ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

Στις 13 Οκτωβρίου 2021 έγινε στο Μάλμο της Σουηδίας Διεθνές Φόρουμ για τη Μνήμη του
Ολοκαυτώματος και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού με τίτλο «Θυμόμαστε –
Αντιδρούμε». Στο Φόρουμ συμμετείχαν πολλοί ξένοι αξιωματούχοι, καθώς και εκπρόσωποι
εβραϊκών οργανισμών μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του EJC Δρ. Μοσέ Κάντορ. Κατά
την ομιλία του ο Δρ. Κάντορ ζήτησε απ΄ όλους τους ηγέτες να εστιάσουν τις προσπάθειές
τους στην αντιμετώπιση του εξτρεμισμού και των θεωριών συνωμοσίας που είναι
διαδεδομένα κυρίως στη νέα γενιά.

«Για περισσότερο από ένα χρόνο, η νεολαία ζούσε με περιοριστικά μέτρα και εκτίθονταν
καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας στην παραπληροφόρηση του διαδικτύου, στον εξτρεμισμό
και τον αντισημιτισμό. Ποτέ στην ιστορία δεν έχει ξανασυμβεί η νέα γενιά, άτομα δηλαδή
που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για το Ολοκαύτωμα, να έχει δεχθεί τόσο έντονη πλύση
εγκεφάλου με θεωρίες συνωμοσίας και ψεύδη», δήλωσε ο Δρ. Κάντορ. «Συνεπώς μία βασική
πρόκληση της εποχής μας είναι να προστατεύσουμε τη νέα γενιά από τον εξτρεμισμό.
Μέχρι τώρα έχουν αποτύχει οι περισσότερες στρατηγικές μας».

Ο Δρ. Κάντορ τόνισε τη σημασία υιοθέτησης μίας πολύπλευρης προσέγγισης στο θέμα
του προβλήματος του εξτρεμισμού παρέχοντας στέρεες οικονομικές βάσεις και
χρησιμοποιώντας την επιρροή του διαδικτύου για καλό σκοπό: «Πρέπει να επενδύσουμε
περισσότερο στους νέους ανθρώπους, χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ
των γενεών. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην ψηφιακή εποχή, να βρούμε τα κατάλληλα
άτομα που ασκούν επιρροή στο διαδίκτυο και να φτιάξουμε κοινωνικές πλατφόρμες που θα
προσελκύσουν τη νέα γενιά».

«Δεν μπορούμε να νικήσουμε τη μάχη κατά του αντισημιτισμού εάν δεν έχουμε νικήσει τη
μάχη κατά του εξτρεμισμού γενικότερα. Μπορούμε να αναστρέψουμε τον ρόλο των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης από δυνητικό της καταστροφής της ψυχικής υγείας, στο πιο
αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης του εξτρεμισμού», προσέθεσε.
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Ο Μ. Κάντορ μίλησε ενώπιον αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, επιστημόνων και
εκπροσώπων κοινωνικών φορέων από 50 περίπου χώρες. Ήταν η πρώτη δημόσια ομιλία του
κ. Κάντορ, μετά το 5ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Ολοκαύτωμα. Το Διεθνές Φόρουμ του
Μάλμο επρόκειτο να γίνει τον Οκτώβριο του 2020 στην Ιερουσαλήμ, για την επέτειο των 75
χρόνων από το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και την απελευθέρωση του Άουσβιτς,
αλλά καθυστέρησε.

Στο Φόρουμ, που έγινε υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού της Σουηδίας Στέφαν Λόβεν,
παρέστησαν διεθνείς ηγέτες όπως ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρζογκ, ο Πρόεδρος της
Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις, οι Πρωθυπουργοί της Ιρλανδίας Μιχόλ Μάρτιν, της Δανίας
Μέτε Φρέντρικσεν, ο Γεν. Γραμματέας το ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα
φον ντερ Λάινεν. Επίσης, παρέστησαν οι βασιλείς της Σουηδίας καθώς και εκπρόσωποι των
εταιρειών Google, Facebook and Tik Tok.

*Στοιχεία από ιστοσελίδα EJC, 14.10.2021
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