ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ WJC ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Στις 23 και 24.3.2015 έγινε στην Ουάσιγκτον συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Παγκοσμίου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC), με τη συμμετοχή 60 και πλέον προέδρων εβραϊκών
συντονιστικών οργάνων ανά τον κόσμο. Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού στη συνάντηση
έλαβε μέρος ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης με την ιδιότητα του
αντιπροέδρου του WJC.

Κατά τις εργασίες της συνάντησης, μεταξύ άλλων, εξετάστηκε η κατάσταση των
Εβραϊκών Κοινοτήτων και η ασφάλειά τους υπό την απειλή των συνεχώς αυξανόμενων
αντισημιτικών και τρομοκρατικών επιθέσεων. Ειδικές αναφορές έγιναν στη Γαλλία, τη
Δανία, και την Ουκρανία.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι συναντήσεις που είχαν οι συμμετέχοντες, με επικεφαλής
τον πρόεδρο του WJC Ronald Lauder, κατά την επίσκεψή τους στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
Για το θέμα του αντισημιτισμού και της ισλαμικής τρομοκρατίας μίλησε ο πρόεδρος του
WJC στα πλαίσια ειδικής ακρόασης της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την
Αφρική, την Παγκόσμια Υγεία, τα Παγκόσμια Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους Διεθνείς
Οργανισμούς. Στην Επιτροπή κατέθεσαν επίσης ο πρόεδρος του ΚΙΣ Γαλλίας Roger
Cukierman, και ο πρόεδρος του ΚΙΣ Δανίας Dan Rosenberg Asmussen. [Δείτε &epsilon;&d
elta;ώ
το
βίντεο].

Καίρια θέματα του διεθνούς εβραϊσμού, τονίστηκαν κατά τις συναντήσεις που είχαν οι
συμμετέχοντες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Joe Biden, τον υπουργό Οικονομικών Jack
Lew, και πολλούς βουλευτές και γερουσιαστές του Αμερικανικού Κογκρέσου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του WJC, ολοκληρώνοντας τις εργασίες της συνεδρίασης στην
Ουάσιγκτον, υιοθέτησε ψηφίσματα για τις σχέσεις του Ισραήλ με τις ΗΠΑ, για τη συνέχιση
των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας, για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος, για την απόδοση δικαιοσύνης στην
υπόθεση της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης στο εβραϊκό κέντρο AMIA του Μπουένος
Άιρες το 1994, για την πυρηνική απειλή του Ιράν και, τέλος, για την καταπολέμηση της
διάδοσης του μίσους και του ρατσισμού μέσω του διαδικτύου.
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