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Κύριε Πρόεδρε:

Σε ένα πράγμα συμφωνούν όλοι, οι υποστηρικτές, αλλά και οι επικριτές σας: στο ότι λέτε
τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς ευφημισμούς ή διπλωματικές λεπτότητες. Για αυτόν
ακριβώς τον λόγο, οι υπεκφυγές και η διαφαινόμενη αμυντική στάση στο θέμα του
αντισημιτισμού είναι πολύ αινιγματική.

Στις 27 Ιανουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, ο Λευκός Οίκος
εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία, ανεξήγητα, δεν αναφέρεται πουθενά ο
αντισημιτισμός, η ιδεολογία που οδήγησε το Ολοκαύτωμα, ή οι Εβραίοι, που ήταν ο στόχος
για την ολοκληρωτική εξαφάνιση. Αντ’ αυτού, η ανακοίνωση αναφέρεται γενικά και κατ'
ευφημισμόν σε «αθώους ανθρώπους», οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, και σε «θύματα»,
«επιζώντες» και «ήρωες», χωρίς καμία εθνική ή θρησκευτική ταυτότητα. Όταν αυτό
επισημάνθηκε, οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου αναδιπλώθηκαν και επιτέθηκαν σε όσους
τους επέστησαν την προσοχή στο συγκεκριμένο γεγονός. Γιατί;

Αργότερα, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρήσατε με τον Ισραηλινό
πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στις 15 Φεβρουαρίου, ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος
σας ρώτησε για την ανησυχητική αύξηση των εγκλημάτων μίσους κατά των Εβραίων στις
ΗΠΑ από τις εκλογές και μετά. Απαντήσατε παραθέτοντας την πλειοψηφία των
εκλεκτόρων σας και αναφερθήκατε στην φιλοδοξία σας να προωθήσετε την ειρήνη, να
σταματήσετε το έγκλημα και τον ρατσισμό, και να ενώσετε τους Αμερικανούς. Είπατε «οι
Εβραίοι, τόσο πολλοί φίλοι…», και σημειώσατε ότι στο ακροατήριο παρευρίσκεται η Εβραία
κόρη σας, ο γαμπρός σας και «τρία πανέμορφα εγγόνια». Η συνέντευξη Τύπου στη συνέχεια
στράφηκε σε εντελώς άλλες κατευθύνσεις. Με άλλα λόγια, είπατε οτιδήποτε άλλο, αλλά
δεν απαντήσατε ποτέ στην ερώτηση.

Την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια άλλης συνέντευξης Τύπου, ένας δημοσιογράφος με
σεβασμό, ακόμη και με θαυμασμό, σας ρώτησε τι σκοπεύετε να κάνετε για την άνοδο του
αντισημιτισμού. Το πήρατε σαν κατηγορία, κάτι το οποίο σαφέστατα δεν ήταν, και
απαντήσατε ότι είστε ο λιγότερο αντισημίτης που υπάρχει, και του είπατε να κάτσει κάτω.
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Κύριε Πρόεδρε, οι ερωτήσεις σχετικά με τον αντισημιτισμό είναι ιδιαιτέρως επίκαιρες
σήμερα. Την ίδια ημέρα που εμφανιστήκατε με τον Ισραηλινό ηγέτη, ομοσπονδιακοί
αξιωματούχοι στην Νότια Καρολίνα συνέλαβαν έναν άνδρα ως ύποπτο για τον σχεδιασμό
μιας επίθεσης σε συναγωγή.

Την ίδια εκείνη μέρα, το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι, όπως και στις
12 Φεβρουαρίου, ακριβώς τα μισά –τα 28 από τα 56- εγκλήματα μίσους που διαπράχθηκαν
στην πόλη από την αρχή του έτους ήταν αντισημιτικής φύσης: είναι η μόνη κατηγορία
εγκλημάτων μίσους που άγγιξε διψήφια νούμερα.

