Stockholm den 7 mars 2022

Östersjöjudiskt Forum vädjar:

Akuthjälp till UKRAINA NU!
Många har redan hörsammat våra upprop om hjälpinsatser, men mycket mer behövs.
Vi är i kontinuerlig kontakt med våra samarbetspartners i Ukraina. De säger: ”What is happening in Ukraine right now
is beyond our worst fears. There is much to be done to help our fellow Jews there and ultimately to save lives. The needs are
huge and in various categories”. Mer hjälp behövs snarast!
Många judar, särskilt i de områden där strider förekommer, har redan lämnat sina hem och många fler förväntas göra
likadant. Men det blir allt svårare. De som flyr blir internflyktingar i Ukraina, flyktingar i angränsande länder alternativt
beger sig till Israel. Hjälp behövs både till de som redan flytt, de som behöver fly och de som är kvar i sina hem.
Vårt första bidrag på 150 000 kronor har använts för att föra ut judar från Odessa området till Moldavien där
hjälpbehovet är mycket stort. Fler judar kommer kontinuerligt dit.
Så här säger vår lokala kontakt:”The most urgent thing right now is to provide support to as many as possible Jews running
away from the war and finding refuge in one of the neighboring countries. The local Jewish communities there are doing
incredible work in helping people with accommodation and food. I believe that 150,000 SEK will make most impact in
Moldova which itself is very poor and now deals with influx with refugees.”
Östersjöjudiskt Forum har i mer än 50 år arbetat för utsatta judar i forna Sovjet och på senare år för judar i Baltikum.
Nu hjälper vi till i Ukraina.

Stöd vår akutinsamling NU! Swisha till 1232138899
eller använd bankgiro 5036-6822. Skriv ”Ukraina” i meddelandefältet.

Sprid budskapet i era sociala kanaler.
Tack på förhand!
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