ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ OSCE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ
παρουσίασε, σε ειδική τελετή που έγινε στις 15.5.2017 στο Γερμανικό Κοινοβούλιο στο
Βερολίνο, τη νέα του έκδοση «Understanding anti-Semitic Hate Crimes and Addressing
the Security Needs of Jewish Communities– A Practical Guide»
(Κατανοώντας τα αντισημιτικά εγκλήματα μίσους και Αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες
ασφάλειας των Εβραϊκών Κοινοτήτων – Ένας Πρακτικός Οδηγός). Πρόκειται για ένα
εγχειρίδιο που στόχο του έχει να συνδράμει τις Κυβερνήσεις στον χειρισμό των αναγκών
ασφάλειας των Εβραϊκών Κοινοτήτων.

Οι πολύνεκρες αντισημιτικές επιθέσεις των τελευταίων ετών στην Τουλούζη, τις
Βρυξέλλες, το Παρίσι, την Κοπεγχάγη κ.α. καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
εντατικοποίησης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού.

Η πρωτοβουλία της έκδοσης του εγχειριδίου, όπως εξήγησε ο Διευθυντής του ODIHR
Μίκαελ Τζόρτζ Λίνκ παρέχει πρακτικές μεθόδους και συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να
εφαρμοστούν σε συνεργασία με τις κατά τόπους εβραϊκές κοινότητες ώστε να συμβάλλουν
στην εξάλειψη της ανασφάλειας και του φόβου.

Η έκδοση «Κατανοώντας τα αντισημιτικά εγκλήματα μίσους και Αντιμετωπίζοντας τις
ανάγκες ασφάλειας των Εβραϊκών Κοινοτήτων» εκπονήθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος «Τα λόγια σε έργα για την Αντιμετώπιση του Αντισημιτισμού», με τη
συνεργασία ειδικών απ΄ όλες τις χώρες του ΟΑΣΕ, και έχει ενσωματώσει όλες τις καλές
πρακτικές και τις αποτελεσματικότερες μεθόδους καταπολέμησης του φαινομένου σε
συνάρτηση με το αίσθημα ασφάλειας των Εβραϊκών Κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα «Τα Λόγια σε Έργα» χρηματοδοτείται από τη Γερμανική Κυβέρνηση και
κινείται γύρω από τρείς άξονες: Την ασφάλεια των Εβραϊκών Κοινοτήτων, την
αντιμετώπιση του αντισημιτισμού μέσω της παιδείας και την ενίσχυση δεσμών συνεργασίας
μεταξύ των Κοινοτήτων.
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«Το 2013, βάσει των στοιχείων του FRA, τα δύο τρίτα των θυμάτων αντισημιτικής
σωματικής βίας δεν κατάγγειλαν το περιστατικό», είπε η Αντιπρόεδρος του Γερμανικού
Κοινοβουλίου Πέτρα Πάου. «Οι χώρες – μέλη του ΟΑΣΕ έχουν κατ΄ επανάληψη δεσμευθεί
στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης των Εβραϊκών Κοινοτήτων. Είναι
λοιπόν ύψιστης σημασίας οι Κυβερνήσεις να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις σε δράση και
έργο», είπε χαρακτηριστικά η Γερμανίδα βουλευτής Ντόρις Μπάρνετ κατά την εκδήλωση.

«Βασικό σημείο εκκίνησης είναι να κατανοήσουμε τις ανάγκες των Εβραϊκών Κοινοτήτων
και το πώς τα θύματα βιώνουν τα εγκλήματα μίσους. Η έκδοση αυτή θα δώσει το έναυσμα
στις χώρες του ΟΑΣΕ για μια αναλυτική εκτίμηση των ζητημάτων ασφάλειας και των
αποτελεσματικότερων μεθόδων», τόνισε ο Γκερνότ Έρλερ βουλευτής και εκπρόσωπος της
Γερμανίας κατά την προεδρία της στον ΟΑΣΕ το 2016.

Στην τελετή το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε από τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Βενιαμίν Αλμπάλα.

Η ηλεκτρονική έκδοση διατίθεται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας του ODIHR και μπορείτε
να την κατεβάσετε ΕΔΩ .
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