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Vi tackar därför våra givare extra hjärtligt
för det stöd ni visat och för de välkomna
bidragen. Tillsammans har vi visat att vi
stödjer Israels svagaste befolkning, kvinnor,
barn och familjer som befinner sig i social
och ekonomisk utsatthet.

WIZO Sverige riktar ett stort och varmt
tack för alla gåvor och donationerna som vi
fått motta under året! Varje krona har gått
till Israel och gjort skillnad!

 

WIZO Sverige
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Kära WIZO-vänner!

Ett varmt och stort tack för det gångna året! Under år 2021 har WIZO Sverige bidragit med
1,5 miljoner kronor till WIZO Israels arbete. Med vår extra akutinsamling kunde vi
dessutom bidra till den akuta situation som kriget i maj orsakade.
Den globala coronapandemin har naturligtvis även påverkat alla WIZO:s verksamheter i
Israel. WIZO har tvingats göra stora förändringar i det vardagliga arbetet för att
upprätthålla den samhällsservice som de mest utsatta i befolkningen är beroende av.

Pandemin påverkar allvarligt WIZO:s verksamheter
Vi vill gärna dela en återblick över vad vi i WIZO Sverige tillsammans med övriga
federationer bidragit till under året 2021.

För att kontrollera och minimera spridningen av pandemin vidtog Israels regering allvarliga
och långtgående åtgärder, varav många påverkat WIZO och de människor som är beroende
av oss. Stängningarna påverkar tusentals aktiva, volontärer och vår personal. 

WIZO, i Israel och alla federationer i världen har i solidaritet och enighet sträckt ut fler
hjälpande händer, gett extra donationer och omfördelat resurser. Mottot har varit att vi
tillsamman ska göra mer och för fler!

Läs hur verksamheterna påverkats genom att klicka på nedanstående blåa knapp.
Skapad med Ungapped
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WIZO drivande  
bakom ny lag i Israel
Israels parlament, Knesset, godkände i
december 2021 en banbrytande lag om
mäns våld mot sina familjemedlemmar. Män,
som belagts med kontaktförbud eller dömts
för våld i nära relationer, ska numera dömas
till obligatorisk psykologisk och
beteendemässig behandling. Detta för att
förhindra fortsatt våldsbeteende.

WIZO:s yrkesskola  
i Beit Hakerem
WIZO hjälper ungdomar i riskzonen att få
en yrkesutbildning.

Tio unga vuxna mellan 16 och 26 år, från
mycket utsatta områden, har med WIZO:s
hjälp fullföljt en 12 veckor lång utbildning
till herrfrisörer på WIZO:s yrkesskola i Beit
Hakerem i Jerusalem. Eleverna fick inte
bara undervisning i själva frisöryrket, utan
också i entreprenörskap. Flera av eleverna
fick jobb redan under utbildningen och
andra har efter kursens slut öppnat egna
salonger där de bor.

Fakta om pandemins påverkan

Lagen har initierats, skrivits och drivits av WIZO, som samarbetat med Knessets kommitté
för främjande av kvinnor och jämlikhet mellan könen. Kommitténs ordförande, Aida Touma-
Sliman, lade fram lagförslaget, som alltså antagits av Knesset. 
 

Efter succén med frisörutbildningen har WIZO startat en konditorutbildning i samarbete
med den välrenommerade restaurangen ”Talbiye”. Deltagarna i den kursen kommer även
de från fattiga områden.
 

Ett hem för unga som saknar ett sådant
En hel del unga israeler saknar ett hem eller en familj att bo hos, när de fyllt 18 och
avslutat sin skolgång i någon av ungdomsbyarna. I Samuel Falic Graduates Home i WIZO:s
ungdomsby Nir HaEmek, erbjuder WIZO dessa ungdomar ett varmt och välkomnande hem.
Här får de inte bara det kärleksfulla stöd de behöver, utan också ekonomiskt och socialt
stöd för att kunna forma ett framtida, självständigt nytt liv.
Se videon här nedanför!
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Nya mobila skyddsrum på väg 
Skyddsrum har under årens lopp byggts
och renoverats i WIZO:s olika daghem.
Under raketanfallen våren 2021, som
drabbade större områden i Israel än
tidigare, har behovet aktualiserats även för
ungdomsbyarna.

