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Παρίσι – Η κατάσταση των Εβραίων στην Ουκρανία και τη Γαλλία, ο αυξανόμενος
αντισημιτισμός στην Ευρώπη, η εκστρατεία για μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ, και η
επερχόμενη επέτειος των 20 ετών από τον βομβαρδισμό του Κέντρου Εβραϊκών
Οργανώσεων της Αργεντινής ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη
Συνεδρίαση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου
(WJC) που πραγματοποιήθηκε στις 31.3.14 και την 1.4.14 στο Παρίσι.
Οι
πρόεδροι των Εβραϊκών Οργανώσεων εξήραν τις αποφασιστικές ενέργειες του νέου
πρωθυπουργού της Γαλλίας Μανουέλ Βάλλς, σχετικά με τ’ αντισημιτικά σχόλια του
κωμικού Dieudonné, καθώς και για το γεγονός πως υποστηρίζει ως «απολύτως θεμιτά» τα
μέτρα για τον περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις
τοπικές Εβραϊκές Κοινότητες, ώστε να προστατευθούν «οι πολίτες από την διάδοση
αντισημιτικών και ρατσιστικών σχολίων τα οποία υποκινούν μίσος».
Το
WJC
υποστηρίζει τον πρωθυπουργό της Γαλλίας για τις ενέργειές του σχετικά με τον
κωμικό
Dieudonn
é
Ο αντιπρόεδρος του WJC και πρόεδρος του ΚΙΣ Γαλλίας Roger Cukierman απευθυνόμενος
στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση του
αντισημιτισμού στη χώρα το τελευταίο διάστημα, σε μία χώρα με την τρίτη μεγαλύτερη
εβραϊκή κοινότητα παγκοσμίως και την μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Σε ψήφισμα τα μέλη της
Εκτελεστικής του WJCεκφράζουν «την μεγάλη τους εκτίμηση στον Πρόεδρο της Γαλλίας
Φρανσούα Ολάντ και στην Κυβέρνησή του για τον αγώνα που κάνουν ενάντια στον
αντισημιτισμό».

Μάχη κατά του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους
Το WJC εξήρε την απόφαση της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η οποία επέβαλε
χρηματικό πρόστιμο και ποινή πέντε αγωνιστικών στο Γάλλο ποδοσφαιριστή Νικολά
Ανελκά για την αντισημιτική χειρονομία που έκανε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα
και ζήτησε από την UEFA «να διασφαλίσει πως θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε
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μην γίνονται αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια κατά τη διάρκεια των αγώνων».
Επίσης το WJC καλεί την Κυβέρνηση της Αυστραλίας «να μην καταργήσει ή να μην
ελαχιστοποιήσει τις ποινές που προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου περί φυλετικών
διακρίσεων, οι οποίες για περισσότερα από 20 χρόνια προστατεύουν την Εβραϊκή
κοινότητα, καθώς και άλλες θρησκευτικές και εθνικές κοινότητες, από τη ρητορική του
μίσους, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η άρνηση του Ολοκαυτώματος».
Το WJC τόνισε επίσης πως υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλει η ηγεσία του
Ελληνικού Εβραϊσμού σχετικά με την καταπολέμηση της αύξησης του αντισημιτισμού στην
Ελλάδα, εξήρε τη στάση των Ελληνικών Αρχών για την επιβολή του νόμου σε ότι αφορά το
θέμα του ακροδεξιού κόμματος της Χρυσής Αυγής και ζήτησε από την Κυβέρνηση «να
τιμήσει τη δήλωσή της για άμεση προώθηση κατάλληλης νομοθεσίας κατά των εγκλημάτων
μίσους και της υποκίνησης σε φυλετικό μίσος».

Η κατάσταση των Εβραίων της Ουκρανίας
Το WJC υιοθέτησε ψήφισμα με σχετική πλειοψηφία στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων
«πως τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία έχουν δημιουργήσει μία περίπλοκη
κατάσταση και έχουν δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας, όχι μόνο στην Εβραϊκή
Κοινότητα, αλλά και στα μέλη άλλων θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων. Το WJC
αναγνωρίζει πως η νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει εγγυηθεί και έχει λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της Εβραϊκής Κοινότητας της Ουκρανίας και εκφράζει
της ανησυχία του για το ότι το υπερεθνικιστικό κόμμα Σβόμποντα εκπροσωπείται στην
κυβέρνηση της Ουκρανίας, καθώς και για το ότι και άλλεςεξτρεμιστικές ομάδες έχουν
παίξει σημαντικό ρόλο κατά τις πρόσφατες εξεγέρσεις».

Ειρηνευτική Διαδικασία στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή
Με ψήφισμά του το WJCαναφέρει πως θεώρει ως βασικότερη προτεραιότητά του την
εκστρατεία κατά του αντι-Ισραηλινού κινήματος «Μποϊκοτάζ, Κυρώσεις καιΑπόσυρση
Επενδύσεων» (BDS).
Επίσης το WJC επανέλαβε τη μακρόχρονη θέση του στο θέμα τηςδημιουργίας δύο κρατών
«ως τη μόνη εφαρμόσιμη και ρεαλιστική λύση για μια πραγματική και διαρκή ειρήνη» μεταξύ

2/3

ΠΑΡΙΣΙ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ WJC

Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

«Η Αργεντινή πρέπει να πάψει τη συνεργασία με το Ιράν»
Ύστερα από παρουσίαση που έκανε ο πρόεδρος του ΚΙΣ Αργεντινής, το WJC έκανε
ψήφισμα με το οποίο καλεί την Κυβέρνηση της Αργεντινής να ανακαλέσει το μνημόνιο
συνεργασίας που υπογράφηκε πέρυσι με το Ιράν.

Το
WJC
υποστηρίζει την Εβραϊκή Κοινότητα της Ουγγαρίας
Το WJC επαναβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξή του στην απόφαση της Ένωσης Εβραϊκών
Κοινοτήτων της Ουγγαρίας (Mazsihisz) «να μην συμμετάσχει στις επίσημες εκδηλώσεις για
την Επέτειο της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος» στις οποίες περιλαμβάνονται πολλά
αμφιλεγόμενα προγράμματα τα οποία παρουσιάζουν όλους τους Ούγγρους ως θύματα της
ναζιστικής Γερμανίας. Ζήτησε «από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας ν΄ αλλάξει την τακτική
που ακολουθεί για την επέτειο και να σταματήσει να ελαχιστοποιεί τις ευθύνες των
Ούγγρων κατά το Ολοκαύτωμα» και «να προσπαθήσει να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την
«Mazsihisz», τον οργανισμό που εκπροσωπεί του εβραίους της Ουγγαρίας».

Ενημερωμένη έκθεση για τα νεοναζιστικά κόμματα
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του WJC έλαβαν μία ενημερωμένη έκθεση, η οποία
συντάχθηκε από τον Βρετανό δημοσιογράφο Ρόμπιν Σέφερντ, σχετικά με τους κινδύνους
που δημιουργούνται από τα νεοναζιστικά και τα άλλα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Η
πρώτη έκδοση αυτής της έκθεσης είχε διανεμηθεί τον περασμένο Μάϊο σε Συνεδρίαση του
WJC στη Βουδαπέστη.
WJC, 1
η

Απριλίου 2014
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