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WIZO är en stark kvinnoorganisation. Vi
hjälper kvinnor och barn i Israel i behov av
stöd och har gjort så i mer än 100 år. 

 

WIZO Sverige
Läs i webbläsare

 

Extra WIZO-Nytt om Ukraina!
Mars 2022

Ukrainska barn och ungdomar i kris  
får hem och trygghet hos WIZO i Israel
Hjälp WIZO att ta hand om såväl de ukrainska barn och
ungdomar som redan finns i Israel, som alla de som är på väg!
 
Kära WIZO-vänner! 

I dessa oroliga tider finns det mycket att fundera över och kanske speciellt vad WIZO gör,
när det gäller kriget i Ukraina.

Israel har agerat genom att såväl skicka medicin, sjukvårdsteam och humanitär hjälp till
Ukraina, som att erbjuda en luftbro till dem som vill komma till Israel. Som vid så många
tidigare katastrofer, reagerar Israel snabbt och effektivt, men utan att ge direkt militär
hjälp.

WIZO tar ansvar i Israel, där det finns barn och vuxna från både Ryssland och Ukraina i
samma familj, i samma klass och i samma bostadsområde. Det är viktigt att inte ta med
konflikten till Israel och andra platser, utan stödja och hjälpa utifrån varje persons behov. 

Nedanstående brev kommer från World WIZO:s ordförande Anita Friedman.

 

WIZO står upp för judiska barn i kris 
– oavsett varifrån de kommer
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Redan innan staten Israel bildades, tog vi i
WIZO hand om fattiga barn som levde i
misär i landet. Vi tog hand om
traumatiserade barn som överlevt
Förintelsen. Vi tog hand om generationer av
barn och familjer som flydde förföljelse i
arabvärlden, när staten Israel bildats. Vi
tog hand om de etiopiska barnen som
invandrade under 1980-talet.

Så har det varit under decennier av krig, kriser och förföljelser. WIZO finns där, med mat,
skydd, utbildning, stolthet, självständighet – och mycket kärlek.

WIZO finns där för de ukrainska barnen i Israel 
 
WIZO behöver ditt stöd för två olika grupper av ukrainska barn:

– för de 68 tonåringar, ensamma och med familjerna kvar i Ukraina, som inom
Naaleh-programmet redan bor och studerar i WIZO:s ungdomsbyar,

– för det stora antal barn och ungdomar som lär skickas till våra ungdomsbyar
efter att de anlänt till Israel från krigets Ukraina.

Även om vi inte vet hur många unga flyktingar som kommer, så vet vi en sak med säkerhet
– de kommer att anlända emotionellt traumatiserade, med i stort sett ingenting annat än
kläderna de har på sig. Förutom ett nytt hem, skor, kläder och annat materiellt, behöver de
en varm famn, omsorg, mycket kärlek, utbildning och förmodligen även psykologisk och
psykiatrisk behandling på ukrainska.

Vi behöver därför anställa fler ungdomsrådgivare och ordna både speciella aktiviteter och
särskild undervisning för att hantera dessa barns och ungdomars utbildningsluckor och
andra utmaningar.

Finns du för WIZO?
WIZO behöver omedelbar ekonomisk hjälp för att rätt kunna ta hand om båda dessa
grupper – de 68 ukrainska ungdomar som redan finns i Israel och det okända antal barn
och ungdomar som vi räknar med att ta emot under kommande månader.

Vi vill inrätta en WIZO-fond för ukrainska barn och ungdomar och hoppas att våra
medlemmar, vänner och supportrar över hela världen vill bidra generöst till den.

Hjälp WIZO fortsätta göra det vi alltid har gjort!
 
Tack! 
Anita Friedman 
President World WIZO 

 

Tonåringarna i WIZO:s ungdomsbyar
Läs mer om situationen för de 68 ukrainska tonåringar som just nu finns i WIZO:s
ungdomsbyar, inom det så kallade Naaleh-programmet. 

Länk till WIZO Sveriges webbplats.

Se gärna videorna nedan med ukrainska ungdomar från ungdomsbyarna.
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Stöd WIZO:s arbete i Israel för de
ukrainska barnen och ungdomarna!

Ge en gåva till WIZO på  
Swish 123 258 74 42 eller  
bg 855-9288. Märk gåvan med ”Ukraina”
och ditt namn.

Du kan också swisha valfri summa med
hjälp av vidstående QR-kod. Bara öppna
Swish-appen, skanna och godkänn. Ange
”Ukraina”.

Hjälp WIZO hjälpa!

Stort tack på förhand för ditt generösa stöd!

Vi önskar fred och ett snart slut på fientligheterna.

Susanne Sznajderman-Rytz 
Ordförande WIZO Sverige 
 

Ge en gåva till WIZO:s insamling för  
ukrainska barn och ungdomar i Israel
bg 855-9288 eller Swish 123 258 74 42

Märk inbetalningen med ditt namn och Ukraina
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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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