
Nytårsreception den 10. november 2015 

 

Tale af Frank Jensen, Overborgmester i København 

 


Kære alle sammen.  

 

Tak for invitationen til at fejre det jødiske nytår sammen med jer.  

 

Også selvom det er med en anelse forsinkelse.  

 

Af hensyn til statsministerens kalender, må man forstå.  

 

Det giver jo også statsministeren en klar fornemmelse af, at han har stor indflydelse i 

landet, selvom han leder en lille mindretalsregering.  

 

 

***  
Desværre hviler der en tung skygge over året, der er gået.  

 

Det forfærdelige terrorangreb i februar dette år rystede os alle.  

 

Det var de mørkeste dage i min tid som Overborgmester.  

 

Og det flotte fremmøde i dag vidner om, at vi er mange, der gerne vil vise vores støtte til 

det jødiske samfund.  

 

Vi lever desværre i en tid, hvor der er brug for, at vi alle gør vores til, at danske jøder kan 

færdes trygt i deres by.  

 

At vi ikke viger fra det synspunkt, at alle skal have ret til at praktisere deres tro.  

 

At vi ønsker et fredeligt og tolerant samfund, hvor mennesker kan leve side om side 

uanset nationale og religiøse forskelle.  

 

Et samfund, hvor forskelligheden tværtimod er en styrke, fordi vi lærer af den.  

 

I disse tider er der hårdt brug for at forsvare den religiøse mangfoldighed.  

 

Troen på, at vi kan lære af hinanden, har trange kår.  

 



Men historien om det jødiske samfund i Danmark, er netop historien om, at forskellighed 

er en styrke.  

 

I mere end 200 år har danske jøder ydet værdifulde bidrag til udviklingen af vores 

samfund.  

 

I 1814 tog Frederik d. 6. det første skridt til at give danske jøder borgerlige 

frihedsrettigheder.  

 

Ud fra oplysningstidens idealer om religionsfrihed, tolerance og ligeværd, fik jøder ret til 

at udøve erhverv.  

 

Til gengæld skulle det jødiske samfund acceptere, at den almindelige, borgerlige 

lovgivning stod over religionens regler.  

 

Dén simple opskrift på integration er i virkeligheden den samme, som vi forsøger at 

forfølge i dag.  

 

 Alle borgere skal behandles lige og have ret til at praktisere deres tro.  

 

Men selvfølgelig under den forudsætning, at de følger dansk lov og ønsker at bidrage til 

vores samfund.  

 

Kort sagt: Plads til alle, der vil.  

 

Det er et eksempel på værdien af ligebehandling og ligeret.  

 

Og det er et eksempel på, at integration kræver engagement og personligt ansvar.  

 

Og siden Frederik d. 6.’s frihedsbrev, har danske jøder deltaget i alle dele af 

samfundslivet som medborgere.  

 

Bidraget til kulturlivet. Til videnskaben. Til virksomheder. Og ikke mindst til demokrati 

og samfundsliv.  

 

Medborgerskab er en proces, der stiller krav til såvel borger som samfund.  

 

I dag fejrer vi det jødiske nytår.  

 

Det er en højtidelighed, der netop er bygget på den grundlæggende overbevisning, at vi 

mennesker selv må råde bod på vores synder.  

 



Ingen forventer, at vi aldrig begår fejl.  

Men vi må alle anerkende vores fejltagelser og forsøge at undgå at gentage fortidens 

synder.  

 

Det jødiske nytår handler om at rette op på de fejl, der er begået i årets løb: at søge 

tilgivelse og gøre ugerninger gode igen, før vi kan gå et nyt og godt år i møde.  

 

Det er grundlæggende en smuk og rigtig tanke, at vi alle må tage ansvar for de fejl, vi 

begår.  

 

Det er kun sådan et samfund kan hænge sammen.  

 

Ingen stat og ingen Gud kan tage ansvaret fra os hver især.  

 

I februar udspillede en tragedie sig her i København.  

 

Dan Uzan var en mand, der tog ansvar.  

 

Der stillede sig op i forsvar for sine medmennesker.  

 

Og som betalte den højeste pris.  

 

Det er vores pligt som samfund at beskytte alle jøder i København.  

 

Vores land og demokrati er defineret på frihedsrettigheder.  

 

På vores ret til at ytre os. Vores ret til at forsamle os. Vores ret til at tro.  

 

Alle må have ret til at udøve deres religion.  

 

Jeg er selv et religiøst menneske.  

 

For mig er det fundamentalt vigtigt, at jeg frit kan praktisere min tro.  

 

Forsvaret for den jødiske menighed er ikke bare et forsvar for en minoritet.  

 

Det er et forsvar for de danske frihedsrettigheder.  

 

Med de ord vil jeg ønske, at vi går et lyst år i møde.  

 

Godt nytår til jer alle! 


