Tal manifestation för Israel den 28 augusti 2016 av Aron Verständig
Kära Israelvänner!
För femte året i rad arrangeras denna manifestation mitt i centrala Stockholm där vi Israelvänner
återigen får en möjlighet att öppet uttrycka vårt stöd för Mellanösterns enda demokrati, Israel. Som
ordförande i Judiska församlingen i Stockholm anser jag inte att vi judar alltid har en skyldighet att uttala
oss om Israels politik. Inte heller kan vi hållas ansvariga för vad staten Israel gör. Vi har dock – liksom alla
andra – en skyldighet att stå upp för Israels självklara rätt att existera som en judisk stat. Vi ska också stå
upp för Israels rätt att försvara sig mot terrorism.
Jag anser också att det är mycket viktigt att Sverige och Israel har goda relationer. Och på ett sätt är
detta sant. Även om man inte hör så mycket om det finns det många tydliga bevis på att det svenska
samhället dragit stor nytta av sitt utbyte med Israel. Låt mig ge några exempel:
·

I oktober förra året besökte Ann Linde, då statssekreterare, numera EU- och handelsminister,
Israel för att ”to study and learn from Israeli experiences in countering terrorism, counteracting
radicalization and recruitment to extremist and terrorist groups as well as combatting antiSemitism and related hate crimes”.

·

Även den Kungl. krigsvetenskapskademien har nyligen besökt Israel i samma ärende.

·

Förra året besökte statssekreteraren vid näringsdepartementet Oscar Stenström för att lära sig
mer om de israeliska innovationssystemen. "Vi är särskilt imponerade av hur Israel lyckats skapa
en grogrund för innovation” sa statssekreteraren efter sitt besök i Israel.

·

I den exportstrategi som regeringen tog fram ifjol i dialog med det svenska näringslivet anges
Israel som en prioriterad marknad.

Trots allt detta är ofta bilden av de svensk-israeliska relationerna en annan. Det är en mörk bild, numera
ofta präglad av anklagelser om utomrättsliga avrättningar, falska gravar och liknande. Den präglas tyvärr
också av uppmaningar från personer inom Svenska Kyrkan till bojkott av Israel, Mellanösterns enda
demokrati.
Sverige måste bli tydligare på att offentligt uttrycka sin uppskattning för Israel. Och vi Israelvänner måste
säga ifrån när politiker och företrädare för civilsamhället demoniserar Israel.
För vi har rätten på vår sida. Vi står upp för Mellanösterns enda demokrati. Vi står upp för det land som
arrangerar Asiens mest välbesökta prideparad! Vi står upp för det land där alla medborgare – oavsett om

de är kristna, judar, muslimer eller druser – har lika förutsättningar att skapa sig en god tillvaro. Det är
verkligen något att vara stolt över.
Tack!

