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Ανοιχτή επιστολή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου Δρα Μοσέ Κάντορ
, με τίτλο
«Μία κλήση αφύπνισης για την Ευρώπη»,
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
Wall
Street
Journal
-στο φύλλο 13-15 Ιουνίου 2014. Στο άρθρο του ο Μ. Κάντορ αναλύει τα αποτελέσματα των
Ευρωεκλογών, καταγράφει τους προβληματισμούς του και επισημαίνει τις προκλήσεις που
η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει:

ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
«Τα πρόσφατα αποτελέσματα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ήταν
τίποτα λιγότερο από μια βόμβα για την Ευρώπη και θα πρέπει να χρησιμεύσει ως μια κλήση
αφύπνισης για όσους Ευρωπαίους ενδιαφέρονται για το μέλλον της Ένωσης.
Σε όλη
την Ευρώπη, κόμματα που αντιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναζωπυρώνουν τις
φλόγες του μίσους και της ξενοφοβίας, ως επί το πλείστον από την ακροδεξιά, σάρωσαν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα από ένα κύμα δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων.
Το μήνυμα μπορεί να θεωρηθεί ως απέχθεια για την πολιτική τάξη, χαρακτηρισμένο από μια
ενστικτώδη αντιευρωπαϊκή ατζέντα.
Και, όταν οι εξτρεμιστές καταλάβουν τις έδρες τους, είναι πιθανόν να καταπνίξουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για να βγει η Ευρώπη από τα οικονομικά της δεινά. Η ΕΕ, που χτίστηκε
ως μέσο συμφιλίωσης και ενοποίησης μιας κατακερματισμένης ηπείρου, θα μπορούσε να
βρεθεί κάτω από τον έλεγχο εκείνων που είναι αποφασισμένοι να διακυβεύσουν τα ίδια τα
θεμέλιά της.
Πρέπει να οχυρώσουμε αυτά τα απαραίτητα θεμέλια πριν η ήπειρος μας συρθεί και πάλι σε
μια δίνη παρόμοια με πολλές άλλες στο παρελθόν, με επακόλουθο διαταραχές, χάος, και
αιματοχυσία.
Πρέπει να οικοδομήσουμε έναν συνασπισμό μεγάλων διεθνών παραγόντων που να
ενώσουν τις προσπάθειες τους στο πόλεμο κατά του νεοναζισμού και όλων των μορφών
εξτρεμισμού καθώς και στην προώθηση της ανεκτικότητας. Για να υπερασπιστούμε τις
αξίες της ενωμένης Ευρώπης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να σκληρύνουν τις υπάρχουσες
νομοθεσίες κατά του εξτρεμισμού, οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να λάβουν έγκαιρα
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αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της ρητορικής του μίσους και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
πρέπει να διδάξουν την νέα γενιά Ευρωπαίων να απορρίπτει τον ρατσισμό, την
μισαλλοδοξία και την ξενοφοβία.

Επιπλέον, πολλοί βλέπουν το πολυπολιτισμικό μοντέλο της Ευρώπης να εκφυλίζεται
μπροστά στα μάτια τους με την απουσία συνεκτικής πολιτικής και παν-ευρωπαϊκής
νομοθεσίας για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η μετανάστευση και οι μειονότητες και
ταυτόχρονα την δημιουργία κλειστών μονό-πολιτιστικών κοινοτήτων στις πόλεις της
Ευρώπης.

Τέλος, η παράλειψη να αντιμετωπιστούν αυτοί οι φόβοι, εξαιτίας της λανθασμένης
άποψης για την πολιτική ορθότητας, βλάπτει ακριβώς αυτές τις μειονότητες που η σιωπή
υποτίθεται ότι προστατεύει, οδηγώντας τους Ευρωπαίους πολίτες στην φιλόξενη αγκαλιά
των λαϊκιστικών δυνάμεων. Οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης δεν πρέπει να να συνεχίσουν
να χώνουν το κεφάλι τους στην άμμο, αποφεύγοντας &quot;λεπτά&quot; ζητήματα και
εγκαταλείποντας το έδαφος σε εξτρεμιστές και υποκινητές του μίσους και της
μισαλλοδοξίας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εισάγονται ξένες συγκρούσεις στην ήπειρό μας, όπου οι
δράστες επιδιώκουν να χύσουν το αίμα εκείνων που δεν εγκρίνουν την εξτρεμιστική
κοσμοθεωρία τους, όπως στην πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στο Εβραϊκό Μουσείο στις
Βρυξέλλες, όπου τέσσερις αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν βάναυσα.

Αυτά τα δύο άκρα, που συνεχώς εκτρέφονται από το μίσος και τη βία του ενός από το
άλλο, συντρίβουν την ήπειρό μας, τις χώρες και τις πόλεις μας.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης βυθίζεται σε κρίση και ότι
πολύ λίγοι περνούν στην αντεπίθεση. Είναι καιρός εμείς, οι πολίτες της Ευρώπης, να
πάρουμε πίσω την ήπειρό μας και να διασφαλίσουμε το μέλλον που μας αξίζει.

Τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών είναι μια κλήση αφύπνισης για τους πολίτες της
Ευρώπης. Η απεμπλοκή από την πολιτική διαδικασία μέσω της απάθειας επιτρέπει στους
εξτρεμιστές να κερδίσουν. Ότι συνέβη στην κοινοβουλευτικές αίθουσες στις Βρυξέλλες και
το Στρασβούργο μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί στα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πριν από λίγες ημέρες γιορτάσαμε την απόβαση στην Νορμανδία, όπου οι πατέρες μας
και οι παππούδες μας ξεκίνησαν την αντεπίθεση κατά της τυραννίας. Η κληρονομιά μας, η
ευθύνη μας προς τους πεσόντες ήρωες και τους μάρτυρες του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου
πρέπει να μας δώσει την δύναμη να θέσουμε ανυπέρβλητα εμπόδια εναντίον μιας νέας
φασιστικής επέλασης.

Οι Ευρωπαίοι του πρώτου μισού του εικοστού αιώνα απέτυχαν να το κάνουν. Μπορούμε
εμείς να αποφύγουμε να επαναλάβουμε τα λάθη τους στις αρχές του εικοστού πρώτου
αιώνα;».

Δρ Moshe Kantor
Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου
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