ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

Στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2012 έλαβε χώρα στη Βαρσοβία το Συνέδριο ενάντια στον
Ρατσισμό, τη Μισαλλοδοξία και την Ξενοφοβία που διοργανώθηκε από το “Kantor Center for
the Study of Contemporary European Jewry” του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, το “Ze'ev
Vered Desk for the Study of Tolerance and Intolerance in the Middle East”, την Οργάνωση
“Never Again” και το Ινστιτούτο Ιστορίας της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών.
Θέμα
«Le regard del' autre (J. P. Sartre) - Οριοθετώντας τα Όρια της Ανοχής: Εβραϊκές Κοινότητες
που αντιμετωπίζουν Αντισημιτισμό και Ξενοφοβία».
Τις εργασίες παρακολούθησε εκ μέρους του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος η
γεν. γραμματέας κα Ντόνα–Λίλιαν Καπόν.
Ο ευρύς αριθμός των συμμετεχόντων από τα τέσσερα άκρα της γης, το υψηλό επίπεδο των
συμμετεχόντων και η ποικιλία των θεμάτων που παρουσίασαν οι εισηγητές είχαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.
Για την Ελλάδα και το φαινόμενο της ραγδαίας ανόδου της Χρυσής Αυγής μίλησε η Dr.
Michal Navoth από το Ισραήλ. Η ομιλία της είχε τίτλο “Έλλειψη Ανοχής στην Πολιτική – Οι
Ελληνικές Εκλογές 2012”. Το ακροατήριο έδειξε ενδιαφέρον για την πολιτική κατάσταση
στην Ελλάδα, απευθύνοντας ερωτήσεις στην κα Καπόν, η οποία και έδωσε πρόσθετες
πληροφορίες και διευκρινίσεις γύρω από τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες που συνέβαλαν
στην είσοδο ενός ακραίου κόμματος στη Βουλή των Ελλήνων, με εκλογή σημαντικού
αριθμού βουλευτών.
Η τελευταία συνεδρία ήταν αφιερωμένη στις μεθόδους που εφαρμόζουν ή προτείνουν οι
εβραϊκές Κοινότητες για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του ρατσιστικού λόγου και
την έλλειψη ανοχής. Οι παρουσιαστές μίλησαν για τις εμπειρίες τους και τις επιτυχίες που
είχαν σ' αυτή τη δύσκολη πορεία που ακολουθούν εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Ένα
ερώτημα που ερχόταν και επανερχόταν ήταν το πόσο αποτελεσματικά ήταν μέχρι τώρα τα
μέτρα και πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε στην ενατένιση του μέλλοντος που όμως
δεν έλαβε συγκεκριμένη απάντηση.
Η καθηγήτρια Ντίνα Ποράτ, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κάντορ, κλείνοντας την τόσο
ενδιαφέρουσα διημερίδα, έδωσε την ευκαιρία στην κα Καπόν να κάνει μια πρόταση σχετικά
με τον διεθνώς καθιερωμένο όρο «tolerance – ανοχή». Αυτή είναι να αντικατασταθεί με τον
όρο «brotherhood – αδελφοσύνη» ή «togetherness – συνύπαρξη» για το λόγο ότι οι
παραπάνω όροι χαρακτηρίζουν σωστότερα τη σχέση των ανθρώπων, ανεξαρτήτως
θρησκείας, φυλής ή χρώματος και την τοποθετούν σε ένα πλαίσιο ισότητας μεταξύ τους.
Η πρόταση έγινε αφορμή για ευρεία συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων και απέκτησε
πολλούς υποστηρικτές.
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