredsställelse. 
 

Chanukka Mingel i Göteborg
Skapad med Ungapped
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Håll dig uppdaterad 
via Facebook och
Instagram
Nu har även WIZO Sverige fått ett eget
Instagram-konto! Välkommen att följa oss
på www.instagram.com/wizosverige

Efter en pandemi-paus, anordnar WIZO Göteborg återigen sitt uppskattade Chanukka
Mingel. Minglet äger rum den 28 november.

För mer information och föranmälan, vänligen kontakta goteborg@wizo.se

WIZO i hela världen 
gör en medlemskampanj
WIZO består av mer än 250 000 volontära kvinnor på fem kontinenter. I USA och
Sydamerika blir vi fler och fler. Men även i Europa vill vi nå fler. 

WIZO:s arbete ligger i framkant när det gäller sociala skyddsnät för kvinnor och barn. I
arbetet för jämställda villkor och ekonomi arbetar WIZO idogt med att påverka lagstiftning
och förändra arbetsvillkoren för alla kvinnor i Israel.

Även vi i WIZO i Sverige vill bli fler!
Alla kvinnor mellan 18 och 120 år, som stödjer WIZO:s värderingar och mål är välkomna
att bli medlemmar. Du kan läsa mer om vad WIZO gör och står för, på WIZO Sveriges
hemsida www.wizo.se

För att bli medlem, anmäler du dig enkelt till någon av våra fyra lokala föreningar via
nedanstående knapp.  
Berätta gärna för fler! Varför inte till väninnor, systrar, mammor, döttrar, svärdöttrar,
barnbarn... Även män är välkomna!

Bli medlem i WIZO

WIZO Sverige har förstås också en egen facebooksida - WizoSverige, där du får nyheter
från både Israel och Sverige. 

Du som redan är medlem i WIZO:s världsomspännande systerskap är välkommen att gå
med i facebook-gruppen WIZO Members Around the World. Här får du både små och stora
uppdateringar om vad som händer i de olika federationerna världen över. Och du är förstås
själv välkommen att bidra.

Har du inte Facebook? Inga problem. På WIZO Sveriges hemsida visas både Sveriges och
World WIZO:s facebooksidor i realtid.
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Glad chanukka!
Jag och WIZO Sverige önskar er alla en fin
och glad chanukka i sällskap av nära och
kära.

Chag Chanukka Sameach!

Susanne Sznajderman-Rytz 
ordförande i WIZO Sverige

 

 

 

Nyhetsbrev från WIZO Sverige
Nyhetsbrevet skickas till medlemmarna i våra WIZO-föreningar samt till dig som

prenumererat på det, eller visat intresse på annat sätt.

wizo@wizo.se | www.wizo.se 
Telefon: 08 661 39 91 

Postadress: Box 5053, 102 42 Stockholm

Avboka prenumerationen eller uppdatera dina kontaktuppgifter
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