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WJC , 3.8.2021, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ : Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο (WJC) χαιρέτισε τον
διορισμό της Δρος Ντέμπορα Λίπσταντ ως απεσταλμένης των ΗΠΑ για τον αντισημιτισμό,
με τον βαθμό της πρέσβεως, καθώς ο αντισημιτισμός -η αρχαιότερη μορφή μίσους στον
κόσμο- συνεχίζει να αυξάνεται σε όλο τον πλανήτη.

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν και ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν δεν θα μπορούσαν να βρουν
κανένα καταλληλότερο άτομο από τη Δρα Ντέμπορα Λίπσταντ, μια καταξιωμένη ιστορικό
του Ολοκαυτώματος, για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων», είπε ο Πρόεδρος
του WJC Ρόναλντ Σ. Λόντερ. «Στη θέση αυτή θα προσφέρει τη βαθιά γνώση της για τον
αντισημιτισμό και την πραγματική εμπειρία της. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο οι εβραϊκές
κοινότητες παγκοσμίως θα ωφεληθούν από τον διορισμό της. Το αποδεδειγμένο θάρρος της
να αντιμετωπίσει τους αντισημίτες και τους αρνητές του Ολοκαυτώματος από όλο το
πολιτικό φάσμα, την καθιστά το ιδανικό άτομο για να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες
Πολιτείες στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο».

Ο Πρέσβης Λόντερ επίσης είπε: «Το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο προσβλέπει με
ενθουσιασμό στη συνέχιση της στενής συνεργασίας μας με το Γραφείο του Ειδικού
Απεσταλμένου», ενώ πρόσθεσε ότι «Η Δρ. Λίπσταντ, μακροχρόνια φίλη του Παγκόσμιου
Εβραϊκού Συνεδρίου, θα είναι μια εξαιρετική συνεργάτης για τα κυβερνητικά στελέχη που
δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού, και το Παγκόσμιο Εβραϊκό
Συνέδριο με ευχαρίστηση θα την καλωσορίσει στην επόμενη συνάντησή μας των Ειδικών
Απεσταλμένων και Συντονιστών για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού».

Η Λίπσταντ ήταν η κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση του WJC και της Διεθνούς
Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στη Γενεύη, τον Απρίλιο του 2015, για τον εορτασμό των
70 χρόνων από την απελευθέρωση των ναζιστικών στρατοπέδων θανάτου.

Μια πολυγραφότατη συγγραφέας, η Λίπσταντ είναι ευρέως γνωστή για τη δικαστική νίκη
της στην υπόθεση-ορόσημο κατά του αρνητή του Ολοκαυτώματος Ντέιβιντ Ίρβινγκ. Είναι η
Καθηγήτρια της Σύγχρονης Εβραϊκής Ιστορίας και Σπουδών του Ολοκαυτώματος στο
Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα.
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Πέρυσι, το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναβάθμισε τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου για τον
αντισημιτισμό σε επίπεδο Πρέσβη, δίνοντας στη θέση μεγαλύτερη χρηματοδότηση και
ευκολότερη πρόσβαση στον Υπουργό Εξωτερικών και στον Πρόεδρο.

Το φόρουμ των Ειδικών Απεσταλμένων & Συντονιστών για την Καταπολέμηση του
Αντισημιτισμού του WJC (SECCA) περιλαμβάνει αξιωματούχους που τους έχει ανατεθεί η
καταπολέμηση του αντισημιτισμού στις εκλογικές τους περιφέρειες, συμμετέχοντες από
δεκάδες χώρες, καθώς και από διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
Διεθνής Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA) και ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός
και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών UNESCO.

Πηγή: Ιστοσελίδα WJC, 3.8.2021, WJC welcomes appointment of scholar Deborah Lipstadt
as U.S. Antisemitism Envoy.
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