De første årene
Til dags dato, har vårt arbeid til sammen assistert aliyah for 95.000 jøder på et eller annet
tidspunkt på deres reise - hver og en med sin egen bemerkelsesverdig historie å fortelle. Det betyr
at en av ti jødiske nykommere til landet på en eller annen måte har blitt hjulpet gjennom våre
tjenester.
ICEJs talsmann, David Parsons, 1996
ICEJ har med deres hjelp snart hjulpet 100.000 jøder til Israel
«Frykt ikke! Jeg er med dig. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle dig. Jeg vil
si til Norden: Gi dem hit, og til Syden: Hold dem ikke tilbake, la mine sønner komme fra det fjerne og
mine døtre fra jordens ende,» Jesaja 43,5-6
Gjennom de siste 120 årene, har godt over 2,5 millioner jøder vendt tilbake til Israels land fra hele
verden - fra nord, sør, øst og vest - en bokstavelig oppfyllelse av Guds løfter. Mange har flyktet fra
pogromer og forfølgelse, slik som de tidlige sionistiske pionerene fra tsarens Russland, eller de
800.000 jødene fra Midtøsten, som ble tvunget ut av arabiske land etter Israels gjenfødelse i 1948.
Andre kom etter regelrett å ha overlevd krig og utryddelsesforsøk, slik som de 250000 europeiske
jødene som haltet hjem i kjølvannet av Holocaust.
Siden kommunismens sammenbrudd i 1989, har over en million russisktalende jøder kommet i en
massiv aliyah fra det tidligere Sovjetunionen. Fra starten har Internasjonale Kristne Ambassade
Jerusalem vært dypt involvert med denne store tilstrømningen, og arbeidet tett med Jewish Agency
for å hjelpe til med de siste dagers samling av det jødiske folk - forutsagt i Jeremia 16: 14-15 og andre
steder.
I 1990, var ICEJs tyske avdeling den første til å sponse en hel Boeing 747 fullastet med sovjetiske
jøder. Siden den gang har ICEJ finansiert 54 Aliyah direktefly til Israel, som har bragt med seg over
15.000 jøder. Vi har også vært involvert i omfattende fiske- og transportarbeid i republikkene som
utgjorde det store sovjetiske imperiet.
Til dags dato, har vårt arbeid i sum assistert aliyah for 95.000 jøder på et eller annet tidspunkt i deres
reise - hver og en med sin egen bemerkelsesverdig historie å fortelle. Det betyr at en av ti jødiske
nykommere til landet på en eller annen måte har blitt hjulpet gjennom våre tjenester.
De etablerte rutene
St. Petersburg / Helsinki
Dette var den første ruten som ble åpnet for sovjetisk innvandring til Israel i 1989. ICEJ har fraktet
over 22.000 jøder fra nordvest Russland til flyplasser i St. Petersburg og Helsinki. Dette har først og
fremst vært arbeid gjennom finske kristne i regi av ICEJ-Finland nasjonal direktør Dr. Ulla Järvilehto.
Hun slo seg sammen med Lev Mendelevitch og Jewish Agency, for å hjelpe de første sovjet-jødiske
familiene gjennom Helsinkiruten den 10. mars 1990 på deres vei til Tel Aviv.
Kaliningrad-Warszawa
Rundt 5000 jøder fra den vestlige delen av tidligere Sovjetunionen (FSU), har siden tidlig på 1990tallet blitt transportert fra denne russiske enklaven (Kaliningrad) i Polen, for flyreise til Israel.
Ukraina

I løpet av de årene da ICEJ var hovedsponsor for Exobus på 1990-tallet, ble over 35 000 jøder busset
til Kiev og andre steder, for flyreiser eller reiser med skip til Israel.
Budapest
I løpet av de siste 15 årene har over 7000 jøder blitt bragt i konvoier fra Vest-Ukraina til Budapest, for
flyreiser videre til Israel. I stor grad har dette skjedd gjennom innsatsen fra ICEJs sveitsiske avdeling.
Sentral-Asia
Over 8.000 jøder, som kom hjem fra Usbekistan og andre nærliggende muslimske republikker, har
siden 1996 blitt hjulpet av ICEJ.
Nye områder
I dag er nye aliyah-ruter åpnet i andre deler av verden. Gjenoppblomstringen av antisemittisme i
Europa, har for for eksempel ansporet et oppsving i aliyah fra Frankrike, mens økonomiske
problemene i latinamerikanske land som Argentina og Venezuela har tvunget jødiske samfunn der til
å begynne sine reiser hjem til Israel. I USA og Canada, er det også bevegelser blant innfødte
nordamerikanske jøder for å gå tilbake til sitt gamle hjemland; mange av religiøse grunner.
En annen voksende kilde til 'vestlig' aliyah akkurat nå, finner vi blant de 600-800.000 tidligere
sovjetiske jødene som flyttet til USA, Canada, Tyskland og andre steder etter 1989. Så mange som
300.000 bosatte seg i Tyskland på grunn av attraktiv regjeringspolitikk og subsidier ment å
gjenoppbygge ødelagte tyske jødiske samfunn.
Et annet stort jødisk fellesskap fra FSU, har i løpet av de siste 15 årene samlet seg i New York City.
Imidlertid har mange av disse russisktalende jødene i dag endelig ønsket å reise hjem til Israel.
Dette er nye utfordrende aliyah-områder, og med din hjelp har vi snart passert grensen på 100.000
jøder hjulpet til aliyah gjennom våre tjenester.

