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2020 har været et skelsættende år,  hvor det globale samfund blev ramt af en pandemi, der ikke 

kender til landegrænser. 2020 er også året, hvor Keren Hayesod fejrer 100 året for  

organisationens oprettelse. Keren Hayesod har sat et solidt aftryk på Israels udvikling til et  

moderne demokratisk samfund. Vi hviler ikke på laurbærene og vil med denne særindsamling 

skabe fokus på de kommende generationer af det israelske samfund. Det er ungdommen, der skal 

fremtidssikre den fortsatte udvikling af det israelske samfund.  

Youth at Risk 

Youth at Risk er et af Keren Hayesod Danmarks mærkesager. Projektet så dagens lys for 12 år siden 

og har til formål at tilbyde børn og deres familier et skræddersyet mentorforløb og bryde den   

sociale arv gennem uddannelse og skabe et solidt og selvstændigt fundament i livet. De barske  

realiteter er, at 850.000 børn og unge i Israel lever under OECDs fattigdomsgrænse. Det er hvert 4. 

barn i Israel.   

COVID-19—en hidtil uset krisesituation blandt udsatte unge 

Vi oplever at børn og unge, deres familier samt mentorer tilknyttet Youth at 

Risk projektet har været særligt udfordret af COVID-19 og dens følgevirkn-

inger. Mange af vores børn og unge kommer fra familier i økonomisk nød. 

Arbejdsløsheden er med COVID-19 steget til +24% og vi oplever at mange 

forældre ramt af arbejdsløshed ikke er berettiget til  understøttelse. Familierne er samlet på få 

kvadratmeter med øget smitte risiko til følge. Denne marginaliserede 

gruppe oplever en stressende hverdag med angst for frem-tiden, isolation, usikkerhed og vold.  

Dette forstærkes af det manglende daglige holdepunkt i skolen og kontakt til mentorer.       

Kan du gøre en forskel? 

Det enkle svar er ja! Keren Hayesod har udarbejdet en særlig karantænepakke til børn og unge  

tilknyttet Youth at Risk. Pakken indeholder en lang række øvelser, som de arbejder på i samarbejde 

med deres mentorer. Der er oprettet grupper i WhatsApp, hvor man i et trykt og sikkert miljø kan 

arbejde på sin uddannelse og modtage rådgivning. Hvert et bidrag, uanset størrelse, modtages med 

stor taknemlighed og kan sendes til foreningskontoen reg. nr. 4180, konto nr. 4440071139  eller på 

MobilePay 35696. Mærk dit bidrag med “100”.  

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål til denne særindsamling, Keren Hayesods 

100 års jubilæum eller noget helt tredje. Vi kan kontaktes telefonisk på 3393 2466 eller pr. e-mail 

info@ddi-indsamling.dk  


