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ES ESMU AR IZRAĒLU 

 

Pirmdien, 3. decembrī, plkst. 13:30 pie Izraēlas vēstniecības Rīgā, Elizabetes ielā 2, notika 

sankcionēts mītiņš, lai paustu atbalstu Izraēlai. Tas norisinājās sakarā ar aizvien biežāk 

notiekošajiem uzbrukumiem Izraēlai no palestīniešu puses, PA (Palestīnas pašpārvaldes) 

vēršanos ANO un attiecīgo (30.11.2012) Ģenerālās Asamblejas rezolūciju, kā arī pro-palestīniešu 

piketu pie Izraēlas vēstniecības pirmdien, 26. novembrī, Rīgā. Izraēlas atbalsta akcijas ir 

notikušas visā pasaulē, tās ir pulcējušas simtiem cilvēku, bet Latvijā līdz šim šādas akcijas nebija 

notikušas. Pasākumā tika pieteikti ap 50 dalībnieku, taču mītiņā piedalījās vairāk nekā 100 

cilvēku. Akcija norisinājās ar devīzi „I stand with Israel!” („Es esmu ar Izraēlu!”) Pieteikumu 

pasākuma organizēšanai iesniedza Izglītības un humanitāro projektu atbalsta fonds „Gešer”. 

Pasākuma organizatori ir pārliecināti, ka atbalsts Izraēlai šodien ir nepieciešams vairāk kā 

jebkad agrāk. 

 

Mītiņā uzstājās Latvijas ebreju kopienu padomes priekšsēdētājs Arkādijs Suharenko, kurš atzīmēja, ka 

Latvijas ebreju kopienai ir ārkārtīgi svarīgi, lai Izraēla zinātu - Latvijas ebreji ir kopā ar to. „Ar 

mīlestību un uzmanību mēs sekojam līdzi notikumiem valstī, panākumiem ekonomikā, zinātnē un 

politikā, Izraēlas armijas – aizsardzības spēku izaugsmei. Mēs redzam, cik efektīvi un droši Izraēlas 

armija aizsargā savu valsti un pilsoņus.” Komentējot ANO Ģenerālās Asamblejas 2012. gada 30. 

novembra rezolūciju, Suharenko kungs sacīja: „Mēs uzskatām, ka Palestīnas autonomijas statusa 

veicināšana, ko neatbalsta Izraēla, kas, savukārt, ir pilntiesīga ANO dalībvalsts, nav produktīva un 

nenesīs mieru.” Savas runas noslēgumā Suharenko kungs izteica cerību, ka pasaulē plaši demonstrētais 

atbalsts Izraēlai stiprinās tās valdību, mudinot to pieņemt gudrus un pārdomātus lēmumus ceļā uz 

mieru.  
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Mītiņa laikā tika nolasīta atbalsta vēstule, kas vēlāk tika nodota Izraēlas vēstniecei Latvijā un Lietuvā 

Hagitai Ben-Jākovai. Vēstulē teikts: „Aizvadītās nedēļas ir bijušas grūtas Izraēlai un satraucošas 

mums. Pastāvīgi terorisma draudi, kas īstenojās raķešu uzlidojumos Izraēlas teritorijā, autobusa 

spridzināšanā Telavivā. Mums ir bail pat iedomāties, ka kaut kas līdzīgs varētu notikt Eiropā, taču 

Izraēlā tā jau ir kļuvusi par ikdienu. Pasaules masu mediji notikumus Izraēlā bieži atspoguļo 

vienpusēji. Taču reti sastopamajos patiesajos kadros mēs redzam palestīniešu bērnus jau no mazotnes 

spēlējam šahīdus (pašnāvniekus), par kuriem viņi sapņo reiz kļūt. Palestīniešu skolās un bērnu dārzos 

„Hamas” uzstāda savas raķešu iekārtas. „Hamas” ir pārvērtis par terorisma gūstekņiem ne tikai Izraēlas 

dienvidu iedzīvotājus, bet arī paši savus bērnus.” Tika atzīmēta Izraēlas stingrā apņēmība rūpēties par 

savu pilsoņu drošību un pieminēta bezprecedenta cena, kādu valsts samaksāja par kareivja Gilada 

Šalita dzīvību, viņu atbrīvojot no teroristu gūsta.  

   

Fonda „Gešer” pārstāve savā uzrunā uzsvēra, ka cīņa pret terorismu, ko iniciē Izraēla, nevar būt lokāla, 

un tā prasa piepūli ne tikai no Izraēlas politiķiem un pilsoņiem, bet arī Izraēlas draugiem visā pasaulē. 

„Es ticu, ka mēs, šeit sanākušie, esam snieguši savu ieguldījumu šajā procesā. Šodien katrs no mums ir 

demonstrējis savu atbalstu Izraēlai, apliecinot: „I stand with Israel!” (Es esmu ar Izraēlu!)” 

Savā atbildes vēstījumā sanākušajiem mītiņa dalībniekiem Izraēlas vēstniece Ben-Jākovas kundze 

pateicās organizācijai „Gešer” par Izraēlas atbalsta iniciatīvu šajā valstij grūtajā laikā un Latvijas 

ebreju kopienu padomei par šīs iniciatīvas atbalstīšanu. „Fakts, ka mums ir tādi atbalstītāji kā jūs, 

sniedz mierinājumu un atbalsta sajūtu,” tika pausts vēstnieces kundzes vēstulē. „Mūsu valsts vienmēr 

ir tiekusies pēc miera un stabilitātes, kā arī pielikusi visas pūles, lai aizsargātu savus pilsoņus. Vēlreiz 

pateicos, ka esat kopā ar mums!” 
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Mītiņu apmeklēja dažādu organizāciju pārstāvji, tai skaitā kristiešu, tas ir, kristiešu draudzes „Prieka 

Vēsts” un Starptautiskās kristiešu vēstniecības Jeruzalemē Latvijas filiāles pārstāvji (International 

Christian Embassy Jerusalem, ICEJ Latvia). 

Pasākuma noslēgumā dalībnieki palaida debesīs balonus un dziedāja Izraēlas himnu „Hatikva” 

(„Cerība”). 

Vēlmi pievienoties himnas izpildītāju pulkam izrādīja dažādās valodās runājošie, kuriem tika izdalīts 

himnas teksts latviešu, krievu un angļu transliterācijā. 

Kārtību pasākuma laikā nodrošināja brīvprātīgie no mītiņa dalībnieku rindām, drošību – Rīgas 

municipālā policija, mītiņš norisinājās bez incidentiem. 

Preses relīzi sagatavoja fonds „Gešer” sadarbībā ar Diānu Lapkis 2012. gada 4. decembrī. 


