ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Στις 12 & 13.11.2014, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(ΟΑΣΕ) διοργάνωσε στο Βερολίνο διάσκεψη για τον αντισημιτισμό. Αφορμή ήταν η επέτειος
από την «Διακήρυξη του Βερολίνου» πριν από δέκα χρόνια, με την οποία τα κράτη μέλη του
ΟΑΣΕ καταδίκασαν τον αντισημιτισμό ως μία απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και
συμφώνησαν σε μέτρα για την αντιμετώπισή του.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων διεθνών εβραϊκών οργανώσεων,
καθώς και εκπρόσωποι των 57 κρατών-μελών του ΟΑΣΕ. Η επίσημη ελληνική
αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών εκπροσωπήθηκε από τον υφυπουργό κ.
Κυριάκο Γεροντόπουλο, ο οποίος μίλησε για τον αντισημιτισμό στην Ελλάδα, εστιάζοντας
κυρίως στη σύλληψη των μελών του νεοναζιστικού μορφώματος και την επικείμενη δίκη
τους. Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Βενιαμίν
Αλμπάλα.

Την πρώτη ημέρα της διάσκεψης έγιναν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για τους τρόπους
αντιμετώπισης του αντισημιτισμού στο διαδίκτυο και της αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης
και μη διαχειρίσιμης εμφάνισης αντισημιτικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
τις μεγάλες μηχανές αναζήτησης πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως
πρέπει να τεθούν όρια στη δημοσίευση αντισημιτικών σχολίων στο διαδίκτυο και πρότειναν
να συμπεριληφθεί στις κατηγορίες κακόβουλων αναρτήσεων που μπλοκάρονται από τους
παρόχους και δεν δημοσιεύονται. Συζητήθηκαν επίσης η άρνηση του Ολοκαυτώματος, η
ασφάλεια των εβραϊκών Κοινοτήτων, η σχέση μεταξύ του εθνικισμού και του αντισημιτισμού
και οι επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό εβραϊκό πληθυσμό από τη διένεξη στη Μέση Ανατολή.

Η επίσημη έναρξη της Διάσκεψης έγινε στις 13.11.14 με τη συμμετοχή πολλών υπουργών
Εξωτερικών, όπως του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας και της Ελβετίας, οι οποίοι
έκαναν τους εναρκτήριους χαιρετισμούς, καθώς και πολλών βουλευτών και διακεκριμένων
προσωπικοτήτων.

Οι εισηγήσεις εστιάστηκαν κυρίως στην αύξηση του αντισημιτισμού και στην καταπάτηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως
πρέπει «να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο
αντισημιτισμός».

1/2

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΑΣΕ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Επισημάνθηκε επίσης το γεγονός πως από τα 57 κράτη μέλη του ΟΑΣΕ μόνο 12 στέλνουν
τακτικά εκθέσεις αντισημιτικών συμβάντων.

Για το 2015 την προεδρία θα αναλάβει η Σερβία.
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