ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ και η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ IHRA ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤ

Με ανακοινώσεις τους το WJC και το EJC σχολίασαν και συγκρατημένα χαιρέτισαν την
απόφαση του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος να υιοθετήσει τελικά το πλήρες κείμενο
του ορισμού του Αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του
Ολοκαυτώματος (IHRA)
.

Το WJC χαρακτηρίζει την απόφαση ως ένα «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» και καλεί
το Εργατικό Κόμμα να προχωρήσει σε δραστικά μέτρα προκειμένου να εκριζώσει τις
ρατσιστικές φωνές από το κόμμα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος
του WJC Ρόμπερτ Σίνγερ: «Από μόνη της η υιοθέτηση του ορισμού του αντισημιτισμού δεν
είναι αρκετή για να αντιμετωπίσει τις επιζήμιες αντισημιτικές εκφράσεις που έχουν πλήξει
τον πυρήνα των σχέσεων με την Βρετανική Εβραϊκή Κοινότητα». «Ο ορισμός του IHRA,
συμπεριλαμβανομένων όλων των 11 περιπτώσεων αντισημιτισμού που τον απαρτίζουν,
αποτελεί έναν βασικό κώδικα δεοντολογίας που μπορεί να καθοδηγήσει κυβερνήσεις και
οργανώσεις στη μάχη κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων», συμπλήρωσε ο Ρ. Σίνγερ.

Σε ανάλογο πνεύμα, η ανακοίνωση του EJC σημειώνει την «καθυστερημένη απόφαση της
Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας να υιοθετήσει το
πλήρες κείμενο του ορισμού του αντισημιτισμού του IHRA και σθεναρά αποδοκιμάζει τα
σχόλια που προστέθηκαν και υπονοούν ότι ο IHRA απορρίπτει την ελευθερία του λόγου
αναφορικά με την κριτική στο Ισραήλ.

«Η αρχική άρνηση του Εργατικού Κόμματος να υιοθετήσει το πλήρες κείμενο του ορισμού
του IHRA, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη σεβασμού και κατανόησης της εβραϊκής κοινότητας
και των προκλήσεων μίσους που αντιμετωπίζει», δήλωσε ο πρόεδρος του EJC Μοσέ
Κάντορ. Και συνέχισε: «Η Εβραϊκή Κοινότητα, όπως και όλες οι Κοινότητες, πρέπει να
γνωμοδοτούν όταν πρόκειται για τον ορισμό του αντιεβραϊκού μίσους, κατά το πρότυπο του
νόμου περί ισότητας και της Αρχής Μακφέρσον». «Τώρα που το Εργατικό Κόμμα υιοθέτησε
τον ορισμό του IHRA, πρέπει να τον χρησιμοποιήσει για να καταπολεμήσει τον
αντισημιτισμό, διότι η υιοθέτηση είναι μόνον το πρώτο μικρό αρχικό βήμα και όχι
αυτοσκοπός…». «Πολλά ακόμη χρειάζεται να γίνουν από το κόμμα και την ηγεσία του ώστε
να επανοικοδομηθεί η αξιοπιστία του Εργατικού ως αντιρατσιστικού κόμματος και η
Εβραϊκή Κοινότητα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της ότι το κόμμα δεν κάνει εξαιρέσεις
για καμία μορφή αντισημιτισμού», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του EJC.
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ΣΧΕΤΙΚΑ:

- Thousands sign petition seeking Corbyn’s ouster over Labour anti-Semitism

- EVENING STANDARD: Jewish families ‘ready to quit UK if Jeremy Corbyn wins next
election’.
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