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To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε, με ψήφισμά του στις 2 Ιουνίου 2017, τον
λειτουργικό ορισμό του αντισημιτισμού. Το ψήφισμα έθεσαν προς συζήτηση και επικύρωση
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), η
Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και το Κόμμα Συμμαχίας
Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE). Με την ομόφωνη επικύρωση του
ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τον λειτουργικό ορισμό του αντισημιτισμού, ένα
εργαλείο που θα βοηθήσει στη συντεταγμένη αντιμετώπιση του
αντισημιτισμού.Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο λειτουργικός ορισμός του αντισημιτισμού
εγκρίθηκε για πρώτη φορά από το Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των φαινομένων ρατσισμού
και ξενοφοβίας (
EUMC,
σήμερα FRA
, Fundamental Rights Agency) το 2005, αλλά υιοθετήθηκε μόλις το 2016 από τις 31 χώρες
(εκ των οποίων οι 24 είναι ευρωπαϊκές) που απαρτίζουν την Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη
του Ολοκαυτώματος (
IHRA
).

Ο λειτουργικός ορισμός του αντισημιτισμού εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε
μια περίοδο κατά την οποία παρατηρείται αύξηση των αντισημιτικών επεισοδίων, για να
προσφέρει στα κράτη-μέλη το πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να κινηθούν για να
αντιμετωπίσουν οργανωμένα τον αντισημιτισμό και, βεβαίως, να προστατεύσουν τους
Εβραίους, αλλά και όλους τους πολίτες τους από ρητορικές και φυσικές εκδηλώσεις του
αντισημιτισμού.

Μέχρι στιγμής, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία και η Ρουμανία έχουν υιοθετήσει
επισήμως τον ορισμό αυτό της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος ( I
HRA
).

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο αριθμός των αντισημιτικών επεισοδίων στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όπως επισημαίνουν
διάφοροι οργανισμοί, μεταξύ των οποίων ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και την
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
(FRA), τα πορίσματα της έκθεσης που παρουσίασε η επίτροπος για την Δικαιοσύνη, κα Věra
Jourová, είναι ενθαρρυντικά: σύμφωνα με τη δεύτερη έκθεση εφαρμογής του κώδικα
δεοντολογίας που συνήφθη με εταιρείες πληροφορικής ακριβώς πριν από έναν χρόνο,
σημειώνεται πρόοδος στην διαδικτυακή μάχη εναντίον του αντισημιτισμού. Μάλιστα, κατά
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μέσο όρο, στο 59% των αναφερόμενων περιπτώσεων αντισημιτισμού, οι εταιρείες
πληροφορικής έσβησαν το σχετικό περιεχόμενο μίσους. Το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο σε
σχέση με εκείνο που είχε καταγραφεί έξι μήνες νωρίτερα (28%).

Οποιαδήποτε μορφή βίας, λεκτικής ή έμπρακτης, κατά των Ευρωπαίων πολιτών, Εβραίων
και μη Εβραίων δεν είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
καταπολέμηση του αντισημιτισμού είναι μια ευθύνη για την κοινωνία στο σύνολό της και η
παραίνεση, μέσω του ψηφίσματος της 2 ας Ιουνίου προς όλα τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν
και να εφαρμόσουν αυτό το εργαλείο για τον εντοπισμό και την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των αντισημιτικών επεισοδίων, συμβάλλει τόσο στην επιβολή του νόμου και
στην προάσπιση της εκάστοτε δικαστικής διαδικασίας, όσο και στην προάσπιση των ίδιων
των αξιών της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓ
ΓΛΙΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ EJC

- Η ΜΑΚΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ
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