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Από τον Ιανουάριο 2017 έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των επιθέσεων και των
επεισοδίων αντισημιτισμού στις ΗΠΑ. Έχουν πολλαπλασιαστεί σε ολόκληρη τη χώρα οι
απειλές για τοποθέτηση βόμβας σε κτήρια και εγκαταστάσεις εβραϊκών κοινοτήτων,
σβάστικες και άλλα ναζιστικά σύμβολα και συνθήματα χαράζονται σε πανεπιστήμια, σε
βιτρίνες καταστημάτων, σε στάσεις λεωφορείων και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ενώ,
παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Southern Poverty Law Center που
καταγράφει τις ρατσιστικές ενέργειες και μάχεται κατά του εξτρεμισμού, ο αριθμός των
ακραίων ομάδων που προάγουν το μίσος αυξάνεται διαρκώς στις ΗΠΑ και σχεδόν δεν έχει
ιστορικό προηγούμενο.

Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι η Αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι στις 12
Φεβρουαρίου, ημέρα της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον
πρόεδρο του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, πάνω από τα μισά εγκλήματα μίσους που
καταγγέλθηκαν ήταν εγκλήματτα αντισημιτισμού. Αποκορύφωμα του πρόσφατου κύματος
αντισημιτισμού στις ΗΠΑ αποτελεί ο βανδαλισμός και η βεβήλωση στις 20 Φεβρουαρίου
2017, 170 τάφων στο ιστορικό εβραϊκό νεκροταφείο στο Σεντ Λούις του Μισούρι, το
«Chesed Shel Emeth», το οποίο είχε δημιουργηθεί από Εβραίους μετανάστες από την
Ρωσία. Ο Ρόναλντ Σ. Λόντερ, πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου δήλωσε
σχετικά: «Ελπίζουμε ειλικρινά ότι θα υπάρξει ισχυρή και αποφασιστική αντίδραση από τις
αρχές σε όλα τα πολιτικά επίπεδα για την καταπολέμηση [των αντισημητικών φαινομένων].
Αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο για την εβραϊκή κοινότητα, είναι ένα πρόβλημα για ολόκληρη
την Αμερική».

Ο Λευκός Οίκος βεβαίως καταδικάζει τα φαινόμενα αυτά. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος των
ΗΠΑ, Μάικ Πενς, την Τετάρτη 21/2/2017 επισκέφτηκε το εβραϊκό νεκροταφείο στο Μισούρι
και φωτογραφήθηκε την ώρα που βοηθούσε στην επισκευή των κατεστραμμένων τάφων.
Ενώ, οπρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να βάλει τέλος στα φαινόμενα
αντισημιτισμού: καταδίκασε τα κρούσματα και τις απειλές εναντίον των εβραϊκών
κοινοτήτων στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι πρόκειται για «απαίσια» και «επώδυνα» φαινόμενα, και
προσέθεσε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αντιμετωπιστεί «το μίσος, η
προκατάληψη και το κακό».

Ωστόσο, όπως πολύ εύστοχα επισημαίνουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι David Harris
και Lawrence Grossman, η οποία δημοσιεύτηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2017 στις εφημερίδες
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και
The
Times
of
Israel
, με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος για την Ημέρα Μνήμης του
Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου), και σε αυτήν την περίπτωση, οι δηλώσεις του προέδρου
Τραμπ είναι εντελώς γενικόλογες. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως η σχετική ρητορεία του
προέδρου περιορίζεται σε ευφημισμούς και λόγια. Μάλιστα, στην ανακοίνωση για την
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, όχι μόνο δεν αναφέρθηκε ποτέ και πουθενά η λέξη
αντισημιτισμός αλλά απουσίαζε εντελώς και οποιαδήποτε αναφορά στους Εβραίους και
στην εξόντωσή τους, ενώ επελέγησαν μόνο γενικόλογοι ευφημισμοί, όπως «χαμός αθώων
ανθρώπων», «ήρωες», «επιζώντες» χωρίς κανέναν φυλετικό ή θρησκευτικό προσδιορισμό.

Οι συντάκτες της επιστολής χαρακτηρίζουν αινιγματική την στάση του Ντόναλντ Τραμπ,
ενός προέδρου που καυχιέται μάλιστα ότι λέει τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά εν
προκειμένω τηρεί στάση αμυντική και ο λόγος του είναι γεμάτος υπεκφυγές. Την ίδια
αόριστη και χαλαρή στάση τήρησε και στις 15 Φεβρουαρίου, στην κοινή συνέντευξη τύπου
που έδωσε με τον Βενιαμίν Νετανιάχου, όταν ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος του έθεσε το
ερώτημα της αύξησης των εγκλημάτων κατά των Εβραίων στις ΗΠΑ από την εκλογή του και
μετά. Είναι όντως αινιγματική η στάση του προέδρου ή συνάδει με τον ακραίο
συντηρητισμό που αναβιώνει στην Αμερική και την άλογη νοσταλγία για τις «παλιές, καλές
μέρες», τότε που η Αμερική ήταν λευκή και χριστιανική; Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο,
μέσω του Προέδρου του, Ρ. Σ. Λόντερ, εξέφρασε την βαθιά ελπίδα του ότι θα υπάρξει
ισχυρή και αποφασιστική αντίδραση από τις αρχές για την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού. Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ, διστάζει μέχρι στιγμής ακόμη και να
ονοματίσει το πρόβλημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

- ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΡΑΜΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ:
Δεν είναι καιρός να μιλήσετε, δυνατά και καθαρά;

- Για τον βανδαλισμό του εβραϊκού νεκροταφείου του Σεντ Λούις: WJC /
AJC

EJC

/
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