ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΡΟΝΑΛΝΤ ΛΟΝΤΕΡ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ WJC

Ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC), Ρόναλντ Λόντερ επανεξελέγη για
τέταρτη συνεχή φορά στην προεδρία του συντονιστικού οργάνου του διεθνούς Εβραϊσμού
από την 16η Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας του WJC, το οποίο εκπροσωπεί 103
εβραϊκές κοινότητες παγκοσμίως. Οι εργασίες της Συνέλευσης ξεκίνησαν διαδικτυακά από
τα μέσα Απριλίου και ολοκληρώθηκαν στις 25 Μαΐου 2021. Κατά την ολοκλήρωση των
εργασιών έγιναν εισηγήσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν τις εβραϊκές κοινότητες και
ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκλεγέντων.

Στη Γενική Συνέλευση του WJC τον Ελληνικό Εβραϊσμό εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του
ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του WJC έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την
ανησυχητική αύξηση του αντισημιτικού μίσους που παρατηρείται σε όλον τον κόσμο κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Tις ανησυχίες του Προέδρου του WJC ενστερνίστηκαν και οι
ηγέτες που συμμετείχαν στη Συνέλευση, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Κράτους του
Ισραήλ Ρεουβέν Ρίβλιν, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
η Γενική Διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ Όντρει Αζουλάι και ο Γενικός Γραμματέας του
Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών Λουίς Αλμάγκρο. Όλοι συνεχάρησαν τον Πρόεδρο και το
WJC για τη συμβολή τους στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας,
στη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, καθώς και για τη στήριξη των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με το Ολοκαύτωμα. Όλοι οι ηγέτες επεσήμαναν ότι
στηρίζουν το WJC και τον παγκόσμιο Ε βραϊσμό.

Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος του WJC Ρόναλντ Λόντερ ευχαρίστησε τους
εκπροσώπους των εβραϊκών κοινοτήτων για τη συμμετοχή, καθώς και για την εμπιστοσύνη
που δείχνουν στο πρόσωπό του και δεσμεύτηκε να ακολουθήσει μία πολυδιάστατη
προσέγγιση για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια εβραϊκή
κοινότητα. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του WJC τόνισε ότι θα γίνουν ενέργειες για θέματα
σχετικά με την εκπαίδευση, τη στήριξη στο Ισραήλ και την ανάπτυξη και επιβολή
αυστηρότερης νομοθεσίας για τα εγκλήματα μίσους.
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Κυριότερα σημεία από τις εισηγήσεις των ηγετών:

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «…Το καθήκον
να προστατεύσουμε το μέλλον του εβραϊκού λαού ξεκινάει με το να θυμόμαστε το
παρελθόν, αλλά φυσικά δεν σταματάει εκεί. Η Ευρώπη μπορεί να ευημερεί μόνο αν
αντίστοιχα ευημερούν και οι εβραϊκές κοινότητές της…».

Ρεουβέν Ρίβλιν, Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ: «…Για να προστατεύσουμε το
μέλλον του εβραϊκού λαού, που είναι και το θέμα της φετινής Συνέλευσης, πρέπει να
κατανοήσουμε ότι η ασφάλειά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια του
Κράτους του Ισραήλ. Πρέπει να δείξουμε μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή αντισημιτισμού,
ρατσισμού και εξτρεμισμού κατά εβραίων, εβραϊκών κοινοτήτων ή και κατά του εβραϊκού
κράτους, όπως και αν εμφανίζεται».

Όντρει Αζουλάι, Γενική Διευθύντρια της ΟΥΝΕΣΚΟ: «…Είμαστε εδώ για να
θυμόμαστε ότι ο αντισημιτισμός δεν είναι μόνο μία επίθεση κατά του εβραϊκού λαού, είναι
μία επίθεση κατά της ανθρωπότητας. Ο σεβασμός βρίσκεται στο επίκεντρο των
προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού».

*Μετάφραση - στοιχεία από άρθρο στην ιστοσελίδα του WJC, 25.5.2021
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