ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ADL ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Χ.Α. ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ

Η διεθνής εβραϊκή οργάνωση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού Anti-Defamation
League (ADL) εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, ύστερα από την είδηση της συμμετοχής
της βουλευτού της Χρυσής Αυγής Ελένης Ζαρούλια στην Επιτροπή για την Ισότητα και κατά
των Διακρίσεων, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. O
Ελληνικός Εβραϊσμός εκφράζει απορία για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή των
μελών των διαφόρων Επιτροπών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η &#913;&#925;&#913;&#922;&#927;&#921;&#925;&#937;&#931;&#919;
&#932;&#919;&#931;
ADL Νέα Υόρκη 4.10.2012 - H ADL καταδίκασε σήμερα την
παρουσία εκπροσώπου του ελληνικού νεοναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής, ως νέου
μέλους της Επιτροπής για την Ισότητα και κατά των Διακρίσεων της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντάς την «αντίθετη με τις αρχές
περί ισότητας και κατά των διακρίσεων».
Η βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ελένη Ζαρούλια έγινε μέλος της εν λόγω Επιτροπής την 1
η

Οκτωβρίου.
Οι ηγέτες του κόμματος της Χ.Α. είναι ανοιχτά αντισημίτες, ρατσιστές και έχουν αρνηθεί
το Ολοκαύτωμα, ενώ -βάσει της ειδησεογραφίας- μέλη της Χ.Α. έχουν στοχοποιήσει με
βίαιες πράξεις έγχρωμα άτομα στην Ελλάδα. Το δόγμα του κόμματος αυτού απηχεί
ναζιστικές αρχές αφού θεωρεί ότι «μόνον οι άντρες και οι γυναίκες ελληνικής καταγωγής
και συνείδησης θα έπρεπε να έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα», ενώ πρόσφατα το κόμμα
έκανε εκστρατεία αιμοδοσίας για να συλλέξει αίμα «μόνο για Έλληνες», δηλ. Έλληνες με
εθνική καταγωγή. Άλλα μέλη της έχουν εκφράσει το βδελυρό μίσος τους μέσω μουσικής με
αντισημιτικά και ρατσιστικά αισθήματα.
«Η ποταπή ιδεολογία της Χ.Α. βρίσκεται στην πλέον απόλυτη αντίθεση με τους στόχους
της Επιτροπής για την Ισότητα και κατά των Διακρίσεων», δήλωσε ο Abraham Foxman,
διευθυντής της ADL. «Με δεδομένη την θεωρία του κόμματος αυτού, το ότι ένας
εκπρόσωπός του σήμερα υπηρετεί ως μέλος της Επιτροπής έρχεται σε σύγκρουση με τις
αρχές που πρεσβεύουν την ισότητα και αντιτίθενται στις διακρίσεις».
Σε επιστολή προς την πρόεδρο της Επιτροπής Τίνα Ακετόφτ, η ADL ζήτησε από την
Επιτροπή να διασφαλίσει πως σε οποιαδήποτε δήλωση της εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής
που θα προωθεί τη ναζιστική ιδεολογία του κόμματος θα της γίνεται άμεση, ξεκάθαρη και
δημόσια επίπληξη και πως δεν θα επιτραπεί στην κα Ζαρούλια να αναλάβει ηγετικές
αρμοδιότητες.
«Εάν υπάρχει κάποια διαδικασία για τη μετακίνησή της από την Επιτροπή, μία τέτοια
ενέργεια θα αποδείκνυε ότι η δέσμευση της Επιτροπής στις βασικές αρχές της ξεκινά εκ
των έσω», έγραψε ο κ. Foxman. «Σας προτρέπουμε να κάνετε αυτό το βήμα πριν προκληθεί
οποιαδήποτε περαιτέρω ζημιά από την παρουσία μιας εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής στην
Επιτροπή σας».
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