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Overordnede bemærkning for WIZO Danmark i 2020/2021 

 

Det seneste år har været et helt anderledes år for os alle, og jeg håber, at alle WIZOs 

medlemmer, faddere og familier er raske og er kommet godt igennem de to 

lockdowns og klaret gældende restriktioner uden at lide for meget under afsavn for 

samvær med familie og venner. WIZO Danmark har således kun været i stand til at 

gennemføre et enkelt fysisk arrangement, nemlig vandreturen på Amager Fælled i 

august måned. Vi håber, at vi i løbet af indeværende år vil være i stand til at afholde 

flere arrangementer for vore medlemmer. Derimod har vi digitalt haft nogle 

indsamlinger, som en del af jer heldigvis har støttet, så vi fik nogle pæne resultater. 

Hvorfor vi på grund af dem og store donationer fra arv har kunnet sende pæne beløb 

til WIZO´s projekter i Israel i 2020, nemlig ca.1.150.000 kr., hvilket er ca. 529.150 

kr. mere end vores kvote på 100.000 US$ (ca. 620.850 kr.). Vi er meget taknemlige 

for, at I bakker op om at hjælpe nødstedte i Israel. Da denne generalforsamling 

gennemføres på ZOOM pga. Corona pandemiens smittefare, har vi på forhånd 

fremsendt såvel denne beretning som årsregnskab for 2020 til deltagerne i 

generalforsamlingen, ligesom man kan se begge dele på WIZO Danmarks 

hjemmeside eller ved fremmøde på vores kontor, når Det Jødiske Hus åbner for 

besøgende. Stor tak for alle bidrag fra medlemmer, faddere og andre venner af WIZO 

Danmark.  

    

Årets aktiviteter og arrangementer 

 

Den 6. september 2020 gennemførtes årets WIZO Walk. Vi var i alt 25 personer, der 

mødtes med skovfoged Sven Norup ved Naturcenter Amager for at gå med ham rundt 

på Fælleden. En skøn oplevelse på en dejlig dag, hvor vi under den ca. 10 km 

vandretur fik lært om fuglelivet og naturen i området, ligesom vi fik indblik i de 

politiske forhandlinger i Københavns Borgerrepræsentation, der gik forud for 

fredningen af Fælleden. Turen er omtalt i Nyhedsbrev nr. 3/2020.  

 



Den 7. juli 2020 afholdt ECWF et ZOOM årsmøde, hvis tema var ”Behandling og 

forebyggelse af vold i familien”. Det planlagte årlige møde i Liege blev aflyst og 

afløst af ZOOM-mødet. En leder og en klinisk socialmedarbejder fra et 

behandlingshjem for voldsramte – og -udøvere i Israel fortalte begge om deres 

arbejde, hvorefter den belgiske EU-repræsentant for området fortalte om tiltag for 

behandling og forebyggelse i Europa. ECWF-ledelsen præsenterede endvidere en 

kort præsentationsvideo om ECWF’s arbejde, som kan ses på vores hjemmeside. 

Monica Salimanov, Ora Ohsri og Dorrit Raiter deltog fra Danmark.  

 

Den 10. marts 2021 afholdtes det årlige Meeting of Representatives på ZOOM, hvor 

handlingsplan og budget for det kommende år blev gennemgået og vedtaget. Der er 

enkelte nye projekter, herunder udvidelse af forebyggelse og behandling af vold i 

hjemmet. Derimod er det nødvendigt at lukke nogle børneinstitutioner pga. færre 

børn mm. Ligesom støtten fra WIZO-organisationer verden over er gået ned. Corona-

nedlukningen har været hård for mange familier, hvorfor de har været nødsaget til at 

tage deres børn ud af daginstitutionerne. Forhåbentlig, vil situationen normaliseres 

snart, så børnene kan komme tilbage til deres dagligdag med pasning og leg i 

daginstitutioner. Lone Nachmann og Dorrit Raiter deltog. 

