Kjære venner av det jødiske folk, Israel og Exodus Nord
Godt Nytt År…

Et Handlingens År

Nyhetsbrev 1 – 2015, Årgang 21

Et nytt år ligger foran oss; et år jeg tror vil medføre en del hendelser, som igjen vil påvirke våre
handlinger.
Krigen i øst-Ukraina eskalerer. I romjulen ble det prøvd å få i stand et fredsmøte mellom
partene Russland og Ukraina, uten at det lyktes.
PLO har lagt inn en søknad i FN om deltakelse i Domstolen i Haag – for å kunne angripe Israel
for krigsforbrytelse. Dessuten anbefalt FN å tvinge Israel - ikke bare tilbake til grensene før junikrigen i 1967, men til FN-grensene av november 1947. Det må vel sies å være årtusenets
freidigste forslag.
Terrorhandlingene i Frankrike jager jødene fra landet. Der bor en halv million. Også jøder i
Storbritannia, der det bor 280 000 jøder, vil emigrere til Israel. Det som blir vår utfordring nå, er
situasjonen for jødene i Ukraina. Mange tusen jøder har flyktet til andre deler av landet, til
utlandet eller emigrert til Israel. I byen Donetsk har 80% av innbyggerne flyktet på grunn av
krigshandlingene. I tillegg er jødene utsatt da antisemittismen er sterk. Et jødisk ektepar har
blitt skutt, og en jødisk mann ble skutt da han prøvde å hindre at separatister overtok huset og
eiendommen hans. Da flyktet rabbien fra området.
Jøder sitter uten adgang til bankkontiene sine, pensjon og barnetrygd kan ikke heves og
dokumenter som beviser deres jødiskhet ligger under utbombet hus.
Hvem skal da betale dokumenter som viser at de er jøder, pass og andre dokumenter som
trengs for å kunne få flybillett til Israel (den betaler Israel)? Jo, her må vi komme inn. Så lenge
det er kø på det jødiske konsulatet i øst-Ukraina må vi sende penger til hjelp.
Og TAKK skal dere alle givere ha!
Vi var ikke tilgjengelige under den 2.verdenskrigen for å kunne redde jøder, men nå står vi på.
På side 3 kan vi lese hilsenen fra vår samarbeidspartner i Ukraina, skrevet av lederen Tatjana.

Negev fylkeskommune gir honnør til Exodus Nord.
I 12 år har Exodus Nord hatt samarbeid med Negev kommune. I flere måneder har
fylkesledelsen ytret ønske om å gi honnør til Exodus Nord for det vi har bidradd med disse
årene, og den 14. desember nylig ble en spesiell gave overrakt Exodus Nord ved leder, med
gode takkens ord. (se s. 2)
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Æresbevisning hos Regionrådet i Negev 14.desember 2014.
I et halvt års tid hadde fylkesordfører Shmuel Rfman i Negev-regionen gitt uttrykk for å ville gi
ære til Exodus Nord («an event of honor») for samarbeidet mellom den norske organisasjonen
og Israels største landkommune.
14. desember nylig hadde Region-styret sør i Israel møte for videre diskusjon angående
utviklingen av landet. 25 styremedlemmer (politikere og etat-ledere) i Rådet møtte, og fikk først
høre om hva de tolv årene samarbeidet med Exodus Nord hadde resultert i.
Fylkesordfører Shmuel Rifman nevnte hva Exodus Nord hadde bidradd med:
•
•
•
•
•
•
•

•

bygging av 8 hus i bebyggelsen Ashalim, som kommunen solgte billig til immigranter,
pluss et administrasjonsbygg.
utvikling av infrastruktur i den nye bebyggelsen Beer Milka.
donasjon for bygging av 10 private hus for fattige familier i Negev.
utvikling av farmere ved å donere til vannanlegg, gjerder, planter etter
gresshoppeinvasjon osv.
donasjon til ambulanse.
kjøp av handicap-utstyr til familier.
pengehjelp så kommunen kunne føre 1.000 personer fra grensen ved Gaza under Gazakrigen sist sommer til innkvartering sør i landet med mat og programmer for ungdom og
barn. Dette ble også gjort under Gaza-krigen i 2012.
støtte til bygging av rimelige småhus i Sde Bokr til ukrainske immigranter.

Leder for Exodus Nord var invitert for å ta imot en gave fra Regionrådet i Negev. (Se bilde av
gaven på side 4.)
Videre ble det på platten gitt en stor takk og med den dypeste respekt til den norske
organisasjonen Exodus Nord for vedvarende støtte og hjelp i 12 år. Denne hilsenen og
klappsalven fra Rådet tar styreleder i Exodus Nord med til styremedlemmene og alle giverne
våre. Uten giverne kunne vi ikke oppmuntre og hjelpe Israel slik vi har gjort, og tenker å
fortsette med.
Fylkesstyreformann i Negev
Regionråd Mr. Shmuel Rifman
overrekker gaven til leder i Exodus
Nord, Grethe Tangen Olsen. Bak
sitter fylkes-direktør og turistsjef
Raz Arbel.

