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Ruokkikaa Nälkäiset levererar månatligen mathjälp
till ca 700 mindrebemedlade invandrare.
Antisemitismen i stigande i Europa.

Judarnas återinflyttning Aliyah fortsätter i jämn takt.
Miljoner judar har redan flyttat till Israel från olika delar av värden.
Som flyttningens orsak nämner de inflyttade förutom sin vilja att
bo i sina förfäders land också den växande antisemitismen. Dessutom har judar flytt undan kriget i bla Ukraina.
Många av Europas judar upplever rädsla och hot och många
av dem försöker av säkerhetsskäl att hemlighålla sin judiska bakgrund. Enligt den franska polisens bedömning riktar sig vartannat
rasistikt hatbrott uttryckligen mot judar. Ledaren för de tyska judarna Heinz Galinski konstarerade nyligen att Tyskland inte längre
är en säker plats för judar. Till exempel är det inte längre säkert
att använda kipa öppet. Judiska synagogor, skolor, daghem, ålderdomshem och olika sammankomster för allmänheten hamnar ständigt att förbereda sig med specialsäkerhetsåtgärder på
grund av våldet. Judefientligheten har också blivit starkare i till
exempel Ungern, Belgien, Sverige och Britannien och förorsakar
en stark inflyttning till Israel.

Global Aliya-organisationen hjälper judar.

För att behärska de inflyttades ström till landet har Israels regering under de senaste åren skärpt sin invandringspolitiska linje till
det yttersta.
För att få asyl och Israels medborgarskap måste den inflyttade
kunna bevisa sig vara jude av etniskt ursprung. Vår samarbetsorganisation Global Aliyah som verkar i Jerusalem har som mission
att hjälpa judar att återvända till Israel. Tusentals judiska och
icke-judiska invandrare är under en byråkratisk och långsam undersökningsprocess utan grundrättigheter. Speciellt flyende från
konfliktområden har ett trängande behov av såväl juridisk som
materiell hjälp. Med medel från RN skaffar Global Aliyah mathjälp
för invandrarna.

Mathjälp via församlingen Beit Hallel.

En annan kontakt i Israel är den växande församlingen Beit Hallel
i Ashodi, med vilken RN har samarbetat redan i sex år för att
hjälpa återinflyttade till Israel.
Med medel från RN delar frivilliga i församlingen ut hjälp i form
av mat mat och kläder till över 500 familjer. Till dem som flytt
kriget i Ukraina ordnar man dessutom nödinkvartering och delar
ut köksredskap. Årligen deltar församlingen med att bekosta skolutgifter för barn i flyktingsfamiljer genom att donera ryggsäckar
fulla med skolmaterial åt över 200 invandrarbarn i skolåldern.
Dessutom ordnar församlingen utfärder och evangeliseringtillfällen riktade till invandrarna under vilka man går i Jesu fotspår.
Visa medkänsla för de judiska familjerna som återvänder till Israel
genom att stöda RN:s Israel-arbete!
Donera till kontot FI33 8000 1002 0372 33,
referens för Israel-arbetet 1177.
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