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Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale ved jødisk nytårsreception 

den 10. november 2015 

Det talte ord gælder 

 

Kære Dan. Kære alle sammen. 

 

Jeg blev rigtig glad, da jeg lige efter sommerferien fik en invitation til nytårsreception. 

 

Jeg blev glad, fordi jeg selvfølgelig gerne vil møde jer. Fordi det giver mig lejlighed til at 

udtrykke min støtte til det jødiske samfund i Danmark. Men også, fordi jeg fik valget 

mellem at fejre rosh hashana på ikke mindre end otte forskellige datoer i løbet af efteråret.  

 

Det kan jeg kun se som et udtryk for det jødiske samfunds store fleksibilitet.  

 

For alle parter passede det bedst i dag, som ligger midt mellem rosh hashana den 13. 

september og det officielle danske nytår den 1. januar. Og det er helt i tråd med den 

midtersøgning og pragmatisme, der kendetegner vores fælles historie. Og som betyder, at 

danske jøder har sat og stadig sætter et solidt præg på Danmark.  

 

Danske jøder er fremtrædende inden for kulturlivet. Inden for videnskab. Og som 

erhvervsfolk. De fleste skænker det næppe en tanke, at mange berømte danskere gennem 

historien også er jøder.  

 

Vores fælles historie er grundlæggende lykkelig.  

 

Fordi den bygger på respekt. På plads til forskellighed. På frihed til at leve efter egne 

traditioner. Og fordi den er fælles.  
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Det skal vi værne om. I fremtiden skal vi fortsætte ad samme lykkelige spor, hånd i hånd. 

 

Men her ved jeg, at nogle af jer er bekymrede. Desværre med rette. Det er jeg også selv.  

 

Jeg bliver bekymret, når den jødiske skole bliver vandaliseret. Når en Gaza-demonstration 

udvikler sig til antisemitisme. Og når mænd ikke har lyst til at bære kalot i København, 

fordi de føler sig utrygge. 

 

Jeg oplevede det selv, da vi var nogle stykker, som fulgtes ud fra Dan Uzans begravelse. Og 

de andre et stykke fra gravpladsen tog deres kalotter af og bad mig om at gøre det samme.  

 

Der er grund til bekymring. Men da synagogen blev angrebet i februar. Og Dan Uzan blev 

tragisk dræbt. Da han ofrede sit liv for at redde gæsterne til en ung piges konfirmationsfest. 

Da blev bekymring til virkelighed.  

 

En tung sorg fyldte os alle. 

 

Jeg ved, at Dan Uzans familie og venner er her i dag. Jeg vil udtrykke min dybeste 

medfølelse med jeres ubærlige tab. 

 

I dag er også mange af de frivillige vagter til stede. Jeg har stor respekt for det arbejde, I 

udfører. For det ansvar, I påtager jer. Og for den dedikation, I viser, når I tager jeres tørn i 

regn og slud. 

 

Sammen med sorgen over tragedien i februar kom også støtten til det jødiske samfund.  

 

Det var for os alle sammen bevægende at se den spontane og overvældende sympati fra hele 
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det danske samfund og fra mange, mange danskere. Der lå et tæt blomstertæppe med 

tusindvis af buketter lige her ude foran synagogen. 

 

Det tragiske terrorangreb satte fornyet fokus på jeres sikkerhed. Og sikkerheden for 

Danmark og danskerne går vi ikke på kompromis med.  

 

Hvordan håndterer vi bedst situationen? Om det har regeringen en løbende samtale med jer i 

Det Jødiske Samfund. Og der er en dialog med Politiets Efterretningstjeneste. Som verden 

ser ud, vil der desværre nok også fremover være behov for særlig beskyttelse.  

 

Jeg tager jeres sikkerhed meget alvorligt.  

 

Sikkerhed er naturligvis helt grundlæggende. Men der er også en bredere dagsorden. At man 

skal kunne leve et almindeligt jødisk liv i Danmark. Med de traditioner, der hører til. For 

mig er det en del af et frit land.  

 

Men religiøs kultur og religiøse vaner kan komme under pres i et meget sekulært samfund 

som det danske. Det skal vi være opmærksomme på. Så vi ikke utilsigtet kommer til at 

træde på vores medborgeres religion og skikke. 

 

For mig er det fornemste ved Danmark, at vi giver frihed til forskellighed.  

 

Vi skal værne om den frihed. Vi skal løse vores problemer skulder ved skulder. Så kan vi 

trodse de bekymringer, jeg ved, I har. Som jeg også selv har. Og gå en tryg og lys fremtid i 

møde sammen. 

 

I har en ukuelig vilje til at nedbryde fordomme og tage ansvar. Og den varme, som I 
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oplevede i februar fra hele Danmark, den er her endnu.  

 

Danske jøder er og bliver en uvurderlig del af Danmark. 

 

Jeg vil ønske jer alle sammen et lykkebringende nytår: Shana tova.  

 

Godt nytår til os alle sammen.  

 


