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"זוכרים את הרצח .נאבקים על הדמוקרטיה"
ברית והסכמה נמצאות ביסוד העם היהודי
וביסוד החברה הישראלית מיום קיומה.

הבית הלאומי שאותו זכינו להקים
במולדתנו ניצב ברגע היסטורי בתולדותיו.

"מעמד הר סיני"" ,מעמד הקונגרס הציוני הראשון"
ו"מעמד הכרזת המדינה ומגילת העצמאות" ,מהווים
מעמדי יסוד בחברה שבה אנו חיים.
במהלך תולדותינו אתגרנו לא פעם את הברית הזו
הכרותה בינינו – די אם נזכיר את חורבן הבית הראשון
והשני ואת רצח ראש הממשלה ושר הביטחון ,יצחק
רבין ,ז"ל .בכל חורבן שכזה היו טמונים זרעים רעילים
של שנאת חינם ,איבה ,אלימות מילולית ,שטנה
והסתה ופערים כלכליים ,אשר יצרו בקעים בלתי
ניתנים לגישור בין חלקיה השונים של החברה.

משבר נגיף הקורונה – משבר בריאותי ,כלכלי וחברתי
המכה בישראל כבעולם כולו – מוצא את החברה
הישראלית פצועה לאחר שנים של פילוגים ושיסויים ,ואנו
עומדים שוב בפני התמודדות חסרת תקדים המאתגרת
את הברית שבינינו.
על מנת לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית ,ולשמור על המרקם האנושי הייחודי של
החברה הישראלית ועל הבטחת עתידנו ועתיד הדורות
הבאים ,אנו מחויבים לקיים את המחלוקות שבינינו מתוך
כבוד הדדי ,כאחים השייכים למשפחה אחת ,במדינה אחת.
זכות הזעקה ,תרבות המחאה והחובה להיאבק על הראוי
בעיני כל אחד הן אבני יסוד בדמוקרטיה ואנו מבקשים
לחזק אותן ולשמור עליהן על מנת לשמור על צביונה
הדמוקרטי של מדינתנו .לצערנו ,לאחרונה ,אנו עדים
לדרדור השיח ,לגילויי אלימות ולנורות אזהרה.

אנו ,קואליציית "זוכרים את
הרצח נאבקים על הדמוקרטיה"
המורכבת מחניכי ומדריכי תנועות הנוער הציוניות
חלוציות ,תובעים מהנהגת החברה הישראלית ומהחברה
הישראלית כולה ,על כל שבטיה וחלקיה ,לזכור ולהזכיר
לכולנו כי על כולנו מוטלת החובה והאחריות
ההיסטורית להפסיק לאלתר כל הסתה ,השמצה ,הטחת
עלבונות וכל שיח רעיל שהוא .המשך קיומה של
מדינתנו תלוי בבחירות ובמעשים של מנהיגיה ואזרחיה.
עלינו להתייחס בחרדת קודש לחוסן החברתי הנבחן
דווקא בשעות קשות אלה.
חובתנו לחתור דווקא עכשיו לצמצום ניכר של הפערים
החברתיים-כלכליים הפוגעים בהיתכנות הקיום של
החברה הישראלית ולהבטיח לכל אזרח ואזרחית
במדינת ישראל פרנסה ,הכנסה נאותה וקיום בכבוד.