 

Den 25. marts 2021 deltog bestyrelsesmedlem Karen Henriksen og suppleant Dina 

Kviat Bergmann på UNICEFs årsmøde på ZOOM, og deres rapporter fra mødet er 

vedhæftet denne beretning. Derfor vil jeg bare nævne, at Unicef, som har hele 

verdens børn som støttemål, har fået indsamlet 277 mill. kr. i 2020, hvoraf 76,6% er 

gået direkte til arbejdet for børn, herunder ofrene fra eksplosionen i Beirut den 4. 

august 2020 og Covid 19 relaterede ofre samt forebyggelse af smitte med Covid 19 

ved at vaccinere et stort antal børn bl.a. i Afrika. Hjælpen i Grønland fortsætter med 

en ny 5 års aftale. Derudover skal organisationens vedtægter ændres, hvorfor der 

snart skal være to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvorpå disse ændringer 

vedtages. Alfred Josefsen er efter 15 år som generalsekretær blevet afløst af tidligere 

minister Karen Hækkerup. Grevinde Alexandra var i 15 år protektor for Unicef 

Danmark, og i det forløbne år har Kongehuset været repræsenteret i nogle projekter 

af Kronprinsesse Mary.  

Arrangementer i anledning af Jom Haatzmaut har som bekendt ikke været muligt. 

  

Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2020, hvoraf de fleste var på ZOOM. 

 

 Planer for det kommende år 

Såfremt det i henhold til Regeringens bestemmelser om forsamlingsantal bliver 

muligt at gennemføre Jødisk Kulturfestival i 2021, vil vi deltage med to 

arrangementer, nemlig et foredrag om det israelske vaccinationsprogram af Ove 

Schwarz, direktør for Ressource Development & PR på Share Zedek Medival Center 



i Jerusalem i samarbejde med Keren Hajesod Danmark. Derudover samarbejder vi 

med CC – Coordination Committee om et arrangement med Tommy Kenter om sin 

rolle i Fiddler on the Roof med musikalske indslag.  

Vi håber, at det vil være muligt at gennemføre en WIZO Walk i august måned og 

øvrige arrangementer i løbet af efteråret 2021. Ligesom vi vil se, om det vil være 

muligt at fejre WIZO Danmarks 75-års fødselsdag. Endelig har World WIZO 

inviteret til Mini-MOR den 23. juni 2021 på ZOOM, som vi planlægger at deltage i. 

 

 

 

Bestyrelsen 

Siden sidste års skriftlige generalforsamling den 29. juni 2020 har bestyrelsen bestået 

af: Dorrit Raiter (formand), Lone Nachmann (næstformand og kasserer), 

bestyrelsesmedlemmerne: Karen Melchior, Monica Salimanov, Karen Henriksen, Ora 

Oshri og suppleant Dina Kviat Bergmann 

 

Status på WIZO Danmark 

Ved udgangen af 2020 havde vi 352 medlemmer og 105 faddere. Vi har 10 grupper. 

 

Tak 

På hele bestyrelsens vegne takker jeg varmt alle, der har doneret store som små beløb 

i årets løb ved diverse specielle indsamlinger og som markering af personlige 

begivenheder.  

 

Samlet set har disse økonomiske bidrag, herunder 3.200 kr. fra WIZO-bridgen 

sammen med en del af de modtagne arvebeløb været med til at gøre os i stand til at 

sende så mange penge til Israel, at vi med dem har kunnet gøre en vigtig forskel for 

mange børn og voksne i Israel.  

 

Personligt takker jeg bestyrelsens øvrige medlemmer for et godt samarbejde gennem 

året. Tak til vores sekretær, Anne-Marie Katznelson, for det gode samarbejde især jeg 

og Lone – men også resten af bestyrelsen har med dig. 

  

Dorrit Raiter 

15. april 2021 

 