Μάλιστα, τα στοιχεία αυτά έρχονται σε μια εβδομάδα που γίναμε μάρτυρες του τέταρτου
γύρου βομβιστικών απειλών κατά κέντρων της εβραϊκής κοινότητας σε όλη τη χώρα, και την
ίδια στιγμή που οι σβάστικες και τα άλλα ναζιστικά σύμβολα μίσους έχουν
πολλαπλασιαστεί στις πανεπιστημιουπόλεις, στις βιτρίνες καταστημάτων, στις στάσεις
των λεωφορείων και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και μετά από αυτήν, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλειστεί από αντισημίτες.Εβραίοι δημοσιογράφοι και
bloggers υφίστανται παρενόχληση και γελοιοποιούνται, τα ονόματά τους μπαίνουν μέσα σε
πολλαπλές παρενθέσεις για να τους στιγματίσουν για την εβραϊκή τους ταυτότητα.

Οι επιθέσεις σε Εβραίους αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία, τόσο στο σύνολό της όσο
και κατ’ αναλογία, των εγκλημάτων μίσους που διαπράττονται στις Ηνωμένες Πολιτείες με
βάση το θρήσκευμα. Δεν αποτελεί έκπληξη, που όσοι τροφοδοτούν το μίσος μέσω των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συχνά δεν χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους ονόματα, και
έτσι η πρόσφατη εξάπλωση του αντισημιτισμού δεν μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα στην
μία ή την άλλη πηγή. Όμως, η ρατσιστική φύση αυτών των αναρτήσεων και η ρητορεία
υπεροχής της άσπρης φυλής, υποδηλώνει ότι οι αντισημίτες ενθαρρύνονται, για να μην
πούμε ότι υποστηρίζονται ανοιχτά, από τη λεγόμενη «εναλλακτική - δεξιά», που έχει
εγκατασταθεί στα άκρα της συντηρητικής Αμερικής και ζει με τη φαντασιακή νοσταλγία για
τις «παλιές καλές μέρες», τότε που η χώρα μας υποτίθεται ότι ήταν λευκή, χριστιανική και
αγγλοσαξονική.
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Πρόεδρε Τραμπ, δραστηριοποιείστε στην αγορά ακινήτων μιας από τις πιο
κοσμοπολίτικες πόλεις του κόσμου, μιας πόλης που, όπως σας αρέσει να λέτε, έχει το
λιγότερο αντισημιτικό πρόσωπο στον κόσμο. Επίσης, μιλάτε με υπερηφάνεια για τα μέλη
της στενής οικογένειάς σας που είναι Εβραίοι. Ωστόσο, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν
σχολιάζετε τις απειλές που θέτουν σε κίνδυνο και τους ίδιους, όπως ακριβώς και όλους
εμάς τους υπόλοιπους.

Δεν είναι καιρός να μιλήσετε, δυνατά και ξεκάθαρα, ακόμη και εναντίον όσων ενδέχεται
να έχουν ερμηνεύσει λανθασμένα εντελώς το κάλεσμά σας να «κάνουμε την Αμερική
μεγάλη ξανά» και να βάλουμε την «Αμερική πάνω από όλα» ως πρόσκληση να στραφούμε ο
ένας εναντίον του άλλου;

Στην συνέντευξη Τύπου με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, είπατε στον δημοσιογράφο που
σας ρώτησε για τον αντισημιτισμό ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα συμβούν
«πολλά καλά πράγματα» και «πολλή αγάπη». Η αγάπη μπορεί πράγματι να κάνει πολύ
καλό, αλλά, σε αντίθεση με τους στίχους των Beatles, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Για να
σταματήσει το αντιεβραϊκό μίσος, θα πρέπει να ξεκινήσετε από το να το κατονομάζετε και
να το δηλώνετε εντελώς ξεκάθαρα.

Οι ΗΠΑ έχουν καθοδηγήσει τον κόσμο στην μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη
θρησκευτική ελευθερία. Στην χώρα μας, φιλοδοξούμε να κρίνουμε τους ανθρώπους με βάση
τον χαρακτήρα και τις πράξεις τους, όχι με βάση την εθνότητα ή την πίστη.

Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο του αμερικανικού πνεύματος, σας παροτρύνουμε να
καταδικάσετε αυτό που συχνά αποκαλείται «η αρχαιότερη μισαλλοδοξία» -τον
αντισημιτισμό - και να απελευθερώσετε τη δύναμη της κυβέρνησης να αντιστοιχεί τα λόγια
και τις πράξεις.

Πηγή: HUFFINGTON POST
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