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Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC) Δρ. Μοσέ Κάντορ, κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Tύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έγινε το
2013 σχετικά με τον Αντισημιτισμό και το Ρατσισμό, η οποία εκπονήθηκε από το
Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο, επεσήμανε
το γεγονός πως οι Εβραίοι που ζουν σε χώρες της Ευρώπης αισθάνονται ανασφάλεια και
πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι, ύστερα από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που
συγκεντρώθηκαν κατά την εν λόγω έρευνα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι
έχει αυξηθεί η σφοδρότητα και η βαναυσότητα των αντισημιτικών επιθέσεων και πως
αυξάνεται ο αριθμός και το είδος των βίαιων επιθέσεων εναντίον Εβραίων και εβραϊκών
ιδρυμάτων.
Κατά τη διάρκεια του 2013
κατεγράφησαν 554 περιστατικά βίαιων αντισημιτικών ενεργειών, οι οποίες διεπράχθησαν
με τη χρήση ή μη όπλων, με εμπρησμούς, βανδαλισμούς χώρων εβραϊκού ενδιαφέροντος και
απειλές κατά ατόμων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας τα περισσότερα περιστατικά βίας έχουν
καταγραφεί στη Γαλλία και ανέρχονται σε 116. Τα περιστατικά βίας που καταγράφηκαν
παγκοσμίως το 2013 σε σύγκριση με το 2012 είναι: στο Ηνωμένο Βασίλειο 95 έναντι 84,
στον Καναδά 83 έναντι 74, στη Γερμανία 36 έναντι 23, στην Ουκρανία 23 έναντι 15, στη
Ρωσία 15 έναντι 11 και στην Ουγγαρία 14 έναντι 12.
Από την έρευνα προκύπτει
πως σε κάποια μέρη της Ευρώπης, οι Εβραίοι είναι η περισσότερο στοχοποιημένη
μειονότητα σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της χώρας. Για παράδειγμα στη Γαλλία, ο
εβραϊκός πληθυσμός είναι περίπου το 1% του συνολικού, ενώ το 40% των ρατσιστικών
επιθέσεων το 2013 έγιναν κατά Εβραίων.
Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του EJCΔρ. Μοσέ Κάντορ επεσήμανε: «Όπως προκύπτει
από τα αποτελέσματα της έρευνας, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, οι Εβραίοι δεν
αισθάνονται ασφαλείς και σχεδόν ο μισός εβραϊκός πληθυσμός φοβάται ότι μπορεί να
δεχθεί φραστική ή σωματική επίθεση σε δημόσιο χώρο λόγω θρησκεύματος. Επίσης, το 25%
των Εβραίων αποφεύγουν να επισκέπτονται χώρους εβραϊκού ενδιαφέροντος και να φορούν
σύμβολα που προσδιορίζουν το θρήσκευμά τους επειδή φοβούνται τον αντισημιτισμό», και
συμπλήρωσε πως το μίσος πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε βία και πως «συχνά
αγνοούμε τέτοιου είδους αντισημιτισμό διότι συνήθως δεν υπάρχουν θύματα, δεν υπάρχει
σωματική βία. Στο μέλλον, όμως. τέτοιες απλές εκφράσεις μίσους, μπορεί να επηρεάσουν
κυρίως τη νεολαία και να αποτελέσουν την αιτία για αντισημιτικές πράξεις…».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Δρ. Κάντορ τόνισε πως «πρέπει να εστιάσουμε την
προσοχή μας στο τί προκαλεί το μίσος ώστε να μπορούν τα μέλη των Ευρωπαϊκών
Εβραϊκών Κοινοτήτων να ζουν με ασφάλεια».
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Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο,
28 Απριλίου 2014
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Δείτε ΕΔΩ την έρευνα

"ANTISEMITISM WORLDWIDE 2013"
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