ΤΟ EJC ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο (EJC), που εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές εβραϊκές
κοινότητες, εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το Αντιρατσιστικό Σχέδιο Δράσης
της ΕΕ, καθώς και για τη διενέργεια της Ευρωπαϊκής Αντιρατσιστικής Διάσκεψης , με
βασικό σκοπό την ενίσχυση των πρακτικών κατά του ρατσισμού στην Ευρώπη.

Ως Εβραίοι, θύματα του ρατσισμού που εμφανίζεται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες εδώ και
πολλούς αιώνες, συμπαραστεκόμαστε στα αδέρφια μας όλων των φυλετικών, εθνικών και
θρησκευτικών μειονοτήτων, καθώς και σε όλους όσους έχουν βιώσει και εξακολουθούν να
βιώνουν τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και τις διακρίσεις.

Ο ρατσισμός εκδηλώνεται με διακρίσεις και μίσος με βάση την εθνικότητα, τον πολιτισμό,
τη «φυλή» και τη θρησκεία. Οι εβραϊκές κοινότητες βιώνουν τον αντισημιτισμό, ο οποίος
προέρχεται από όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες του ρατσισμού.

Μόνον οι μειονότητες που βιώνουν τον ρατσισμό μπορούν να προσδιορίσουν την
καταπίεση που υφίστανται και τις πηγές από όπου προέρχεται.

Ο ρατσισμός έχει ολέθριες συνέπειες, όχι μόνο σε όσους επηρεάζονται άμεσα από τις
βίαιες ρατσιστικές επιθέσεις, αλλά και στους λαούς της Ασιατικής και Αφρικανικής
Ηπείρου, στους Μουσουλμάνους, στους Εβραίους και στους Ρομά, διότι υπάρχει μία
οργανωμένη και διαρκής άρνηση για ισότητα και ίσες ευκαιρίες των ατόμων αυτών σε ό,τι
αφορά την επιβολή του νόμου, την εκπαίδευση, τη στέγαση, την υγεία και την αγορά
εργασίας.

Ως εκ τούτου επικροτούμε πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, του
πολιτισμού και του αθλητισμού, που επισημαίνουν τέτοιες μορφές κακομεταχείρισης και
ρατσισμού.
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Οι εβραίοι γνωρίζουν καλά τις συνέπειες του ρατσισμού, καθώς τις έχουν βιώσει επί
πολλούς αιώνες σε όλες τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, αφού έχουν εξαναγκαστεί να φορούν
διακριτικά σύμβολα, έχουν αποκλειστεί από εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα και
έχουν εκδιωχθεί από σχεδόν τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία 800 χρόνια.
Ακόμα και μετά τον Διαφωτισμό οι εβραίοι στερούνταν της ελευθερίας της έκφρασης και
δεν είχαν δικαιώματα, δεδομένα που καλλιέργησαν το έδαφος για τη Σοά, κατά την οποία
αφανίστηκε ο μισός εβραϊσμός της Ευρώπης.

Ο αντισημιτισμός δεν έχει εξαλειφθεί από την κοινωνία της Ευρώπης. Παρόλο που στις
ημέρες μας δεν υπάρχουν πραγματικά «γκέτο», οι εβραίοι εξακολουθούν να αποκλείονται
από βασικούς τομείς. Υπάρχουν επίσης γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, όπου η
παρουσία των εβραίων ή το ότι φορούν εβραϊκά θρησκευτικά σύμβολα ή ο τρόπος
ντυσίματός τους μπορεί να οδηγήσει σε βίαιες αντισημιτικές ενέργειες.

Ομοίως, υπάρχουν ακόμα τομείς στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα όπου οι εβραίοι
έρχονται αντιμέτωποι με διακρίσεις, τόσο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και στα
ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ πολύ συχνά το νομοθετικό σύστημα δεν μπορεί να
αναγνωρίσει τα αντισημιτικά κίνητρα στα βίαια εγκλήματα κατά των εβραίων.

Γνωρίζουμε ότι παρόμοιες εμπειρίες έχουν και άλλες εθνικές και θρησκευτικές
μειονότητες, και γι’ αυτό τους συμπαραστεκόμαστε και ελπίζουμε να συνεργαστούμε ώστε
να αντιμετωπιστεί κάθε μορφή ρατσισμού, διακρίσεων και μισαλλοδοξίας.

Η καταπολέμηση του ρατσισμού πρέπει πάντα να ξεκινά ακούγοντας τις εμπειρίες των
ατόμων που βιώσαν τις διακρίσεις και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα και τις
δομές των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των
μειονοτικών ομάδων, οι οποίοι θα πρέπει να αποτελούν την κινητήρια δύναμη του
Αντιρατσιστικού Σχεδίου Δράσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Πορτογαλική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει
να ενθαρρύνουν και να συντονίσουν όλα τα κράτη ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για
την καταπολέμηση του ρατσισμού.
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Αναμένουμε η επικείμενη Ευρωπαϊκή Αντιρατσιστική Διάσκεψη να έχει ως αποτέλεσμα
την ταυτόχρονη και πραγματική ανάληψη δεσμευτικών δράσεων από τα κράτη μέλη, ώστε
να υποστηριχτεί η εφαρμογή του Αντιρατσιστικού Σχεδίου Δράσης.

*Μετάφραση άρθρου από την ιστοσελίδα του EJC, 15.3.2021
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