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Η παράδοση του Ρος Ασανά, βαθιά ριζωμένη στις αξίες του Εβραϊσμού, μας θυμίζει την
ικανότητα της ανθρωπότητας να κάνει μια νέα αρχή, να θεραπεύεται και να ανοικοδομείται,
καθώς μας επιτρέπει να γιορτάζουμε την πλούσια Εβραϊκή κληρονομιά και τη συνεισφορά
της Ευρωπαϊκής κουλτούρας. Επίσης, μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια παύση και να
προβληματιστούμε για την χρονιά, με τα επιτεύγματά της και τις προκλήσεις της.

Την προηγούμενη χρονιά, κάναμε τεράστια πρόοδο στη καταπολέμηση του αντισημιτισμού
αλλά και στην προστασία και τον εορτασμό της Εβραϊκής ζωής στην Ευρώπη και στον
κόσμο όλο. Στις 5 Οκτωβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την πρώτη
Στρατηγική της για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την προώθηση της Εβραϊκής
ζωής, που σκοπό έχει να σταματήσει όλες τις μορφές του αντισημιτισμού,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής επιδότησης για την προστασία των δημόσιων χώρων,
την προώθηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος – διαδικτυακά και μη – σε μια κοινωνία με
λιγότερους επιζώντες, την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη της Εβραϊκής ζωής. Οι
ενέργειες που προωθήθηκαν από την στρατηγική είναι ακόμα πιο σημαντικές σήμερα που ο
κόσμος υποφέρει από πρωτοφανείς αλλαγές οι οποίες αυξάνουν την απειλή εναντίον της
Εβραϊκής κοινότητας.

Ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι θα υπάρξει ξανά πόλεμος σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Παράλληλα
και ως συνέπεια αυτού, είδαμε την αύξηση της αντισημιτικής ρητορικής μίσους και των
μύθων συνομωσίας. Οι Ρωσικές Αρχές όπλισαν την αλλοίωση του Ολοκαυτώματος και του
αντισημιτισμού ώστε να δικαιολογήσουν τη στρατιωτική τους επιθετικότητα εναντίον της
Ουκρανίας. Η διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος έχει ένα διαβρωτικό αποτέλεσμα όχι μόνο
για την Εβραϊκή κοινότητα, αλλά και για την συλλογική ιστορική μας μνήμη, καθώς και για
την ανθεκτικότητα και τη συνοχή των δημοκρατικών μας κοινωνιών. Η υποτίμηση, ο
ευτελισμός ή η άρνηση του Ολοκαυτώματος ποινικοποιείται σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να προασπίζει το κράτος δικαίου και τις
αξίες μας, να ενεργεί στις δύσκολες στιγμές και να προστατεύει τους Εβραίους πολίτες
της ενάντια σε κάθε εκδήλωση αντισημιτισμού. Την ίδια στιγμή, η καρδιά της στρατηγικής
και ο απώτερος στόχος της είναι να καλλιεργήσει την Eβραϊκή ζωή.
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Η Εβραϊκή ζωή ευημερεί στις δημοκρατίες, όπου το κράτος δικαίου επιβάλλεται και τα
ανθρώπινα δικαιώματα είναι σεβαστά. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει ότι
η Εβραϊκή ζωή θα συνεχίσει να είναι ζωντανή στην Ευρώπη και οι Εβραίοι μπορούν να ζουν
τις ζωές τους σύμφωνα με τις πολιτιστικές και θρησκευτικές τους αξίες. Η Ευρώπη μπορεί
να ευημερήσει μόνο όταν ευημερούν και οι Εβραϊκές κοινότητες.

Από την ημέρα υιοθέτησης αυτής της στρατηγικής, από σχεδόν εκατό πρωτοβουλίες που
προτάθηκαν, περισσότερες από τις μισές έχουν ξεκινήσει. Και το πιο σημαντικό, όλα τα
Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., τον Μάρτιο ανώνυμα δεσμεύθηκαν να δημιουργήσουν τις δικές τους
εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλω να εκφράσω τις ειλικρινής μου ευχές σε
όλους τους Εβραίους της Ευρώπης για ένα χαρούμενο και ευτυχισμένο Νέο Έτος 5783,
γεμάτο υγεία και ελπίδα ενός χαρούμενου μέλλοντος.

L’ Shanah Tovah U’ Metukah!

Μαργαρίτης ΣΧΟΙΝΑΣ

Πηγή: Ιστότοπος Ε.Ε.
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