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Het Eida Chareidis rabbijnse Hof van Jeruzalem, samen met de Satmar gemeenschappen in Jeruzalem en Bnei Brak 
en Rabbijn Shmuel Auerbach, hebben opgeroepen tot een demonstratie in de straten van Jeruzalem op dinsdag 22 
december om 19:30, uit protest tegen de wijziging van het wetsontwerp aangenomen in de Knesset in november 
2015. 
Demonstranten zullen verzamelen in Shabbos Square, en dan naar Malchei Yisroel Straat trekken in de Geulahbuurt. 

Het oorspronkelijke wetsontwerp, aangenomen in maart 2014, riep 
op voor de dienstplicht van orthodox-joodse jongens in het 
Israëlische leger, maar stond een aanpassingsperiode van drie jaar 
toe, waarin dienstneming niet verplicht zal zijn. Het amendement, 
gestemd met de medewerking van de UTJ religieuze partij, verlengt 
de aanpassingsperiode tot acht jaar en verleent de minister van 
Defensie de macht om orthodoxe joden na dat punt te blijven 
vrijstellen, zelfs als de quota niet worden gehaald. 

De demonstranten zijn tegen de wet, omdat die het in principe eens 
is met het oproepen van de jongens, en in de toekomst kan leiden 
tot een werkelijke geforceerde dienstplicht. 
Gedwongen dienstplicht is een onderwerp geworden waartegen 
Orthodoxe Joden uit verschillende gemeenschappen zich in de 
afgelopen twee jaar hebben verenigd naargelang de nieuwe 
wetsvoorstellen goedgekeurd werden. 
De orthodoxe gemeenschap in het Heilige Land dateert van voor het 

zionisme, en veel van de orthodoxe Joden  vandaag de dag zijn afstammelingen van deze Joden die naar Jeruzalem 
kwamen om een leven te leiden van vreedzame studie en dienst van G-d. De joodse gemeenschap leefde in vrede 
naast de Arabieren en had geen zin om het land te domineren of een soevereine staat te creëren. 

De staat Israël, opgericht in 1948, riep de dienstplicht in het leven. Door onderhandelingen werd een compromis 
bereikt dat Orthodoxe Joden een vrijstelling toestond op grond van hun lopende studie in een yeshiva, een Tora 
academie. Maar in 2014 vernietigde de Israëlische regering de bestaande toestand en stemde een wet waardoor ze 
hoopte dat die uiteindelijk zou leiden tot een volledige Orthodoxe deelname aan het leger. 

"De orthodoxe gemeenschap in het Heilig Land beschouwt het plan van de Israëlische regering om hen op te stellen 
als een directe aanval op de vrijheid van godsdienst", zei Jeremiahoe Cohen, een woordvoerder voor True Tora 
Joden, een in New York gevestigde organisatie die al verscheidene jaren in de voorhoede strijdt tegen de 
dienstplicht. "Volgens de Torah, gebood G-d het Joodse volk om in deze tijd om geen enkele oorlog te voeren tegen 
andere landen. De huidige Israëlische regering is van plan om de orthodoxe joden te dwingen hun geweten en hun 
principes te schenden. Ze zouden vrijgesteld moeten worden, net als de Israëlische Arabieren, van wie de Israëli's 
niet verwachten dat ze vechten tegen hun Arabische broeders. 

"Sommigen beweren dat de orthodoxe joden de lasten moeten delen, omdat ook zij beschermd worden door het 
Israëlische leger. Maar de waarheid is dat ze er leefden, zelfs honderd jaar voordat de zionistische beweging begon. 
De orthodoxe gemeenschap leefde vreedzaam naast de Arabieren in de jaren 1800. Het was het zionisme dat heeft 
geleid tot het huidige conflict, dus moeten ze niet verwachten dat de orthodoxe joden hen het probleem helpen 
oplossen dat zij geschapen hebben. 

"Zelfs een aantal jaren de uitvoering van de wet uitstellen is onaanvaardbaar, want we hebben de plicht openlijk uit 
te komen tegen de dienstplicht en trots onze weerstand te tonen. We moeten de ware reden bekendmaken van 
onze weigering om deel te nemen. " 
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