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Αναδημοσιεύουμε τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου και του
Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο.
Ανακοίνωση
WJC, 28 Μαΐου 2013:
«Νέα Υόρκη.- Ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου (
WJC
)
Ronald
S
.
Lauder
, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη αδυναμία της Ελλάδας να θεσπίσει
νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, του ρατσισμού και της άρνησης
του Ολοκαυτώματος. «Είναι πολύ ανησυχητικό το ότι τα μεγάλα κόμματα στην Αθήνα
προφανώς αδυνατούν να βρουν μια συμβιβαστική λύση σε αυτό το σημαντικό θέμα. Οι
κήρυκες του μίσους και οι εξτρεμιστές, όπως ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, δεν
αποτελούν μόνον απειλή κατά των μειονοτήτων όπως είναι οι Εβραίοι, αποτελούν απειλή
κατά της ίδιας της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να καταπολεμούνται με σθένος
απ΄ όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις και με όλη τη δύναμη του νόμου», δήλωσε ο Ρ. Λόντερ.
Τη Δευτέρα, η επί του θέματος συνάντηση των αρχηγών των κομμάτων που σχηματίζουν
την Κυβέρνηση ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως το κόμμα
του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η Ν.Δ., αντιτίθεται στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο του
υπουργείου Δικαιοσύνης, που υποστηρίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι επαρκής ώστε να
αντιμετωπιστεί ο ρατσισμός και η ρητορική μίσους.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ των ΜΜΕ, το νομοσχέδιο θα έθετε εκτός νόμου τη δημόσια
υποκίνηση βίας κατά ατόμων λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνότητας, ή του
γενετήσιου προσανατολισμού τους και θα επέβαλε στους παραβάτες ποινή φυλάκισης έως
και 6 χρόνια. Θα περιελάμβανε, επίσης και τη ρητορική μίσους μέσα στο Κοινοβούλιο.
Επιπλέον, τα πολιτικά κόμματα που λαμβάνουν επιχορηγήσεις από το Κράτος, θα έβλεπαν
αυτή την επιχορήγηση να αναστέλλεται εάν οι αρχηγοί τους αρνούνταν δημόσια το
Ολοκαύτωμα, εάν συμμετείχαν σε ρατσιστικές επιθέσεις ή χρησιμοποιούσαν ναζιστικούς
χαιρετισμούς ή σύμβολα εντός του Κοινοβουλίου.
Τον Μάρτιο του 2013, συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη η Εκτελεστική Επιτροπή του
WJC
, η οποία με Ψήφισμά της προέτρεψε «
τις ελληνικές Αρχές: να λάβουν σοβαρά και συγκεκριμένα μέτρα κατά της άρνησης του
Ολοκαυτώματος, του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, να εφαρμόσουν
όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς που ισχύουν σ΄ αυτόν τον τομέα και να
ενώσουν όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις ενάντια στους εχθρούς της δημοκρατίας, ώστε να
μην επιτραπεί να διολισθήσει η κοινωνία στο σκοτάδι του ρατσιστικού μίσους και του
αντισημιτισμού».
Κατά την επίσκεψη εκείνη, ο πρόεδρος του
WJC
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Ρόναλντ Λόντερ και ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος Δαυίδ
Σαλτιέλ συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά στον οποίο εξέφρασαν την
ανησυχία τους για τους κινδύνους που δημιουργούνται από το ακροδεξιό και αντισημιτικό
κίνημα της Χρυσής Αυγής».
Ανακοίνωση EJC, 30 Μαΐου 2013
:
«Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC) Μωσέ Κάντορ κάλεσε τον
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να υποστηρίξει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το οποίο θα
έθετε εκτός νόμου τη δημόσια υποκίνηση βίας κατά ατόμων λόγω της φυλής, της
θρησκείας, της εθνότητας, ή του γενετήσιου προσανατολισμού τους και θα επέβαλε στους
παραβάτες ποινή φυλάκισης έως και 6 χρόνια, σύμφωνα με ρεπορτάζ των ΜΜΕ.
Είναι επιτακτική ανάγκη ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς να υποστηρίξει αυτό το
νομοσχέδιο, το οποίο θα ενίσχυε την υπάρχουσα νομοθεσία κατά του μίσους και του
ρατσισμού», δήλωσε ο Μ. Κάντορ. «Λόγω της αύξησης του αντισημιτισμού, του ρατσισμού
και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα, η ελληνική νομοθεσία και οι αρμόδιες αρχές χρειάζονται
ισχυρότερα μέσα, ώστε να περιορίσουν το αυξανόμενο κύμα μίσους που απλώνεται
ταχύτατα σε όλη την χώρα».
Το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης δεν αποκλείει
ότι οι βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση, θα έβλεπαν
αυτή την επιχορήγηση να αναστέλλεται εάν οι αρχηγοί τους αρνούνταν δημόσια το
Ολοκαύτωμα, εάν συμμετείχαν σε ρατσιστικές επιθέσεις ή χρησιμοποιούσαν ναζιστικούς
χαιρετισμούς ή σύμβολα εντός του Κοινοβουλίου, χαρακτηριστικά του νεοναζιστικού
κόμματος της Χρυσής Αυγής.
«Η Χρυσή Αυγή έχει υπερβεί όλα τα όρια της Δημοκρατίας και η ρητορική του μίσους τους, η
οποία εμπνέει τη βία, πρέπει να περιοριστεί», τόνισε ο πρόεδρος του EJC. «Ελπίζουμε ότι
αυτό το νομοσχέδιο θα λάβει επαρκή υποστήριξη από την Ελληνική Κυβέρνηση και το
Κοινοβούλιο και δεν θα επιτραπεί να θιγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ασφάλεια στον
βωμό των πολιτικών συμφερόντων».
“Το νομοσχέδιο θα σηματοδοτούσε την εκκίνηση του αγώνα υπέρ των πολιτικών ελευθεριών
και της ανεκτικότητας, στέλνοντας θετικό μήνυμα στην υπόλοιπη Ευρώπη, πως το μίσος και
ο ρατσισμός δεν θα γίνουν ανεκτά, ακόμα και αν βρουν εκπροσώπηση σε Κοινοβούλια”».
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