דבר המזכ"ל בעקבות המחאה של הישראלים יוצאי אתיופיה
חניכים ,מדרכים ,מתנדבים ועובדי תנועה יקרים,
התמונות הקשות שריצדו אתמול מעל מסכי הטלוויזיה ,אינן מספרות סיפור חדשותי חדש .הן מספרות את
מה שאנחנו יודעים ,רואים מרגישים :אנחנו חיים בחברה שאינה חפה מגזענות ,משנאת אחר ומאפליה.
חברה ,שמידי יום מתקיימים בה ביטויים רבים ,רבים מידי ,של סלידה משונות ,הדרה חברתית ואלימות
מילולית ופיזית .אלימות המופנית אל מישהו רק מפני שהוא חושב אחרת ,נראה אחרת או נושא זהות
דתית,מינית ולאומית אחרת.
על המציאות הקשה הזו ,מחו את מול אלפים מבני הקהילה האתיופית .אלפי נשים ,גברים ובני נוער יצאו
לצעוק את כאבם ,לדרוש את כבודם ולקדם מציאות חברתית אחרת .מציאות שוויונית יותר.
אנחנו ,אשר מידי יום פעילות בעת ההצדעה הצופית ,מזכירים את האמונה הגדולה שלנו בשוויון ערך האדם,
מבקשים לגנות כל מעשה של אלימות וגזענות ולפעול נגדו הלכה למעשה ,מתוך אחריות אישית .דברים אלה,
מקבלים משנה תוקף כאשר המעשים מופנים נגד אחינו בני הקהילה האתיופית.
גזענות ואלימות ,מנוגדים ועומדים בסתירה לכל ערך ותפיסה שאנו מחזיקים בה ומחנכים לאורה כתנועה,
כפרטים וכחברה .בכל הזדמנות שנקראת בדרכנו ,עלינו להוקיע התנהגויות מסוג זה ולקדם ערכים של שוויון
וכבוד .לא נקבל ולא נסלח על מעשי גזענות ואלימות אשר זורעים שנאת חינם בעמנו.
תנועת הצופים עומדת כאיש אחד לימין הקהילה האתיופית במאבקה הצודק לשיווין וקבלה ומעודדת את כל
חבריה לעשייה שעיקרה העברת מסר של שוויון והתנגדות נחרצת לכל ביטוי של אפליה .כל זאת נכון ותקף
כמובן ,כאשר מדובר על עשייה חוקית שאין בה שמץ של אלימות .נכון הדבר תמיד ונכון הדבר עוד יותר,
בימים אלה.
כמו כן ,אנו קוראים לרשויות אכיפת החוק לפעול מיידית למיגור תופעות פסולות של גזענות ולהפיק את
הלקחים הנדרשים על מנת שמקרים דומים לא יחזרו על עצמם וכמובן קוראים לאחינו הישראלים ממוצא
אתיופי לשמור על איפוק מרבי ולנהוג במחאה במסגרת החוק.
תנועת הצופים מתייצבת היום בקול רם כאחד נגד תופעת הגזענות ,אותה אנו מבקשים להוקיע ולפעול
לביעורה.
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