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GONSELHO JUVENTL JUDALOO

TESE SOBRE JUVENTUDE

Prezados Chaverim:

Tentamos nestas poucas linhas resumir uma análise do jrvem judeu

no Brasil. Tendo primeiro que fazer uma análise do júvem em si na atua) conju rm

tura, e depois uma análise mais específica, relacionada ao jovem judeuo

Atualmente no Brasil, o jovem está passandc ' uma fase de total a-

patia e alienação em relação ao mundo que nos rodeia. O jovem está parando de

+ pensar,de ler, de analisar, e se acomodando cada vez mais numa situação de to

tal passividade.

Toda a aparente revolta demonstrada simbólicamente pela roupa e a

aparencia exterior, na maioria dos casos lamentavelmente é uma casca, que guar

da dentro uma pessoa quadrada, reacionária e velha; -» » as provas estão nas

várias pesquizas publidadas ultimamente.

Este simbolismo por exemplo demonátra a vontade do jóúvem em mudar

uma situação e de lutar por algo, mas sentindo-se completamente &esorientado e

sem perspectivas de camânhos novos pela simples razão de que cada vez nos estã

fechando mais nosso angulo de visão.

| O jovem está sendo vítima de uma desculturalização galopante, pais

tindo da falta de liberdade de expressão, fechamento de gremios estudantis, te

levisão, e principalmente a falta de divulgação de idéias novas, as únicas que

dariam chances ao jovem de se expandir, de abrir seu pensamento, mas não, esta

mos sengo fruto de uma educação falida, onde cada vez O diálogo é menor e mais

fechado.

Com o jovem judeu acontece o mesmo, e essa falta de concientizaçã

de ser judeu acarreta à assimilação. Mas uma assimilação incoerente porque pow

cos sabem porque são judeus, e essa dúvida ,tão positiva porque obriga ao indi

víduo a se definir não tem como ser explorada dado àms poucas bases culturais.

É preferível um judeu assimilado conscientemente ao jovem queé

judeu inconscientemente

As maiores falhas provem das escolas judaicas e da famgilia .

As escolas, principalmente, baseadas numa educação falida, mas E

Lamentavelmente sem estruturas para melhorar, dado à falta de bom corpo docente

e uma direção burocrática que por exemplo proibe a entrada de madrichim das

tnuot para aumentar O movimento

Na fase mais difícil do jovem, ou seja, a adolecencia, quando a-

parecem as primeiras aúvidas existenciais, a escola é a última a ajudá-lo a se

lucionar os problemas de identificação judaica, principalmente no fim do שמ

sio e no colegial, onde a educação judaica nas escolas deverãa intensificar, &

as discugõoés, palestras,etc, € não se pensando de que tudo que Se deveria apre

der sobre judaismo já foi dado no primécio. Mas a falta de tempo nas aulas, de-

vido à meta do vestibular, impede infelizmente esta utopia.Por mais que a esco-

1a tenha uma equipe de pedagogos $ psicólogos e até bons professores, tudô E

tem que pansar pelo visto da divetoriasgrupo de pais, leigos em educação. 
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Tudo isto é notado dentro dos movimentos sionistas, nos quais mub

ta coisa, foi reformada para conseguir atrair mais gente, e adptá-la à atual

situação. Este ponto será tocado mais tarde noutra oportunidade.

A família também é a grande responsável, A falta de diálogo entre

pais e filhos aumanta,* e em relação ao judaismo eles tem grande importancia

em relação à educação dos jovenso Mas estes bem intencionados empíricos em

educação se esquecem que com dogmas € 4008100688 0 irão educar um filho

judeu mas sim um assimilado inconscientes

Lógico que existem grupos organizados, e principalmente 660018 ₪

fltima guerra muitos jovens universitários e estudantes em geral procurara

orientação, e tambem com os chaverim que voltaram das viagens de colheita ₪

em Israel, dos quais muitos voltaram com Sua visão ampliada, mais consciente

tes da realidade judaicas

Para finalizar, queriamos reiterar que O que foi dito foi muito

generalizado e querendo afirmar que " há muita gente boa por Ala wo!

RESUMO DAS PROPOSTAS:

» CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO JUDAIC À

MATS TEMPO DEDIC ADO A PROBLEMAS JUD..-COS NO GINASIO E COLEGIAL

LIBERDADE ÁS TNUOT DE ENTRAREM EM ESCOLAS PARA AUMENTAR O NUMERO DE

CHAVERIM SEM DESCRIMINAÇÃO IDEOLÓGICA- ( En alguns Estados)

TIRAR LEIGOS DA DIREÇÃO DAS ESCOLAS

SEMINÁRIOS PARA PAIS

VENOS BUROCRACIA NAS ENTIDADES

MELHORAR O CORPO DOCENTES

 
 

 


