ΤΟ WJC ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ «ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΗ» ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 24.7.14: Ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC) δήλωσε ότι
ο διορισμός του Ούγγρου ακροδεξιού δημοσιολόγου Péter Szentmihályi Szabó ως πρέσβη της
Ουγγαρίας στην Ιταλία ήταν «σαφώς μία προσβολή προς τους εβραίους». Ο Πρόεδρος του
WJC κ. Ρόναλντ Λόντερ ζήτησε από την Ιταλία να μην αποδεχθεί τα διαπιστευτήρια του
Szentmihályi Szabó, ο οποίος στο παρελθόν είχε γράψει αντισημιτικά κείμενα. «Ένας
άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι οι Εβραίοι της Ουγγαρίας είναι «πράκτορες του Σατανά»,
«άπληστοι, ζηλόφθονες, κακοί και άσχημοι», δεν πρέπει να εκπροσωπεί τη χώρα του στο
εξωτερικό. Θα έπρεπε να είχαν συμβουλέψει τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας
ViktorOrbánώστε να αποσύρει αυτόν τον άνθρωπο το συντομότερο δυνατό και να
αναζητήσει ένα καταλληλότερο πρόσωπο για αυτή τη θέση», δήλωσε ο πρόεδρος του WJC.

«Είναι ιδιαίτερα λυπηρό και ενοχλητικό ότι η Ουγγαρία, η οποία αφιέρωσε το 2014 στη
Μνήμη του Ολοκαυτώματος, επανέρχεται στην επικαιρότητα με τέτοιου είδους γεγονότα.
Πώς μπορεί ένα αντισημίτης να εκπροσωπεί μία κυβέρνηση της οποίας ο πρωθυπουργός
δεσμεύτηκε να ακολουθήσει πολιτική η οποία θα έχει μηδενική ανοχή στον αντισημιτισμό;»
αναρωτήθηκε ο Πρόεδρος του WJC, αναφερόμενος στην ομιλία του Orbán κατά τη Γενική
Συνέλευση του WJC, τον Μάιο του 2013, στη Βουδαπέστη. Επεσήμανε πως τέτοιου είδους
αποφάσεις κάνουν κακό στη φήμη της Ουγγαρίας στο εξωτερικό και «δεν εμπνέουν
εμπιστοσύνη ότι η Κυβέρνηση Orbán θα κάνει όσα υποσχέθηκε για την αντιμετώπιση του
αντισημιτισμού».

Ο Πρόεδρος του WJC εξέφρασε την ελπίδα πως, με δεδομένη την μακρόχρονη και έντονη
αφοσίωση της Ιταλίας στην καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντισημιτισμού, η
Κυβέρνησή της δεν θα κάνει δεκτό ένα δηλωμένο εξτρεμιστή που μισεί τους Εβραίους ως
μέλος του διπλωματικού σώματος της Ρώμης.

Ο διορισμός από την Βουδαπέστη του 69χρονου Szentmihályi Szabó γίνεται αμέσως μετά
την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης της Ουγγαρίας να κατασκευάσει ένα
αμφιλεγόμενο μνημείο αφιερωμένο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο προκαλεί σύγχυση
σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε η Ουγγαρία στην εκτόπιση των Εβραίων στα
ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου το 1944.
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