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MANIFESTO DA COMUNIDADE JUDAICA DO ESTADO DE
SAO PAULO - 21 DE ABRIL DE 2002

A comunidade judaica do Estado de São Paulo, frente à escalada
da violência no Oriente Médio, declara:

NÃO AO TERROR
No atual conflito do Oriente Médio, o Estado de Israel vem sendo
vítima do uso do terror. Uma brutalidade injustificável que já
ceifou a vida de centenas de inocentes, gerou milhares de
feridos, destruiu famílias e vem afligindo um povo inteiro.

Nenhuma causa, por mais legítima que seja, pode lançar mão da
violência e do assassinato de civis no caminho para seus
objetivos. Atentados terroristas geram Ódio e ressentimentos,
desviando a atenção das raízes dos problemas e inviabilizando
qualquer tipo de negociação ou consenso.

Somos contra qualquer tipo de terrorismo e entendemos que o
patrocínio a este é uma recusa ao caminho sensato da
negociação.

NÃO À DESINFORMAÇÃO
Cabe a nós a responsabilidade de fugir da alienação, buscando
informações de qualidade e zelando pela imparcialidade da mídia.
A ignorância permite a penetração de mensagens tendenciosas
que incitam à intolerância e ao ódio.

É missão de todos nós mantermo-nos bem informados e assumir
uma atitude pró-ativa em vista do esclarecimento de todos
aqueles que em maior ou menor grau demonstram interesse
pelos fatos do mundo.

NÃO AO ANTI-SEMITISMO
O anti-semitismo, em suas diversas manifestações, é uma das
piores expressões da intolerância já vistas pela humanidade,
tendo vitimado milhões de pessoas ao longo da história.

Nem mesmo o Brasil, nossa pátria receptiva e tolerante está livre
desse mal. O anti-semitismo vem se revelando na forma de
discursos ofensivos ou em manifestações que atacam
diretamente os judeus daqui e de todo o mundo.

Repudiamos veementemente o anti-semitismo assim como

qualquer outra forma de discriminação e preconceito.

SIM AO SIONISMO
O Sionismo é o moderno movimento de construção nacional do
povo judeu, que busca a concretização do sonho milenar do
retorno a Zion, tal como foi expresso na liturgia e na criação
cultural judaica ao longo dos séculos.

Nasceu como uma resposta à segregação imposta aos judeus,

buscando a aceitação destes, de maneira legítima, entre a
comunidade das nações.

Sionista é qualquer pessoa que acredite que os judeus têm
direito a um Estado onde possam viver em liberdade. Isso não
elimina a possibilidade de apoiar a existência de um Estado
palestino ou qualquer concessão quevise à paz.

SIM A ISRAEL
O Estado de Israel é a concretização do ideal sionista e a
realização dos anseios de todo o povo judeu. Prima pela guarda
da democracia e desde sua criação garante a segurança de todos
os judeus do mundo, recebendo-os como imigrantes ou zelando
pelos seus direitos.

Para nós, judeus, Israel é o centro espiritual, o berço e a
continuidade moderna de nossa cultura e dos nossos valores
religiosos. E a encarnação moderna do velho sonho de liberdade
que vive em cada um de nós desde que rejeitamos a servidão do
Egito nos tempos bíblicos.

SIM À PAZ
Desde a sua declaração de Independência até os nossos dias
Israel vem estendendo a sua mão aos países vizinhos para a paz.
O acordo de Camp David com o Egito, a paz com Jordânia e as
generosas concessões israelenses em Camp David (2000) e Taba
(2001) aos palestinos demonstraram essa disposição à paz.

A comunidade judaica de São Paulo apoia toda iniciativa que leve
o Estado de Israel e os povos árabes a uma paz justa e
duradoura. A verdadeira PAZ DOS BRAVOS!

ANACHNU PÓ - Estamos aqui

SHALOM


