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Ηγέτες εβραϊκών κοινοτήτων από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν, πρώτη φορά, σε κοινή
σύνοδο με 22 ειδικούς απεσταλμένους, επιτρόπους και συντονιστές για την καταπολέμηση
του Αντισημιτισμού, προκειμένου να διαμορφώσουν κοινή στρατηγική για την αναχαίτιση
των φαινομένων του αντισημιτισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της
ριζοσπαστικοποίησης και της ρητορικής μίσους. Η Σύνοδος διοργανώθηκε από τη Ρουμανική
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο
(WJC) στο Βουκουρέστι, στις 17 και 18 Ιουνίου 2019. Την οργανωτική ευθύνη από πλευράς
του WJC είχε ο Ελληνοεβραίος, Λεόν Σαλτιέλ, εκπρόσωπος του WJC στα Ηνωμένα Έθνη
στη Γενεύη και συντονιστής για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο ειδικός γραμματέας Θρησκευτικής και Πολιτιστικής
Διπλωματίας και ειδικός απεσταλμένος για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού, Δρ
Ευστάθιος Λιανός Λιάντης. Στο περιθώριο της Συνόδου είχε διμερείς επαφές με τον ειδικό
απεσταλμένο των ΗΠΑ, Elan Carr, τη συντονίστρια της ΕΕ, Katharina von Schnurbein, τον
επίτροπο της Γερμανίας για την Εβραϊκή Ζωή, Felix Klein, τον επίτροπο του ομοσπονδιακού
κρατιδίου της Βάδης Βυρτεμβέργης, Michael Blume, τον υφυπουργό Εξωτερικών της
Βουλγαρίας, Georg Georgiev, καθώς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Παγκόσμιου
Εβραϊκού Συμβουλίου και των ανά τον κόσμο Ιουδαϊκών κοινοτήτων.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, οι μετέχοντες είχαν την ευκαιρία στην
προκαταρκτική συνάντηση να εξετάσουν το ζήτημα των μέτρων για την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού μέσω της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής των κρατών.
Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρία με μέλη του Διεθνούς Εβραϊκού Συμβουλίου,
την οποία άνοιξε με ομιλία του ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας.

Στο τρίτο μέρος των ημερήσιων εργασιών αναπτύχθηκαν εισηγήσεις πάνω στο θέμα
κρατικές αρχές και κοινότητες στην κοινή προσπάθεια για την εξάλειψη του
Αντισημιτισμού. Ο λόρδος Pickles μίλησε για το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου στην
υιοθέτηση και την εφαρμογή του ορισμού εργασίας του IHRA για τον Αντισημιτισμό. Η Anna
Boksitskaya και ο Mikhail Fedotov αναφέρθηκαν στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού στη
Ρωσία και τον ρόλο του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών. Η τρίτη εισήγηση των
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Ernest Herzog και Omer Barak είχε ως θέμα το βίαιο πρόσωπο του Αντισημιτισμού με το
πέρασμα από τη διαδικτυακή προσβολή στη φυσική βία. Οι εργασίες της πρώτης ημέρας
ολοκληρώθηκαν με δείπνο που παρέθεσε η πρωθυπουργός της Ρουμανίας στους μετέχοντες
απεσταλμένους, παρουσία πολλών υπουργών της κυβέρνησης, του προέδρου της
Γερουσίας, πρέσβεων και άλλων επισήμων.

Τη δεύτερη ημέρα, οι συνεδρίες έλαβαν χώρα στο κτήριο του Κοινοβουλίου, όπου
παρουσιάστηκαν τρόποι πρακτικής καταπολέμησης του Αντισημιτισμού και συζητήθηκε ο
ρόλος της εκπαίδευσης και της μνήμης σε αυτόν τον σκοπό. Στη λήξη της Συνόδου η
προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε επίσημη διακήρυξη, με την οποία
δήλωσε ότι το συμπέρασμα της συνόδου καταδεικνύει ότι υφίστανται σημαντικές
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και χρειάζεται να προβλεφθούν επιπλέον
μέτρα σε ορισμένους τομείς, με τέσσερις συγκεκριμένους στόχους: 1) Βελτίωση του
διαλόγου και της συνεργασίας προκειμένου να εδραιωθεί η ασφάλεια των Εβραϊκών
κοινοτήτων. 2) Προώθηση της υιοθέτησης του μη νομικά δεσμευτικού ορισμού του
αντισημιτισμού που υιοθέτησε η Διεθνής Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. 3)
Χρηματοδότηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διατήρησης της μνήμης του
Ολοκαυτώματος, και 4) βελτίωση της καταγραφής και της συλλογής δεδομένων σχετικά με
τα εγκλήματα μίσους, περιλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για τις
αστυνομικές και δικαστικές αρχές, καθώς και την παροχή στήριξης σε οργανισμούς που
συμμετέχουν ενεργά στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα εγκλήματα μίσους.
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