מאי 5102
חברים יקרים,
אירוע הכאת החייל יוצאי אתיופיה וההפגנות שבאו בעקבותיו גרמו לזעזוע וסערת רגשות בקהילה האתיופית
בישראל .אנו עוברים תקופה קשה אך חשובה ,שמאפשרת לנו הזדמנות לשינוי חברתי במדינת ישראל .זאת עבורנו
הזדמנות נדירה לפתוח רב-שיח אמתי שיגע במחסומים הרגישים המקשים על שילובה החברתי של קהילת
יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית .בימים אלה ,נפקחות עיני החברה הישראלית לתחושות התסכול והאכזבה אשר
פורצות למרחב הציבורי ואינן נשמרות יותר מתחת לפני השטח .מחאות השבועיים האחרונים אשר פרצו
בעקבות הכאתו המזעזעת וללא התגרות של חייל ממוצא אתיופי על ידי שני שוטרים ,זכו לסיקור תקשורתי נרחב
ולתהודה גדולה בקרב כלל החברה בישראל .המחאות כנגד הגזענות הפושה בחברתנו התקיימו בהשתתפותם של
רבים מכל המגזרים .זו כבר אינה מחאה של קהילת יוצאי אתיופיה בלבד ,זו מחאה על עתידה ומאפייניה
החברתיים של מדינת ישראל כולה .זה מאבק ליצירת חברה שוויונית ,סובלנית ושיודעת להכיל שונות .על כול
רבדי החברה בישראל לשאת חלק באחריות להצלחת שילובם של יוצאי אתיופיה בישראל .עמותת "פידל" רואה
בכם הן בארץ והן בקרב הקהילה היהודית בעולם ,חברים ושותפים לדרך ועמיתים מסורים להשגת מטרה
חשובה זאת.
תופעת הגזענות כנגד הקהילה אינה בגדר חידוש .זוהי תופעה רבת שנים המטופלת על ידי העמותה מראשית
דרכה ,הן ברמת השטח והן ברמת קביעת המדיניות .ברמת השטח באמצעות מפגשים ופעילויות ענפות עם נוער,
הורים ,קהילות חינוך ועוד ,וברמה המדיניות באמצעות שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים ואנשי מפתח קובעי
מדיניות .הניסיון מלמד שאין פתרונות קסם .שינוי אמתי לא יקרה בין לילה .במהלך השבועות האחרונים ,עמותת
"פידל" פועלת ללא לאות לרב -שיח אמתי להכרות הדדית ,למלחמה בגזענות ולגינוי אלימות ,תוך התנעת תהליכים
ארוכי טווח שיובילו לשינוי המצב הנוכחי ולקידום הקהילה.
מיכל ,מנכ"לית עמותת פידל נפגשה עם ראש הממשלה ועם מפכ"ל המשטרה ומובילה דיוני חירום עם גופים קובעי
מדיניות נוספים לצורך מתן מענה אפקטיבי ולתיעול המחאה הגוברת בקרב הקהילה לתוצאות משמעותיות .כל אנשי
המקצוע של עמותת פידל מגויסים יום ולילה לשמש עוגן לבני הנוער המשתתפים במחאה ומייעצים להם כיצד לתעל
את תחושות התסכול והזעם לערוצים חיובים ואפקטיביים שיובילו אותם לעשייה נכונה ולתמיכת השינוי
הרצוי .בשבועות הקרובים מתכננת עמותת פידל לקיים כנס לאנשי מפתח מובילים ,מקבלי החלטות וקובעי
מדיניות בחברה הישראלית ,שמטרתו להביא לשינוי חברתי וחיפוש דרכים חדשות ויעילות לקידום ולשיפור
שילובה של קהילת יוצאי אתיופיה .חשובה לנו מאד דעתכם על המתרחש בתקופה זו במציאות הישראלית ונעדכן
אתכם בהתפתחויות ובתמורות החלות בעקבות פעילויותינו בתקופה מאתגרת זאת.
זו הזדמנות להודות מקרב לב לכול אחד ואחת מכם על תמיכתכם הרבה .תודות לתמיכתכם הצלחנו לקדם
מטרות רבות שהצבנו לאורך השנים ,ליצירת אינטגרציה ושלוב של אנשי קהילת יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית
אך עוד רבה וגדולה המשימה .רק ביחד אתכם נוכל להמשיך לקדם את חזונה של עמותת פידל לשילובה של קהילת
יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית ולמציאות נאותה של סובלנות שוויון ואחדות.
בהערכה רבה,

אלוף (מיל ).עמוס ידלין
יו“ר הוועד המנהל
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