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Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για την κυκλοφορία της διεθνούς έκθεσης του
Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ για τον Αντισημιτισμό το 2019, ο πρόεδρος του EJC Μοσέ
Κάντορ τόνισε ότι ήδη από τους πρώτους μήνες διάδοσης του κορωνοϊού έχουν σημειωθεί
αυξανόμενες περιπτώσεις αντισημιτικής ρητορικής, που αποδίδουν την εξάπλωση της
ασθένειας και την επακόλουθη οικονομική κρίση στους Εβραίους. «Από την αρχή της
πανδημίας του covid-19 καταγράφεται αξιοσημείωτη αύξηση των περιπτώσεων κατηγοριών
που θέλουν τους Εβραίους -ως άτομα αλλά και συλλογικά- να βρίσκονται πίσω από την
εξάπλωση του ιού ή να κερδοσκοπούν από την πανδημία», είπε χαρακτηριστικά ο Μ. Κάντορ
και συνέχισε: «η ρητορική και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται για να διαδώσουν αυτές τις
κατηγορίες παραπέμπουν σε αναβίωση των μεσαιωνικών ‘συκοφαντιών αίματος’, τότε που
οι Εβραίοι κατηγορούνταν ότι μετέδιδαν ασθένειες, ότι δηλητηρίαζαν τα πηγάδια, ότι
έλεγχαν τις οικονομίες».

Οι σχετικές θεωρίες συνομωσίας αναπαράγονται από ακροδεξιούς πολιτικούς στην
Ευρώπη και την Αμερική, καθώς και από υπερσυντηρητικούς κήρυκες στις ΗΠΑ, ακροδεξιούς
ακτιβιστές και Ιρανούς ηγέτες.

Ο Μ. Κάντορ πρόσθεσε ότι οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, παράλληλα με τα μέτρα για τον
περιορισμό της μετάδοσης του ιού, πρέπει να προνοήσουν και για την αντιμετώπιση του
λαϊκισμού και του εξτρεμισμού που προκύπτουν από αυτή την κρίση, υπενθυμίζοντας ότι η
οικονομική κρίση τόσο του 1930, όσο και του 2008 οδήγησαν στην εξάπλωση
ολοκληρωτικών ιδεολογιών.
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Αναφερόμενος στην έκθεση και στα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα
του Κέντρου Κάντορ για τον Αντισημιτισμό, του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, ο Μοσέ
Κάντορ επεσήμανε ότι το 2019 υπήρξε σημαντική αύξηση, της τάξης του 18%, των
αντισημιτικών επεισοδίων
(βίαιων, λεκτικών ή
οπτικοακουστικών), συνεχίζοντας τη σταθερή άνοδο του αντισημιτισμού που σημειώνεται
τα τελευταία χρόνια.

Συνολικά, το 2019 καταγράφηκαν 456 βίαια αντισημιτικά περιστατικά, έναντι των 387
που είχαν σημειωθεί το 2018. Επίσης,
ο αριθμός των ατόμων που δέχθηκαν επιθέσεις το 2019 αυξήθηκε κατά 30
περιπτώσεις
(αύξηση 22% σε σχέση με το 2018)
, εκείνων που δέχθηκαν
απειλές κατά ζωής αυξήθηκαν κατά 40 (ποσοστό αύξησης 47%)
και κατά
25 αυξήθηκαν οι περιπτώσεις φθοράς ιδιωτικών περιουσιών (ποσοστό αύξησης
24%).
Επιπλέον,
7 άτομα σκοτώθηκαν σε αντισημιτικές επιθέσεις
στη χρονιά που πέρασε.

«Δεν αυξήθηκαν σημαντικά μόνον οι αριθμοί των επιθέσεων αλλά κλιμακώθηκε και η φύση
τους με αύξηση των σοβαρότερων περιστατικών. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τις
Αρχές όλου του κόσμου», δήλωσε ο Μ. Κάντορ. «Ακριβώς λόγω αυτών των επικίνδυνων
τάσεων, περισσότεροι από 50 ηγέτες ανά τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ,
κατά τη φετινή Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, για τα 75 χρόνια από την
απελευθέρωση του Άουσβιτς. Ήταν ένα γεγονός ιστορικής σημασίας διότι καταφέραμε να
εντάξουμε στην παγκόσμια ατζέντα τη σπουδαιότητα της καταπολέμησης του
αντισημιτισμού. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι ένα συγκεκριμένο και συντονισμένο
διεθνές σχέδιο δράσης», είπε χαρακτηριστικά ο Μ. Κάντορ.

-Δείτε εδώ τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της έκθεσης Αντισημιτισμού
για το 2019 (βίντεο)

-Δείτε εδώ την έκθεση και εδώ το αρχείο pdf
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