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Οι μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπες με το
φαινόμενο ενός διαρκώς αυξανόμενου mainstream αντισημιτισμού, «κάτι που έχουμε να
δούμε από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο» σχολίασε το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κογκρέσο,
αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην Αριστερά όσο και στην άκρα Δεξιά.

Η ετήσια Έκθεση του Κέντρου Kantor του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ που δημοσιεύθηκε
χθες αναλύει ποσοτικά και ποιοτικά τις εκδηλώσεις και τα περιστατικά αντισημιτισμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, αν και ο συνολικός αριθμός των βίαιων αντισημιτικών
περιστατικών μειώθηκαν το 2017 κατά 9% (327 καταγεγραμμένες περιπτώσεις),
περιστατικά όπως η λεκτική παρενόχληση, οι βανδαλισμοί και οι επιθέσεις σημείωσαν
μεγάλη αύξηση.

Στη Γαλλία, την χώρα με την μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη, τα
περιστατικά αντισημιτικής βίας έχουν αυξηθεί με αλματώδη ρυθμό και ένταση, κάτι που
τεκμηριώνει και η πρόσφατη δολοφονία της 85χρονης Εβραίας Mireille Knoll , η οποία
δολοφονήθηκε στο Παρίσι, ενώ είχε επιζήσει του Ολοκαυτώματος.

Στη Γερμανία, όπου βρίσκεται η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εβραϊκή κοινότητα στον κόσμο,
ο αριθμός των αντισημιτικών ενεργειών αυξήθηκε σε 707 το 2017, από τις οποίες οι 24
ταξινομήθηκαν ως βίαιες περιπτώσεις σε σύγκριση με τις 15 που είχαν καταγραφεί το 2016.

Σε δηλώσεις του ο Dr. Moshe Kantor, ιδρυτής του Κέντρου Kantor και πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου
, το οποίο εκπροσωπεί τις δημοκρατικά εκλεγμένες εβραϊκές κοινότητες σε όλη την
Ευρώπη, σημείωσε ότι το αποτέλεσμα οφείλεται στην τάση κανονικοποίησης έκφρασης του
αντισημιτισμού.

«Η γενικότερη αίσθηση που εισπράτουν οι Εβραίοι, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο κοινωτήτων, είναι ότι ο αντισημιτισμός διανύει μια νέα φάση και γίνεται ευρέως
διαδεδομένος στα περισσότερα μέρη του κόσμου» είπε. «Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης,
οι εβραϊκές κοινότητες και τα ιδρύματα μπορούν να λειτουργούν μόνο σε συνθήκες
αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οι περιφράξεις, η επιτήρηση, η αστυνομία και η στρατιωτική
προστασία έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας μας».
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Tι αναφέρει η Έκθεση για τα περιστατικά αντισημιτικής βίας στην Ελλάδα

Σε όλη τη διάρκεια του 2017, όπως και το 2016, οι αντισημιτικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα
δεν ήταν βίαιες (δεν υπήρξαν περιστατικά που αφορούσαν επιθέσεις σε Εβραίους και οι
βανδαλισμοί εβραϊκών χώρων ήταν ελάχιστοι), αν και αυξήθηκαν οι διαδόσεις
στερεοτυπικών θεωριών συνωμοσίας μέσω του διαδικτύου, των social media και των ΜΜΕ,
σύμφωνα με τις οποίες οι Εβραίοι ελέγχουν την παγκόσμια πολιτική και οικονομική εξουσία.

Η Έκθεση αναφέρεται επίσης στην δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία συνεχίζεται για
τρίτη χρονιά και αξιοποιεί στοιχεία από έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που
τεκμηριώνουν ότι το νεοναζιστικό κόμμα παραμένει ανθεκτικό στις δημοσκοπήσεις και στην
επιρροή που διατηρεί σε συγκεκριμένα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Επίσης οι
συντάκτες σημειώνουν περιστατικά αντισημιτικών δηλώσεων του Μητροπολίτη Πειραιά
Σεραφείμ, καθώς και περιθωριακών ακροδεξιών εφημερίδων και ρατσιστικών
πρωτοσέλιδων.

Ωστόσο οι συντάκτες παρατηρούν ότι έπειτα από τις καταγγελίες των εβραϊκών
οργανώσεων, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έδειξαν μηδενική ανοχή σε κρούσματα και
επιθέσεις αντισημιτισμού, ενώ η αντίδραση τους σε περιπτώσεις βανδαλισμών υπήρξε
ταχεία μέσω της άμεσης αποκατάστασης των ζημιών.

* Πηγή: Huffington Post, 12.4.2018, Εκθεση Kantor: Κανονικοποίηση του
αντισημιτισμού στην Ευρώπη. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

* ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ σε αρχ. pdf
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