ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΕΛΓΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΑΡΜΑ

Κατά την αποκριάτικη παρέλαση που έγινε φέτος στο καρναβάλι της πόλης Ααλστ στο
Βέλγιο συμμετείχε ανάρμοστο αντισημιτικό άρμα και το ΚΙΣΕ απέστειλε στον πρέσβη
του Βελγίου στην Ελλάδα επιστολή διαμαρτυρίας.

Ο πρέσβης του Βελγίου στην Ελλάδα κ. Luc Liebaut απέστειλε στο ΚΙΣΕ την
ακόλουθη απάντηση:

«Αναφερόμενος στην επιστολή σας της 6ης Μαρτίου 2019 που ορθά αναφέρεστε στο
«ανάρμοστο αντισημιτικό άρμα στην φετινή παρέλαση του καρναβαλιού του Ααλστ»
επισημαίνω τα εξής:

Επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι οι Αρχές του Βελγίου αντέδρασαν άμεσα μόλις έγινε
γνωστή η συμμετοχή άρματος στην παρέλαση για τον εορτασμού του καρναβαλιού στην
πόλη Ααλστ του Βελγίου με καρικατούρα εβραίου. Τόσο οι Αρχές της χώρας, όσο και πολλοί
πολίτες -εβραίοι και μη- σοκαρίστηκαν και εξοργίστηκαν με το θέμα αυτό. Κατατέθηκε
προσφυγή μέσω του UNIA (Εθνικό Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Βελγίου), του
ανεξάρτητου δημόσιου φορέα καταπολέμησης των διακρίσεων, ο οποίος προάγει τις ίσες
ευκαιρίες για όλους. Κατά το πρώτο στάδιο, ο UNIA θα καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς (τους εκπροσώπους των Αρχών του Βελγίου, της οργανωτικής επιτροπής του
καρναβαλιού, τον οργανισμό του καρναβαλιού που σχεδίασε και έφτιαξε την καρικατούρα,
κ.ά) για να συγκεντρώσει τα στοιχεία, να συζητήσει το θέμα, να αποδώσει τις ευθύνες που
αναλογούν στον καθένα, και να αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Οι Αρχές του Βελγίου είναι της γνώμης ότι περιστατικά όπως αυτό στο Ααλστ δεν πρέπει
να μένουν χωρίς έρευνα και ότι αντιθέτως δίνουν την ευκαιρία επανεξέτασης –όπως κάνει η
χώρα μου- των μηχανισμών που υπάρχουν για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του
ρατσισμού, τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα, που αφορά στην πρόληψη, όσο και στο
δικαστικό, που αφορά στην καταστολή.

Σας διαβεβαιώ ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού είναι και
παραμένει προτεραιότητα για το Βέλγιο, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο
πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της.
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Επιθυμώ επίσης να αναφέρω τον ενεργό ρόλο που έπαιξε το Βέλγιο στις
διαπραγματεύσεις των ιδιαίτερα σημαντικών Συνθηκών για τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και το Κράτος Δικαίου, καθώς και για την καταπολέμηση των διακρίσεων και
του ρατσισμού, αποφάσεις που έχουν επικυρωθεί και ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο της
χώρας μου. Επιτρέψτε μου να επισημάνω τη συνεργασία της χώρας μου με τον ειδικό
εκπρόσωπο του OSCE για τον αντισημιτισμό, την ενεργό συμμετοχή του Βελγίου στον IHRA
και την τακτική συνεργασία της κυβέρνησης του Βελγίου με τις σημαντικότερες εβραϊκές
οργανώσεις παγκοσμίως.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω την επιστολή μου αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση του Βελγίου
γνωρίζει ότι η καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων, του αντισημιτισμού, του
μίσους για τον εβραϊκό λαό, της άρνησης και της υποβάθμισης του Ολοκαυτώματος
χρειάζονται μόνιμη επαγρύπνηση και αποφασιστικότητα από όλους τους παράγοντες της
παγκόσμιας κοινότητας, καθώς και μία συνεχή προσπάθεια για την εκπαίδευση και τη
μνήμη.

Η χώρα μου κατανοεί πλήρως τις ευθύνες της στο θέμα αυτό και το έχει αποδείξει στο
παρελθόν και θα εξακολουθεί να το κάνει και στο μέλλον».
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