Jødisk emigrasjon fra Ukraina – 2014
Takk til Exodus
Nord i anledning
Exodus Nords 20års jubileum.
Det jødiske folks vei
til sitt hjemland,
Israel, har aldri vært
enkel. Allikevel har
det aldri vært slik en
tragisk utreise for
jødene i Ukraina
som den i 2014.
Ukraina har blitt et
militært brohode i
en
geopolitisk
konfrontasjon
mellom mektige av
denne
verden.
Ukraina
betaler
seiersprisen til en av partene med innbyggernes liv og helse, humanitær krise og økonomisk kollaps. Ti
tusenvis har allerede blitt drept, blant annet femti barn. Den industrielle infrastrukturen i øst-Ukraina, som
pleide å utgjøre 20% av landets økonomiske potensiale, er totalt ødelagt. Krimhalvøyen er annektert.
Millioner av mennesker har fått hjemmene sine ødelagt. To millioner mennesker har flyktet til andre land for
å komme seg vekk fra krigssonen. Allikevel er det mer enn fem millioner som er igjen og opplever konstant
skyting og angrep. De lever uten gass-, vann- og elektrisitetsforsyning. Folk har ingen penger til å kjøpe mat
og dør av sult. Det er ingen synlig ende på denne krigen. Eneste mulighet er å flykte bort, for dem som klarer
det. Styresmaktene i Ukraina har kansellert alle buss- og togavganger. Det er umulig å komme seg vekk
dersom man ikke har sin egen bil, noe majoriteten i øst-Ukraina ikke har. Motorveiene er under konstante
angrep fra begge sider av konflikten. Det er bare fire kontrollpunkter hvor folk slipper gjennom, og her blir
man nøye sjekket fra begge sider.
Alle rabbinerne forlot krigssonen i September 2014, etter at en fremstående jødisk forretningsmann ble
drept av rebeller. Lokale jødiske ukrainere har ingen åndelige ledere. Derfor har Herren gitt jødene en annen
måte å overleve på – Aliya, hjemreise til Israel. Herren bevarer sine barn på deres vei mot Israel fra kuler,
angrep og bomber. Det minner om den tiden det jødiske folket vandret i ørkenen. Vannet i Sivsjøen åpnet
seg foran dem og lukket seg bak dem. Herren beskyttet dem og den støtten vi får av dere er en hjelpende
hånd sendt av Herren. Dette er hjelp for dem som ønsker å flykte fra krigens redsler og finne fred i det lovede
land. Bare i år har dere hjulpet ca 100 flyktninger fra Ukraina, blant dem 30 barn. I 20 år har Exodus Nord
fulgt Herrens beskjed og hjulpet jødiske mennesker til å nå kysten av det lovende land. Tusen takk for
denne støtten, og må Gud velsigne dere alle!!
Nesten 5000 jødiske ukrainere har reist til Israel i 2014. Tallene for 2015 anslåes til å bli enda større. Krigen i
Ukraina kommer ikke til å stoppe. Ingen vet når den vil ende. Ingen vet om krigsområdene vil utvide seg.
Ukraina er i ferd med å gå inn i en humanitær krisetilstand. Av disse grunnene har Aliyah utviklet seg til en
stor elv som vokser for hver dag. Flere og flere jøder ser at redningen ligger I det lovende land. Majoriteten
av disse er hjemløse og ekstremt fattige på grunn av de nåværende ufattelige omstendighetene.
De venter på hjelp fra dere og tror at de snart kan nå kysten av det Lovede Land.
Vær så snill og hjelp dem !!!

Med takknemlighet og dypeste respekt.
Charity Fund “People Who Care”, Ukraine.
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Bilde: Gaven fra Ramat HaNegev bestod av en platte der innskriften fokuserte på sommerkrigen
med Gaza. For første gang i historien falt en Hamas-rakett ned så langt sør som innen grensen
til Negev fylkeskommune (14. juli 2014), og en bit av denne raketten ble skjært ut og plassert på
platten. Der stod blant annet at for hvert ondsinnet anslag mot Israel, vil folket i sør i enda
større grad så og plante så landet blir grønt og produktivt.

Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt. Gud velsigne dere rikelig!
Støtt Israel og Be for Israel og det jødiske folket.
Hilsen Grethe
P.s.: Ta en tur til hospitset vårt med norsk betjening i Ashalim, ca. en halv time med bil sør for
Beer Sheva. Gjestene våre er invitert til kommunehuset for hyggelig omvisning. Det er åpent
stor SPA hele året nær ved.

VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?
Skattefritak for gaver fra NOK 500 opptil NOK 16.800. Vi trenger da personnummeret ditt.
Norge: Exodus Nord: Storekleiva 7, 5307 ASK, tlf.: 56-141411, Mob.: 906
54 640, www.exodusnord.org e-mail: exodusno@online.no, Bankkonto: 7878 05
65135
Sverige: Bankgiro: 54 35 17 – 7
Danmark: Bankgiro: 858-6985
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

