
„Jeruzalemes sargu” preses relīze.   

 

 

Šī gada septembrī tūkstošiem kristiešu un ebreju pulcējās protesta mītiņā pie ANO ēkas 

Ņujorkā. Demonstrāciju organizēja „Eagle’s Wings” – „Starptautiskās Lūgšanu dienas par 

mieru Jeruzalemē” iniciatori. 

 Roberts Sterns 

„Durbanas III konference” tika rīkota, lai apkarotu rasismu, taču izvērtās Izraēlas nosodīšanā, 

kas pamudināja vairāku valstu vadītājus pamest zāli. Kaut gan šo konferenci boikotēja ASV, 

Kanāda, Austrālija un Izraēla, to atbalstīja daudzas citas tautas. 

Vairāk nekā stundu pirms konferences sākuma simtiem ļaužu plūda uz Dag 

Hammarskjold Plaza pie ANO ēkas Ņujorkā. Studenti, uzņēmēji, māmiņas un vecāki ļaudis 

pulcējās, lai viņu balss tiktu sadzirdēta. Ap pusdienlaiku vairāk nekā 2000 cilvēku jau bija 

sapulcējušies no ASV, Jaunzēlandes, Holandes, Beļģijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, 

Somijas un Izraēlas. Viņi ieradās, lai atbalstītu Izraēlu. 

 

R.Sterns vadīja mītiņu, uzrunājot klātesošos: „Kā Durbanas konference – ANO sponsorēts 

pasākums, kam tiek tērēta ASV nodokļu maksātāju nauda, uzdrīkstas izcelt vienu tautu 

Tuvajos Austrumos, kurā tiek ievērotas cilvēktiesības, tajā pašā laikā sistemātiski ignorējot 

cilvēktiesību pārkāpumus citās ANO dalībvalstīs?” Viņš turpināja, uzskaitot cilvēktiesību, 

demokrātijas un brīvības privilēģijas, ko bauda visi Izraēlas iedzīvotāji, neatkarīgi no viņu 

tautības vai reliģijas piederības. Sterns atgādināja, ka vēsturē mēdz pienākt izšķiroši brīži, 

kad pieklājīgiem un nosvērtiem cilvēkiem ir jāiziet no savas ikdienas rutīnas un komforta 



zonas, jāieņem neērta pozīcija un jāpasludina patiesība tiem, kas atrodas pie varas. 

 

Izraēlas karogu jūra pārpildīja laukumu un tajā plīvoja lozungi: „Izraēla, mēs esam ar tevi” 

un „Nost ar Durbanas meliem!” Pūlis protestēja pret netaisnību, atgādinot, ka „30. gadu 

draudzes klusēšanas grēks vairs neatkārtosies!” 
 

 
 

Rabīns Jakovs Kermaiers no Piektās avēnijas sinagogas Ņujorkā ebreju kopienas vārdā 

pateicās kristiešiem: „Izraēla un ebreju tauta jūt, ka pasaule viņu priekšā aizveras… Taču tas 

dod mums tik daudz drosmes un spēka, kad mēs zinām - kristiešu brāļi un māsas ir mūsu 

draugi.” 
 

 
 

Sudānas bijušais vergs Simons Dengs savā uzrunā izaicināja ANO līderus, kuri pilnībā 

ignorē genocīdu viņa valstī, tā vietā pievēršot pārlieku lielu uzmanību safabricētajām 

apsūdzībām pret vienīgo patieso demokrātiju Tuvajos Austrumos – Izraēlu. Viņš arī uzsvēra 

„Durbanas III konferences” nelikumības. 
 

 
 

Izraēlas valdības pilnvarotais pārstāvis Dannijs Danons sacīja: "Es jūtos pagodināts, redzot 



patiesus ebreju tautas un Izraēlas atbalstītājus pie ANO ēkas. Es vēlos pateikties un svētīt jūs 

par to, ka esat ieradušies, lai būtu ar mums šajā dienā…” 

 

Protestu vadīja koalīcija, kas sastāvēja no vairāk nekā 30 organizācijām - StandWithUs, The 

Jerusalem Institute of Justice, EyeOnTheUN, Human Rights Coalition against Radical Islam, 

the Hudson Institute, Americans for a Safe Israel, National Conference of Jewish Affairs, 

and Z-Street.  

Piedalījās arī desmitiem citu kristīgo vadītāju, tajā skaitā bīskaps Karltons Brauns no 

Hārlemas Bēteles Gospeļa Asamblejas, kurš arī uzrunāja sapulcējušos. 

 

Roberts Sterns noslēgumā visus vadīja Izraēlas Valsts nacionālās himnas “Hatikva” – 

„Cerība” dziedāšanā. Tā pāršalca Dag Hammarskjold Plaza skvēru cerībā, ka protestētāji tika 

sadzirdēti. 

 

Visu Roberta Sterna uzrunu klausieties angļu valodā http://vimeo.com/29538801 (Eagle’s 

Wings atvainojas par video skaņas kvalitāti.) 
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