החזון
אנחנו ,הישראלים יוצאי אתיופיה ,מתוך דאגה לעתידנו ולעתידה של החברה הישראלית,
בוחרים לקחת אחריות ,ליצור מציאות חדשה ולפעול למימושה לאור החזון הבא:
אנחנו וילדינו מהווים חלק טבעי מהחברה הישראלית,
פועלים בה מתוך חוזק ,עוצמה וגאווה במורשתנו הייחודית,
ונהנים מהשכלה ומעצמאות כלכלית וחברתית.
אנחנו שותפים משפיעים ,מתוך עמדות מפתח ומוקדי קבלת החלטות,
בהובלה ובבנייה של החברה בישראל כחברה נטולת גזענות שמכבדת את
זכויותיו של כל אדם ואזרח ומאפשרת שוויון הזדמנויות לכול.
הקהילה היהודית באתיופיה“ ,ביתא ישראל” ,הצליחה לשמר את זהותה ,עצמאותה השלטונית-יהודית
ולטפח אורח חיים יהודי עשיר במשך כ 2,500 -שנה .ערכי הכבוד והערבות ההדדית לצד זקיפות קומה
וענווה הנחו את חיינו .על אף הניתוק משאר הקהילות היהודיות בעולם -ההיסטוריה שלנו באתיופיה
מוכיחה עד כמה אנו חדורי אמונה ,נחושים ומלאי עוצמה כקהילה ,מאז ומעולם.
האמונה ,דבקותנו במורשת והכמיהה לשוב מהגלות לירושלים ולבנות בה את ביתנו  -הוציאו אותנו למסע
המפרך .האמנו שבסופו נגיע אל המנוחה והנחלה ,בזכות האמונה ,הנחישות וההתמדה של אבותינו,
של אמותינו ושלנו הגענו לישראל – לביתנו.
מסענו הפיזי הסתיים בהצלחה – הגענו לירושלים במחיר כבד וחווינו את התגשמותו של החלום.
מאז שהגענו ,מאמצנו לצד התגייסות שותפנו בקרב יהודי התפוצות ומדינת ישראל ,נשאו פירות
ורבים מבנינו ובנותינו הגיעו להישגים מרשימים בישראל.
המסע בחברה הישראלית רצוף מהמורות ומשברים ורחוק מלהתגשם -ספקות ביהדותנו ,תופעות של
גזענות על רקע צבע עורנו השחור ,יחס מפלה ,משפיל ואף אלים מצד חלק מהממסד ומצד גורמים
מחוצה לו ,נתוני הפתיחה בתחום ההשכלתי והכלכלי – כל אלה הקשו ומקשים עד היום על רבים מאתנו
להרגיש שווים בין שווים .רבים מדי מצעירינו ,שנולדו וגדלו בישראל ,אינם מקבלים הזדמנות הוגנת למצוא
כאן את מקומם ,לממש את יכולותיהם ולהרגיש בבית במולדתם.
אנו מבינים כי המסע לבנות כאן את ביתנו למעשה לא הסתיים.
זהו המסע שלנו – אנחנו צריכים לצעוד בו כאדונים לגורלנו ,כפי שצעדנו מאתיופיה לכאן.
אנו נחושים ליצור כאן את ביתנו!
הנכסים התרבותיים והערכים הקהילתיים שבזכותם הצלחנו לממש את חלומנו הם שיאפשרו לנו להשלים
בהצלחה גם את הפרק הבא במסענו – מימוש חזוננו  -להיות חלק משפיע ומוביל באופן טבעי
בחברה הישראלית.
משנצליח ,החברה הישראלית תצא נשכרת ומחוזקת!

