ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟ

Ο Έλληνας Ειδικός Απεσταλμένος για τον Αντισημιτισμό, Δρ. Ευστάθιος Λιανός – Λιάντης,
υπέγραψε, μαζί με Ευρωπαίους και διεθνείς ομολόγους του, επιστολή-κάλεσμα προς τα
ποδοσφαιρικά σωματεία να υιοθετήσουν τον Ορισμό του IHRA για τον Αντισημιτισμό
«προκείμενου να υποστηρίξουν τη διεθνή προσπάθεια για την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού».
Η
πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον Λόρδο Τζον Μαν, σύμβουλο της Βρετανικής κυβέρνησης για
τον αντισημιτισμό.

Στην επιστολή τονίζεται ότι μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες της Βρετανικής Premier
League υιοθετούν τον Ορισμό και τον υπογράφουν σε δημόσιες εκδηλώσεις. Η Chelsea ήτ
αν η πρώτη ομάδα που προχώρησε σε αυτή την πρωτοβουλία (photo) και ακολουθήσε η
West
Ham
και η
Bournemouth
. Στη Γερμανία η πρωτοβουλία ξεκίνησε με την
Borussia
Dortmund
, ενώ άλλες εθνικές και διεθνείς ομάδες προτίθενται να ανακοινώσουν την υιοθέτηση του
Ορισμού προσεχώς.

Η επιστολή επισημαίνει ότι η «καταπολέμηση της ανόδου του αντισημιτισμού είναι μια
πολύ σημαντική προτεραιότητα. Οι ομάδες έχουν υιοθετήσει τον Ορισμό ως δήλωση των
αξιών τους. Ο Ορισμός όχι μόνο θέτει σαφή οριοθέτηση, αλλά λειτουργεί και ως σημείο
αναφοράς για υπαλλήλους, εργαζόμενους στα γήπεδα και φιλάθλους ως προς το τί είναι ο
αντισημιτισμός. Πρόκειται για έναν λειτουργικό ορισμό εργασίας και όχι για έναν νομικό
ορισμό, δηλαδή, ο ρόλος του είναι η ενημέρωση και η παροχή πρακτικής βοήθειας για την
αντιμετώπιση περιστατικών αντισημιτισμού ή η πρόληψη για την αποφυγή μελλοντικών
περιστατικών». «Η υιοθέτηση του Ορισμού θα στείλει ένα δυναμικό μήνυμα σχετικά με το
ήθος της ομάδας κάτι που θα εκτιμηθεί από τις τοπικές και διεθνείς εβραϊκές κοινότητες,
καθώς και από τους εβραίους φιλάθλους. Το μήνυμα του Ορισμού είναι ουσιαστικό για όλους
τους πολίτες και τους υποστηρικτές του ποδοσφαίρου καθώς ο αντισημιτισμός –όπως και
όλες οι ρατσισμού και ξενοφοβίας- αποτελεί επίθεση στην ίδια τη Δημοκρατία και
αντιτίθεται στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, της ελευθερίας, του
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σεβασμού της αξιοπρέπειας του ανθρώπου ανεξάρτητα από ταυτότητα, καταγωγή και
πεποιθήσεις», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή.

Την μεστή νοημάτων επιστολή προσυπογράφει και η Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού Katharina von Schnurbein.
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