
 

               Nyhetsbrev 1 – 2017, Årgang 23 

Anti-semittisme i Ukraina 

Byen Uman i Ukraina: I desember 2016, på kvelden for den store Hanukka-festen, 

med jødene samlet i synagogen, kom vandaler seg inn og gjorde hærverk. Ukjente 

menn brøt seg inn i Uman-synagogen som er bygd ved siden av Rabbi Nachman´s 

grav. Denne graven er et hellig sted for hasidiske jøder som kommer fra hele verden 

for å be. 

Bilde: Vandalismen i Uman-synagogen under Hanukka-festen 

 

Gangsterne ropte ut 
anti-semittiske utsagn 
mens de kastet inn et 
grisehode med utskåret 
hakekors, og poser med 
rød maling. Det var 
bønnemøte i 
synagogen, og de 
bedende ble sprayet 
med tåregass. «Det var 
så skremmende; vi er 
fremdeles i sjokk», var 
uttalelsen fra 
tilstedeværende jøder. 

Før Rabbi Nachman døde i år 1810, bad han om å bli gravlagt der. Han kom til Uman for å bygge 

opp igjen det jødiske samfunnet, for i år 1768 massakrerte ukrainske kosakker alle jøder på stedet. 

 

Farlig radikalisering i Ukraina 

Framvekst av radikalisme, terrorisme og ekstremisme i Ukraina har nå kommet til et kritisk punkt. I 

et fattig land med mye våpen er det stor risiko for kaos. Ingen vet hvem som blir det nye offeret i 

neste pogrom. Men, med historien friskt i minne, tenker jødene fremover. Det er derfor så mange 

jødiske familier har bestemt å emigrere til Israel før neste ulykke slår til. 

Ukraina gjennomgår for tiden svært tøffe tider. Landet har etnisk krig med Russland, som 

fortsetter med support til russiske separatister i øst-Ukraina. Landet gjennomgår resesjon, det vil 

si at landet har kollapset økonomisk. Politikerne som overtok styringen av landet under «orange-

revolusjonen», introduserer ingen nye reformer, men fortsetter å robbe landet og bruker de 

samme korrupte metoder som forgjengerne.               les videre neste side 
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Et slikt Ukraina vil ikke få noen plass i EU, som egentlig har nok med sine egne plager. Den lovede 

europa-integrasjonen med visa-frie relasjoner innen EU, har blitt en ubestemt utsikt for framtiden. 

Lovene fungerer ikke i Ukraina, heller ikke kraften til å forandre noe, og alt dette skaper et ypperlig 

miljø for kriminelle av alle slag. 

I en slik situasjon er jødene de mest sårbare i det ukrainske samfunnet. Selv om det sies offisielt i 

Ukraina at anti-semittiske hendelser bare er sporadiske, så viser fakta en annen sannhet. 

 

Noen anti-semittiske hendelser høsten 2016 

September 9: Ukjente personer brekker av en minneplate utenpå veggen i bygningen/kapellet ved 

en jødisk gravlund i Chernovtsy. 

September 11: Ukjente personer malte hakekors utenpå minnesteinen om massedrapene på jøder 

under krigen ved Babi Jar, Kiev. 

 

Bilde over: fra ødeleggelsen av Babi 
Jar i Kiev. 
 
Bilde til venstre: fra vandalismen i 
Omar-synagogen. 

 

September 22: Ukjente personer skadet et minnesmerke etter holocaust-ofre med nazi-symboler 

og keltiske kors. De ødela også trærne i minnelunden. 

September 25: Vandaler ødela et lite bønnehus og graven til Rabbi Arie-Leyba i byen Shpola. Her 

var også ødeleggelser i juni. 

Oktober 7: En mann ble funnet på gaten nesten ihelslått med store kutt, alle fortenner innslått og 

brudd på kraniet. Mannen var Rabbi Mordechai Deutsch fra Israel (også fransk borger), på besøk 

hos slektninger i Zhytomir vest for Kiev. Han gjennomgikk i hast operasjoner både i Zhytomir og 

Kiev, før han ble sendt med spesial-fly for behandling i Israel. 

November 9: «Død over jødene» var malt over sentral-synagogen i Chernovtsy, sammen med 

kristen-ortodokse kors. 

November 28: Tidlig om morgenen fikk en «nasjonal-patriotisk organisasjon» en e-mail med en 

film som viste unge menn i aksjon mens de vandaliserte et holocaust-minnesmerke ved en 

tidligere synagoge i Uzhgorod. (Ansiktene til vandalene ble ikke vist). De brukte rød-maling, og 

kastet rundt seg store mengder flygeblad med anti-semittisk innhold. Bildet på flygebladet bestod 

av en haug med lik, og over likene stod en svær mann med jødisk utseende og en davidsstjerne. 

Teksten ved bildet viste til hungersnøden i 1932-33 og hadde budskapet: «Husk hvem som drepte 

folket vårt». 
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Anti-semittisme på det politiske plan 

Det er mange jøder ansatt i statlige jobber i Ukraina. Statsminister Vladimir Groysman er jøde, og 

jøder sitter i Parlamentet. Jødiske oligarker står langt oppe på listen for rike menn, men dette 

verner ikke jødene for anti-semittiske hendelser. 

