
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nytårsreception den 10. november 2015 
Tale af Dan Rosenberg Asmussen, formand for det Jødiske Samfund i Danmark 
 
Tak til Statsministeren og Overborgmesteren for jeres hilsen. Tak for jeres personlige engagement. Tak 
fordi I og alle øvrige gæster har valgt at prioritere deltagelse i vores lille reception. 
 
Det er vist sluppet ud, at afholdelsestidspunktet for denne reception ikke helt formår at ramme det 
præcise tidspunkt for det jødiske nytår.  
 
Vi taler om tiden mellem rosh hashanah (nytåret) og jom kippur (forsoningsdagen) som et særligt tidspunkt 
for eftertanke og evaluering af, hvordan man opfører sig overfor sine medmennesker.  
 
Ikke sådan at forstå, at man er fritaget for omtanke resten af året, men det har været naturligt for det 
jødiske samfund at standse op og reflektere over den seneste periode. 
  
Vi har gennemlevet en dyb krise med angrebet på synagogen og Dan Uzans død. Som menighed er vi 
blevet udfordret på vores evne til at tage ansvar og hjælpe og støtte på hinanden – udfordret på vores 
evne til at støtte dem, der er blevet ramt allerhårdest. 
 
Søndag morgen den 15. februar stod vi rådvilde og bange. Vi følte os alene og fortabte. Men den følelse 
forsvandt heldigvis.  
 
Vi oplevede, at meget store dele af samfundet var optaget af at vise, at vi netop ikke stod alene. At mange 
var optaget af at forsøge på at genskabe trygheden og samhørigheden. At mange deltog i vores sorg.  
 
Det gjaldt ikke mindst Regeringen, et samlet Folketing, Københavns Kommune, utallige institutioner, 
udenlandske repræsentationer, samarbejdspartnere af enhver tro og overbevisning, naboer og 
venner…men også helt almindelige mennesker, der kom til Krystalgade og lagde blomster og tændte lys.  
 
Det takker vi for i dag. Vi har af gode grunde ikke kunnet invitere alle med i dag, men tillad os gennem jer, 
at udstrække vores taknemlighed til alle mennesker, der på forskellig måde tog initiativ til at støtte familien 
Uzan og det jødiske samfund, og mindede os om, at vi er en vigtig del af Danmark.  
 
Jeg mener, at Bent Melchior gjorde en tekst om, at reaktionen på terrorhandlingen vækkede mindelser om 
oktober 43. Det er naturligvis noget andet, men alligevel en mindelse om at det danske samfund i 
international sammenhæng har en unik historisk tradition for at passe på sin jødiske befolkning. En 
historisk tradition for at tage ansvar, som vi håber vil fortsætte.   
 
Og omsorgen for det jødiske samfund er fortsat. Der har siden februar været en intensiv bevogtning af 
jødiske institutioner. Fra politisk hold er det besluttet at afsætte midler til yderligere sikring af vores 
institutioner. I takt med at disse forbedringer gennemføres, sker der en revurdering af 
bevogtningsbehovet.   
 
Vi er meget opmærksomme på, at politiet har påtaget sig en stor opgave, som griber ind i mange forhold i 
relation til den samlede politiindsats og politiets arbejdsforhold. Derfor takker vi også i dag de mange 
politifolk fra hele landet, som har været – og fortsat er involveret – i sikringen af vores institutioner.  
 



Vi er dybt afhængige af det gode samarbejde med politiet, PET, Justitsministeriet og regeringen i det hele 
taget. Vi er dybt afhængige af de politiske prioriteringer. Vi takker samtidig for samarbejdet mellem politiet 
og vores uundværlige frivillige vagter.  
 
Med den store indsats er det lykkedes at genskabe trygheden omkring de jødiske institutioner. Bortset fra 
nogle få undtagelser er forældrene fortsat trygge ved at sende deres børn i den jødiske skole. Folk kommer 
fortsat i synagogen og i de øvrige jødiske institutioner. Det havde ikke været tilfældet uden et øget fokus 
på sikkerheden.  
 
Det er klart, at vi har haft bekymringer om, hvorvidt en øget politi-tilstedeværelse fører til øget tryghed, 
eller om det i virkeligheden virker skræmmende, og på den måde fører til øget utryghed. 
 
Men så tænker jeg på et billede, der blev taget 3 dage efter attentatet. Det er et billede af nogle politifolk, 
der spiller fodbold med børnene i skolegården i en pause. En god måde at afdramatisere situationen. Så 
når vi takker politiet i dag – så takker vi også for den indlevende måde, som opgaven løses på.  
 
Et eller andet sted er vi jo alle sammen forbandede over, at det er nødvendigt, at der skal være så meget 
fokus på sikkerhed og bevogtning. Som repræsentant for ledelsen af det jødiske samfund tør vi ikke tage 
for let på denne trussel. Det er desværre nødvendigt at tage den stigende ekstremisme og radikalisering 
dybt alvorligt.  
 
Derfor er vi naturligvis meget optaget af både den statslige og kommunale antiradikaliseringsindsats. Men 
vi er også optaget af, om vi selv kan gøre mere for at fremme integration i samfundet. Om vi selv kan gøre 
noget for at skabe et tolerant og rummeligt samfund, hvor had og fordomme ikke får grobund.  
 
I den forbindelse er vi taknemlige for at Københavns Kommune har valgt at støtte et projekt, der gennem 
oplysnings- og samarbejds-initiativer skal forsøge at modvirke antisemitisme og fremme jødisk-muslimske 
relationer. 
 
Og heldigvis findes der ildsjæle, som er optaget af tværreligiøs dialog og via personligt mod er med til at 
fremme fredelig sameksistens. 
 
Så lad mig afslutte med at takke for den enorme opbakning det jødiske samfund har oplevet i den sidste 
svære periode. En opbakning og en forståelse som vi håber vil fortsætte. En opbakning som vi håber også 
vil være til stede, når nogle foreslår begrænsninger i vores religiøse rettigheder.  

  

 


