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De Aliyah-apocalyps komt eraan: bereid je voor op massale Aliyah [1]
Door Rabbi Elchanan Poupko uit New York City, Arutz Sheva | 20 april 2020
Als er iets is dat we weten over het post-coronavirus-tijdperk dat aansluit bij het post-WO IItijdperk, dan is het dat we geen idee hebben hoe de wereld eruit zal zien. Wie worden de
winnaars? Wie zullen de verliezers zijn? We weten niet welke industrieën zullen overleven en
welke niet, welke economieën zullen stijgen en welke zullen afbrokkelen.
Eén ding weten we zeker: de Aliyah-apocalyps komt eraan.
Zoals velen hebben opgemerkt, kan voor Amerikaanse joden het idee dat Amerika een land
uit de eerste wereld is en Israël een soort land uit de tweede wereld niet langer bestaan.
Zittend in New York en de hele dag en nacht de schokkende geluiden van ambulances te
horen, terwijl je naar video's kijkt van Israëli's die Ma Nishtana zingen vanaf hun balkon, kan
nooit worden gewist. Het superieure beheer van de uitbraak van het coronavirus in Israël,
terwijl we ons gestrand en verlaten voelden door het staatsbeleid, zal nooit verdwijnen.
Haredi-joden in Brooklyn en Rockland County die de afgelopen [maanden] tientallen doden
per dag hadden gezien, zullen nooit meer op Israël kunnen neerkijken.
Het contrast tussen de snelle en effectieve actie die in Israël werd ondernomen bij de
confrontatie met het coronavirus, hoewel het (enkele) dodelijke slachtoffers leed verhoudingsgewijs een veel lager aantal dan buiten Israël - stond in contrast met de
langzame en inadequate acties die tegen het coronavirus werden genomen in de meeste
staten in Amerika, benadrukt de technologische, bestuurlijke en medische superioriteit die
Israël heeft kunnen uitoefenen ter verdediging van zijn burgers. Dit is iets wat iedereen die
overweegt om Aliyah te maken, nu in zijn hoofd zal hebben. Dit (gold) niet alleen voor Joden
in (de VS). Het (was) ook (niet) voor Joden in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië,
Spanje, Duitsland, (Brazilië, Hongarije, België, Argentinië, Canada en Australië).

https://www.jpost.com/diaspora/jewish-student-unions-call-on-israel-to-bring-remainingethiopian-jews-612851
Joodse studentenverenigingen roepen Israël op om resterende Ethiopische Joden
te brengen
Door Jerusalem Post Staff | 2 januari 2020
De Wereldunie van Joodse Studenten (WUJS) riep de Israëlische regering op om de
resterende Ethiopische Joden naar Israël te halen op het jaarlijkse congres van de Unie deze
week. Op het congres waren meer dan 40 internationale Joodse studentenverenigingen
vertegenwoordigd.
Baye Alemye, die het congres bijwoonde, was de allereerste vertegenwoordiger van de
Ethiopisch-joodse gemeenschap. Baye is de voorzanger van de Tikvat Zion Synagoge in
Addis Abeba, Ethiopië en zijn gemeenschap wacht nog steeds om Aliyah naar Israël te
maken.

"Elke Jood van over de hele wereld kan gemakkelijk Aliyah maken", zei Baye volgens een
persbericht van WUJS. "Israël heeft open grenzen voor elke Jood die naar huis wil
terugkeren, maar dit lijkt niet waar te zijn voor Ethiopische Joden."
“Wij, als wereldwijde Joodse jongeren, geloven dat we sterk en verenigd moeten zijn tegen
onrecht. Het is onze plicht om voor deze gemeenschap te pleiten zodat ze kunnen
terugkeren naar het Joodse thuisland en zich herenigen met hun families ”, aldus de WUJS in
het persbericht.
(De nieuwe minister van Aliyah in Israël in 2020 is een Ethiopiër. Ik geloof dat de
Ethiopische Joden snel naar huis zullen komen.)
1 Jerusalem Post Staff, "Joodse studentenvakbonden roepen Israël op om resterende
Ethiopische Joden te brengen", Jerusalem Post, 2 januari 2020, jpost.com.

