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Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το σχέδιο για την αντιμετώπιση
του αντισημιτισμού μετά τα πρόσφατα περιστατικά αντισημιτικών επιθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας ενημέρωσε την ηγεσία της Εβραϊκής Κοινότητας της Γαλλίας ότι
η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει τον Ορισμό του Αντισημιτισμού του IHRA, ο οποίος
περιλαμβάνει «την άρνηση του δικαιώματος του εβραϊκού λαού στον αυτοπροσδιορισμό» και
το να αποκαλείται το Ισραήλ «ρατσιστική οντότητα». Δήλωσε επίσης ότι η Κυβέρνησή του
θα απαγορεύσει τη λειτουργία τριών νεοναζιστικών και ακροδεξιών ομάδων και θα θεσπίσει
νέο νόμο ενάντια στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. «Για πολλά χρόνια –και η κατάσταση
χειροτέρευσε τις τελευταίες εβδομάδες- η χώρα μας, όπως γενικότερα η Ευρώπη και
σχεδόν όλες οι δημοκρατίες της Δύσης, αντιμετωπίζουν μία αναζωπύρωση του
αντισημιτισμού που δεν έχουμε δει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», ανέφερε στην ομιλία
του ο Πρόεδρος της Γαλλίας κατά την ετήσια συνάντηση του ΚΙΣ Γαλλίας.

Επεσήμανε όμως ότι η αλλαγή δεν σημαίνει τροποποίηση των νόμων της Γαλλίας ή
περιορισμό της κριτικής στην πολιτική του Ισραήλ. Η ιδέα είναι να δοθούν οδηγίες στην
αστυνομία, στα δικαστήρια, καθώς και στους εκπαιδευτικούς της χώρας, ώστε να μπορούν
να αντιμετωπίσουν «όσους κρύβουν πίσω από την κριτική στο Ισραήλ και την απόρριψη της
ίδιας της ύπαρξης του Ισραήλ, την πρωταρχική δηλαδή μορφή αντιεβραϊκού μίσους».

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για τη
διάλυση ρατσιστικών και αντισημιτικών ομάδων στη Γαλλία, που δυναμιτίζουν το μίσος και
τις διακρίσεις. Ο κ. Μακρόν είπε ότι τον Μάιο μέλος του Κοινοβουλίου θα προτείνει
σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντισημιτισμού στο διαδίκτυο.

Μετά τις δηλώσεις του κ. Μακρόν, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκoύ Εβραϊκού
Συνεδρίου (
EJC) κα
Ράγια Καλένοβα, δήλωσε ότι «είναι πολύ σημαντική ανακοίνωση για όλους τους
Εβραίους της Ευρώπης. Το περιμέναμε αυτό από τη Γαλλία» και επεσήμανε ότι
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άλλες Ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας έχουν ήδη
υιοθετήσει τον ορισμό του
IHRA
. «Ήταν για εμένα ιστορική ομιλία», δήλωσε η κα Καλένοβα.

Το θέμα του αντισημιτισμού βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα
της Γαλλίας τις τελευταίες μέρες μετά τις αντικυβερνητικές πορείες των «κίτρινων
γιλέκων» στο Παρίσι, όπου διαδηλωτές είχαν πανό με προσβλητικά και ειρωνικά σχόλια για
εβραίο συγγραφέα που συμμετείχε στην πορεία και στον οποίο φώναζαν «πήγαινε πίσω
στο Τελ Αβίβ».

Ορισμένοι από τους δράστες φαίνεται ότι ήταν Ισλαμιστές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
ανέφεραν ότι ένας εκ των δραστών ήταν «σαλαφιστής» γνωστός στις αστυνομικές αρχές,
αλλά η εβραϊκή κοινότητα πιστεύει ότι υπάρχει αυξανόμενος αντισημιτισμός σε όλο το
πολιτικό φάσμα, από την ακροδεξιά έως την ακροαριστερά.

Ο κ. Μακρόν επισκέφθηκε το Μνημείο Ολοκαυτώματος στο Παρίσι και το εβραϊκό
νεκροταφείο στην ανατολική Γαλλία, όπου βρέθηκαν γραμμένα συνθήματα και σβάστικες σε
περισσότερους από 80 τάφους. Το ίδιο απόγευμα περίπου 20.000 άνθρωποι με
επικεφαλής τον πρωθυπουργό της Γαλλίας Edouard Philippe και τη συμμετοχή τέως
προέδρων της Γαλλίας, αλλά και πολιτικών συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Δημοκρατίας
του Παρισιού για να διαμαρτυρηθούν για τον αντισημιτισμό.

Το EJC δήλωσε ότι υποστηρίζει τις συζητήσεις στο Γαλλικό Κοινοβούλιο για την
πιθανότητα ποινικοποίησης του αντι-σιωνισμού ως μορφή αντισημιτισμού, παρά το ότι ο κ.
Μακρόν δήλωσε ότι δεν είναι υπέρ της τροποποίησης της νομοθεσίας. Ο πρόεδρος του
EJC κ. Μοσέ Κάντορ, δήλωσε ότι είναι ξεκάθαρο ότι «η συντριπτική πλειοψηφία όσων
ισχυρίζονται ότι είναι αντι-σιωνιστές το χρησιμοποιούν απλώς ως κάλυψη του
αντισημιτισμού τους».
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