ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ IHRA

Η ολομέλεια του IHRA στα πλαίσια της προεδρίας του Λουξεμβούργου έλαβε χώρα στην
πόλη του Λουξεμβούργου το διάστημα 2-5 Δεκεμβρίου 2019.

Ο προεδρεύων πρέσβης του Λουξεμβούργου, Georges Santer, εξέφρασε στην ολομέλεια
τα συγχαρητήρια του προς τον Έλληνα πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για την πρόσφατη
απόφασή του να υιοθετήσει και τους δυο ορισμούς του IHRA, για τον αντισημιτισμό και την
άρνηση και διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος. Τις ίδιες ευχαριστίες εξέφρασε και η
πρέσβης της Γερμανίας, Michaela Kuchler, η χωρά της οποίας αναλαμβάνει την προεδρία
του οργανισμού για το 2020, και η οποία ανακοίνωσε ότι ένας από τους στόχους της θα
είναι να μιμηθεί το παράδειγμα της Ελλάδας και να ενθαρρύνει χώρες να υιοθετήσουν τους
δυο ορισμούς. Τη θετική κίνηση του Έλληνα πρωθυπουργού συνεχάρησαν πρόεδροι
επιτροπών και ομάδων εργασίας, καθώς και πολλοί σύνεδροι.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπίας, Δρ. Ευστάθιος Λιάνος-Λιάντης, περιέγραψε
τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού για την ελληνική προεδρία, δίνοντας έμφαση στην
καταπολέμηση του αντισημιτισμού, το ρόλο των μέσων ενημέρωσης και την προάσπιση της
μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Στη σύνοδο ο εκπρόσωπος του ΚΙΣΕ κ. Λεόν Σαλτιέλ συμμετείχε ενεργά στις εργασίες και
συγκεκριμένα στην επιτροπή κατά του Αντισημιτισμού και της Άρνησης του
Ολοκαυτώματος, όπου παρουσίασε τις δυο πρόσφατες έκθεσης ειδικών εισηγητών του
ΟΗΕ, επιφορτισμένων με την καταπολέμηση του ρατσισμού και την προάσπιση των
θρησκευτικών ελευθεριών, με θέμα τον αντισημιτισμό και στη συζήτηση της ομάδας για την
Άρνηση και τη Διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος, η οποία συγκέντρωσε παραδείγματα
από διάφορες χώρες και προχώρησε στην ανάλυση του φαινόμενου σε παγκόσμιο επίπεδο.
Παρουσίασε επίσης μια ιστοσελίδα για το Ολοκαύτωμα στην ομάδα εργασίας για την
Εκπαίδευση, που έγινε από κοινού από το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο και την Ουνέσκο (
https://twitter.com/theihra/status/1201499375643643904?s=11
), καθώς και μια πρωτοβουλία για κατευθυντήριες γραμμές για δημοσιές δηλώσεις κατά τις
ημέρες μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε στην ολομέλεια τα σχόλιά της πάνω στην έκθεση
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πεπραγμένων των ΗΠΑ.

Στα πλαίσια της συνόδου, η Πορτογαλία έγινε αποδεκτή ως το 34 ο μέλος του IHRA, και η
Βόρεια Μακεδονία ονομάστηκε υποψήφια χώρα, με την Ελλάδα μια από τις δύο χώρες που
είναι υπεύθυνη για την υποψηφιότητα της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

- Στον ιστότοπο του IHRA για την ολοκλήρωση των εργασιών του
Συνεδρίου&nbsp;

- Συστάσεις του IHRA προς εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της ιστορίας του
Ολοκαυτώματος&nbsp;

- Ανανεωμένες συστάσεις διδασκαλίας της ιστορίας του Ολοκαυτώματος του
IHRA σε συνεργασία με την ΟΥΝΕΣΚΟ

2/2