Tack vare generösa bidrag, kunde därför de
första tre mobila skyddsrummen installeras
under hösten i ungdomsbyn Nahalal. Detta
för att skydda både barn och personal. Fler
ungdomsbyar står på tur att få skyddsrum. 

Det andra var en egen visning av höstens
stora utställning på Waldemarsudde - ”Ett
eget rum”. Utställningen skildrar hur
nordiska kvinnliga konstnärer i slutet av
1800-talet kom att erövra konstnärsrollen
under en tid av radikala
samhällsförändringar och
jämställdhetssträvanden. Omkring 120
kvinnliga konstnärer från Norden studerade
under denna omvälvande period i Paris, där
de etablerade professionella nätverk och 

Cinema WIZO den 9 februari 

WIZO Stockholm
Under hösten har WIZO Stockholm ordnat två uppskattade arrangemang.

Det ena var ett besök på utställningen Femmes Soles hos Aviva Scheiman och
guldsmedskollektivet 21 Gram. Aviva berättade fascinerande om hur ett fotografi av hennes
morfars mormor, Berta Neuberg Fink, väckte hennes nyfikenhet och blev startskottet för en
omfattande släktforskning. Berta kom till Sverige från Raczki i ryska Polen och blev vid 42
års ålder änka med 12 barn.

För Aviva handlar utställningen om att lyfta kvinnligt entreprenörskap, men även om hur
man kan väva in sin judiska identitet i sitt hantverk.  
Stort tack till Aviva, som med kort varsel, tog emot två grupper från WIZO.

vänskapsband över nationsgränserna. Ateljén blev ”ett eget rum” för konstnärernas
frigörelse, skapande och sociala umgänge. 
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- sista chansen att anmäla dig!
Välkommen att delta i detta internationella
WIZO-arrangemang: Cinema WIZO - en titt
bakom kulisserna på den kamp som
ultraortodoxa kvinnor i Israel för, för att
kunna ställa upp som kandidat till Knesset.

Vid två olika tillfällen den 9 februari sänds
även ett samtal med Esty Shushan, den
modiga ledaren av denna kamp, samt Anna
Somershaf, som gjort dokumentärfilmen
"Women of Valor".

Dags att betala medlemsavgift
WIZO är en medlemsburen
kvinnoorganisation som välkomnar alla som
delar vårt syfte och ändamål - både kvinnor
och män.

Som medlem tillhör du någon av våra fyra
lokalföreningar. Din medlemsavgift utgör
ett av de betydelsefulla inslagen i WIZO
Sveriges bidrag till verksamheterna i Israel.

Förnya ditt medlemskap genom att betala
in medlemsavgiften, som är 200 kr. 
På WIZO:s hemsida hittar du Swish och bg-
nummer till just din lokalförening på
länken www.wizo.se/lokala-foreningar. 
Vänligen ange Medlemsavgift och ditt namn
på inbetalningen.

Arrangemanget är gratis men registering krävs på https://bit.ly/CinemaWIZO
Välkommen! 
 

Bli medlem!
Vill du bli medlem är du välkommen att anmäla dig på denna länk www.wizo.se/bli-medlem 
Den aktuella lokalföreningen kontaktar dig då med mer information inom kort.

Varje medlem gör vårt arbete viktigare! Tack för ditt stöd!

Susanne Sznajderman-Rytz 
Ordförande WIZO Sverige

 

Ge en gåva till WIZO:s verksamheter i Israel
bg 855-9288 eller Swish 123 258 74 42

Märk inbetalningen med ditt namn och Gåva
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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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