ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ WJC ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΑΝΟΥΚΑ

WJC, Νέα Υόρκη 27.12.2019: Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC) είναι ιδιαίτερα
θορυβημένο από τη σειρά επιθέσεων κατά Εβραίων, που έγιναν τις πρώτες τέσσερις ημέρες
του Χανουκά στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένου του
Μπρούκλιν, του Μανχάταν, του Τινέκ και του Νιου Τζέρσεϊ, κατά τη διάρκεια της περιόδου
αυτής που θα έπρεπε να είναι χαρούμενη και εορταστική. Τα περιστατικά αυτά
καταδεικνύουν την αναζωπύρωση του αντισημιτισμού που έχει αυξηθεί όχι μόνο στη Νέα
Υόρκη αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ραββίνος Γιοέλ Μέγιερς, προεδρεύων του τμήματος ΗΠΑ του WJC δήλωσε: «Είμαστε
βαθιά σοκαρισμένοι από τον αυξανόμενο αριθμό των επιθέσεων εναντίον Εβραίων στους
δρόμους της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ. Είναι πολύ ανησυχητικά τα γεγονότα που
συνέβησαν αυτή την εβδομάδα, τα οποία γίνονται μόλις δύο εβδομάδες μετά την
αποτρόπαια επίθεση στο κόσερ παντοπωλείο στο Νιου Τζέρσεϊ, μία βάρβαρη πράξη που
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς όλους ώστε να υπάρχει μηδενική ανοχή σε
αντισημιτικές επιθέσεις».

«Ζητάμε από τις αρμόδιες Αρχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ να κάνουν ό,τι
είναι δυνατό ώστε να συλληφθούν οι δράστες και ελπίζουμε ότι οι ένοχοι για αυτά τα
εγκλήματα μίσους θα καταδικαστούν με τη βαρύτερη ποινή που προβλέπει ο νόμος»,
δήλωσε ο Ραββίνος Μέγιερς. «Η κατάσταση αυτή καταδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη
αστυνομική προστασία της εβραϊκής κοινότητας και των διορισμένων από τον Κυβερνήτη
και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης ομάδων για την πρόληψη εγκλημάτων μίσους, για τις
οποίες τους ευχαριστούμε. Οι επιθέσεις αυτές καθιστούν σαφή την ανάγκη για
περισσότερους κυβερνητικούς, δικαστικούς και αστυνομικούς λειτουργούς ανά τη χώρα για
να υιοθετήσουν προληπτικά μέτρα προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο αυτό που
συνιστά ανησυχητική κλιμάκωση των κακόβουλων επιθέσεων κατά Εβραίων. Επίσης,
ζητούμε να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες από πλευράς εκπαιδευτικών προς τους
νέους ανθρώπους ώστε να υποστηριχθούν η αλληλοκατανόηση και ο σεβασμός και να
καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις και το μίσος».

Πηγή: ΙστότοποςWJC, “WJC dismayed by string of physical attacks against Jews in New
York over Hanukkah”
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- Δηλώσεις του David Harris, CEO AJC, στο CNN

- Tweet του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου

- Ανακοίνωση του EJC

-Στον ελληνικό Τύπο: Καθημερινή, 31.12.2019 "Νέα αντισημιτική επίθεση με πέντε
θύματα στη Νέα Υόρκη"
.
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