 
Under parlamentshøringen som var dedikert til 75-års dagen for massakren av jøder i Babi Jar i 

Kiev, var Israels President Reven Rivlin tilstede og nevnte i sin tale at ukrainske nasjonalister 

myrdet 1,5 millioner jøder i 1941 i Kiev. Etter disse ord ble Rivlin hardt kritisert av ukrainske 

politikere og nasjonalister, og de bad han be om unnskyldning. 

 
I sikkerhetsrådet i FN 23. desember var Ukraina en av de 14 land som stemte for resolusjonen mot 

Israels byggeplaner, noe som har skapt spenning mellom de to statene. Benjamin Netanyahu 

kansellerte besøket av sin kollega som skulle ha kommet til Israel 27.-28. desember. Dette har 

skapt negative reaksjoner i flere ukrainske sirkler. 

Disse informasjonene er gitt av Exodus Nord´s samarbeidspartner «People Who Care». 

 

Exodus Nord hjelper jøder ut fra Ukraina 

I desember 2016 hjalp Exodus Nord 41 jøder fra Ukraina til Israel. Mange står i kø for å komme ut 

av landet. Vi har folka som hjelper («People Who Care»). Det er kun pengehjelp det står på. Takk 

for at vi også dette året kan stå sammen og hjelpe mange ut. Det er vår første prioritet i året som 

har startet. Vi vet ikke hvor lenge vi har denne transitten åpen. I neste nyhetsbrev forteller vi om 

personene vi hjalp til Israel nå i desember.  

Hver måned hjelper vi jøder i forskjellig vanskelige situasjoner. Mange er pensjonister, og disse har 

ikke fått utbetalt noen pensjon fordi staten ikke lenger betaler verken pensjoner eller noe 

arbeidsledighetstrygd. Mange er arbeidsledige. De som er jøder har et land å reise til.              

Nå er tiden for oss å hjelpe dem til Israel.  

 

ISRAEL har store forventninger til President Trump: 
 

1. Flytte USA-ambassaden til Jerusalem. 
2. Gi Israel friere hender angående bygging i Judea og 

Samaria. 
3. Rive i stykker eller reforhandle atomvåpen-avtalen 

med Iran. 
4. Ikke sponse FN i samme grad som tidligere. 
5. Avholde seg fra freds-samarbeid på Palestinernes 

premisser. 
6. Godkjenne Israels annektering av Ma’ale Adumim. 

 

 

Vi ber om at Israels Gud vil la Israels folk komme til ro, slik at landet kan få sjanse til å blomstre i 

større grad, og bli en velsignelse for andre land på jorda.    
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Jødisk kalender år 5777 (2017) 

 
TRÆRNES nyttår: 11. februar. 
PURIM (Esthers historie): 12. mars.    
PURIM i Jerusalem: 13. mars. 
PESSACH (Påske): 11. – 18. april. 
HOLOCAUST-minnedagen: 24. april. 
MINNEDAG for falne soldater: 1. mai.  
ISRAELS frigjøringsdag: 2. mai. 
JERUSALEM-dagen: 24. mai.  
SHAVUOT (Pinse): 31. mai – 1. juni.  
Tisha B’av (Sørgedag over Tempelet): 1. august. 
VALENTIN-dagen: 7. august.  
ROSH HA’SHANA (Nyttår): 21. – 22. September.  
YOM KIPPUR (Forsoningsdagen): 30. September.  
LØVHYTTE-festen: 5. Oktober – 12. Oktober.  
SIMCHA TORAH: 13. Oktober.  
HANUKKAH-festen (Lysfesten): 13. – 20. 
Desember.  

Marta Hammersland plukker granateple i 
hagen til Exodus Nord i Ashalim, Negev. 

 

 
Titusenvis av solcellepaneler ligger 
utover ørkenen ved Ashalim. 

Opplevelser i nærheten av Ashalim: 
Abrahams brønner og området Kadesh Barnea, 
militærcamper, farmer som serverer mat til de som 
kommer innom, interessante gamle ruiner, 
krigsmonumenter og dagens vitale liv med bygging og 
utvikling av ørkenen. 
Gode bademuligheter i fellesbasseng i Ashalim i 
sommerhalvåret, eller hele året i den store SPA-en.  
SPA-en har fire bassenger og stor hage. En kan få 
massasje og her er flere restauranter. 

Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt. Gud velsigne dere rikelig! 
 

Skattefritak for gaver i 2017 fra NOK 500 opptil NOK 30.000. Vi trenger da personnummeret ditt. 

Husk å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen når du gir gaver. 

 

Norge:   Storekleiva 7, 5307 ASK, tlf.: 56-141411, Mob.: 906 54 640, www.exodusnord.org e-mail: 

exodusno@online.no, Bankkonto: 7878 05 65135, Organisasjonsnummer: 970 916 083 

Sverige: Kontonummer: PlusGirokonto 54 35 17-7 

Danmark: Bankkonto: IBAN: DK93 3000 0008 5869 85, SWIFT: DABADKKK 

Israel:   Exodus North, Etrog street 52, P.o.box 67, 85512 ASHALIM, Tlf: +972 8 6555 977  

Mob.: +972 54 230 8681 e-mail: exodusnordashalim@gmail.com  
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