ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΣΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ IHRA

Η δεύτερη ολομέλεια του IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance – Διεθνής
Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος), στα πλαίσια της Γερμανικής προεδρίας,
έλαβε χώρα διαδικτυακά λόγω των περιστάσεων, κατά τη διάρκεια τριών εβδομάδων τον
Νοέμβριο του 2020.

Οι 250 σύνεδροι από τα 34 κράτη μέλη του IHRA, τις χώρες παρατηρητές, καθώς και
εκπρόσωποι των διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΑΣΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΕΕ,
κ.ά.) συζήτησαν διεξοδικά τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, μνήμης
και έρευνας πάνω στο Ολοκαύτωμα. Στην ολομέλεια το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε από το
μέλος της επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας στον IHRA κ. Λεόν Σαλτιέλ.

Όλες οι συζητήσεις έγιναν υπό την σκιά του κορονοϊού και της παγκόσμιας ανόδου του
αντισημιτισμού και των θεωριών συνωμοσίας που έχει επιφέρει η πανδημία, και
επικεντρώθηκαν στις δυσκολίες στην έρευνα και τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων,
καθώς και των μουσείων και άλλων χώρων μνήμης.

Συζητήθηκαν επίσης οι νέες κατευθύνσεις πάνω στην έρευνα για το Ολοκαύτωμα, η
αντιμετώπιση από χώρες νέο-Ναζιστικών οργανώσεων και των προσπαθειών
αποκατάστασης πρώην συνεργατών των Ναζί. Τέλος, έμφαση δόθηκε στην χρήση των
τριών λειτουργικών ορισμών του IHRA (για τον Αντισημιτισμό, την Άρνηση και
Διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος και τον Αντιτσιγκανισμό), τις βέλτιστες πρακτικές και
πως μπορούν να διευκολύνουν την καταπολέμηση των διακρίσεων σε κάθε χώρα.

Ακόμη παρουσιάστηκε η πρόοδος της πρωτοβουλίας της Γερμανικής προεδρίας για την
Παγκόσμια Ομάδα Εργασίας κατά την Άρνηση και Διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος, η
οποία θα παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματά της τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει τα ινία του οργανισμού τον Μάρτιο του 2021 και οι δυο ολομέλειες
είναι προγραμματισμένες τον Ιούνιο στην Αθήνα και το Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Οι
επόμενες προεδρίες που αποφασίστηκαν είναι η Σουηδία για το 2022 και η Κροατία για το
2023.
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ΛΕΟΝ ΣΑΛΤΙΕΛ

Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον IHRA
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