Onderstaande is genomen uit een veel langer artikel:
https://www.jpost.com/Israel-News/Number-of-Americans-in-Israel-Israelis-in-Americamuch-less-than-thought-611218
1 Keinon, Herb, "Aantal Amerikanen in Israël, Israëliërs in Amerika veel minder dan
gedacht", Jerusalem Post, 17 december 2019, jpost.com.
Zullen Amerikaanse Joden een derde kans grijpen of missen om Aliyah te maken
en een groot verschil te maken voor zichzelf en Israël op deze bepaalde tijd in de
2020's?
(“De Amerikaanse Joodse Gemeenschap heeft twee kansen gemist. Zij mogen geen derde
kans missen in de jaren ’20.” - PoF)
Origineel artikel door Herb Keinon [1], Jerusalem Post | 17 december 2019
A.B. Yehoshua, een Israëlische auteur, hield in 2006 een controversiële toespraak voor het
American Jewish Committee in Washington, waar hij in wezen zei dat Joden in de diaspora
speelden alsof ze Joden waren, en dat de enige plaats waar een echt vol en natuurlijk Joods
leven mogelijk was was in Israël.
Die woorden hebben - begrijpelijkerwijs - velen tegen de borst gestuit en tot controverse
geleid, zowel in Israël als in de VS, en een paar maanden later schreef Yehoshua een stuk
waarin hij zichzelf uitlegde.

“Nadat Palestina was overgenomen door de Britten, beloofde de Balfour-verklaring van 1917
een nationaal huis voor de Joden, en als in de jaren twintig, toen de poorten van het land
wijd open stonden, er slechts een half miljoen (Amerikaanse) Joden waren gekomen (minder
dan 5 procent van het Joodse volk op dat moment) in plaats van het kleine aantal dat
daadwerkelijk kwam, zou het zeker mogelijk zijn geweest om vóór de Holocaust een Joodse
staat te vestigen in een deel van het Land van Israël, ”schreef hij.
“Deze staat zou niet alleen het Israëlisch-Arabische conflict in een eerder stadium en met
minder bloedvergieten hebben beëindigd - het had in de jaren dertig ook een toevluchtsoord
kunnen bieden aan honderdduizenden (zo niet een miljoen of meer) Oost-Europese Joden
hetgeen het aantal slachtoffers in de Holocaust aanzienlijk zou hebben verminderd.

Als we kijken naar het relatief kleine aantal Joden dat sinds de oprichting van Israël vanuit
de Verenigde Staten naar Israël is geëmigreerd (minder dan 200.000 in meer dan 72 jaar),
kan men een soortgelijke vraag stellen. Hoe zou dit land er vandaag uitzien, hoe zou het
conflict met de Palestijnen eruit zien als in het decennium na de Zesdaagse Oorlog van 1967
(van 1967-1977) in plaats van de minder dan 40.000 die in dit decennium naar Israël
kwamen) een tiende van Amerikaanse Joden, of 600.000 mensen, Aliyah zouden hebben
gemaakt?
Maar het mocht niet zo zijn. In feite bereikte de immigratie uit de VS een hoogtepunt in de
nasleep van de Zesdaagse Oorlog, met 7.158 in 1971, voordat het vlak na de Yom Kippoeroorlog van 1973 met ongeveer 3.000 per jaar afvlakte.
Het aantal Amerikaanse olim van 1968 tot 2002, toen Aliyah-promotie-ngo Nefesh B’Nefesh
begon te opereren, bedroeg ongeveer 2.774 per jaar. Sinds Nefesh B’Nefesh actief is, is dat
aantal gegroeid tot gemiddeld 3.125 per jaar, wat betekent dat Nefesh B’Nefesh immigratie
gemakkelijker heeft gemaakt, maar de motregen van immigratie vanuit de VS niet in een
overstroming heeft veranderd.”
Moge de VS en de West-Joodse gemeenschap het eindelijk dóórkrijgen en deze derde kans
in de jaren 2020 niet missen om hun erfenis in Israël te ontvangen om hun leven te laten
tellen en een groot verschil te maken en gezegend te zijn en een grote zegen te zijn in
Israël, het land van hun vaders - Deuteronomium 28 - zoals degenen vóór hen zouden
gehad kunnen hebben in de jaren 1920 en ‘30 en 1960 en ‘70. We bidden dat miljoenen
Joden in de jaren 2020 naar Israël zullen terugkeren en zich zullen vestigen in Judea,
Samaria en de steden van Israël om G-d enorm te zegenen en om het hart en het hele land
van Israël voor de toekomst te versterken, om de weg te bereiden voor de komende
Messias, de Koning van Glorie.

