ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛ

Στις 1 & 2.6.2022 έγινε στις Βρυξέλλες η Δεύτερη Συνάντηση εργασίας για την εφαρμογή
της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και
την ενίσχυση της εβραϊκής ζωής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC), και
συγκεκριμένα η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Raya Kalenova
και η Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κα Ariella Woitchik, καθώς και εκπρόσωποι των
χωρών μελών της Ε.Ε. και των Εβραϊκών Κοινοτήτων. Εκ μέρους του Ελληνικού Εβραϊσμού
στη σύσκεψη έλαβε μέρος ο Γεν. Γραμματέας του ΚΙΣΕ κ. Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ, ο οποίος
τόνισε ότι ταυτόχρονα με τη μάχη κατά του αντισημιτισμού, στην Ευρώπη οι Εβραίοι θα
πρέπει να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους δικαιώματα προκειμένου και να νοιώθουν,
αλλά και να είναι ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτες. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης
εκπρόσωποι Υπουργείων των μελών κρατών, διεθνών οργανώσεων, μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και ανώτερα στελέχη ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τις εργασίες της Συνάντησης άνοιξε η Συντονίστρια της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού κα Katharina von Schnurbein, η οποία αναφέρθηκε στα προγράμματα και τις
δράσεις της Ε.Ε. για τον αντισημιτισμό και ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. κ. Μαργαρίτης Σχοινάς,
ο οποίος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τόνισε για μία ακόμη φορά την ευρωπαϊκή
δέσμευση για την εξάλειψη του αντισημιτισμού.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη Συνάντηση Εργασίας ήταν και η ανάγκη
εξασφάλισης της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών κατά του αντισημιτισμού προκειμένου να
επιτευχθεί η πλήρης και ολοκληρωμένη εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, συζητήθηκε και η εξάπλωση της αντισημιτικής
ρητορικής και η παραπληροφόρηση στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
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Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για τις ανάγκες της ασφάλειας των Ευρωπαϊκών
Εβραϊκών Κοινοτήτων και τόνισαν τη σπουδαιότητα να δημιουργηθεί μια κοινή μεθοδολογία
καταγραφής αντισημιτικών γεγονότων.

Ο Ophir Revach, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Κρίσης και Ασφάλειας του EJC
(SAAC), συμμετείχε στο πάνελ των ομιλητών για τις ανάγκες της ασφάλειας των Εβραϊκών
Κοινοτήτων ανά τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι σύνεδροι επισκέφθηκαν το Εβραϊκό Μουσείο των
Βρυξελλών και παρακάθησαν σε δείπνο (φωτογραφία).

*Στοιχεία από ιστοσελίδα EJC, 2.6.2022
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