ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Την 1 και 2 Οκτωβρίου 2015 έγινε στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
πρώτη Ετήσια Συνάντηση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα με θέμα «Ανεκτικότητα και
Σεβασμός: Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας το αντισημιτικό και το
αντιμουσουλμανικό μίσος στην Ευρώπη»
. Η συνάντηση αποτέλεσε πρωτοβουλία και συνδιοργάνωση του πρώτου Αντιπροέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς και της Επιτρόπου Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Βέρα Γιουροβά.

Περισσότεροι από 200 αξιωματούχοι –υπουργοί, ευρωβουλευτές, διπλωμάτες,
εκπρόσωποι ΜΚΟ, καθώς και εκπρόσωποι εβραϊκών και μουσουλμανικών φορέων- έλαβαν
μέρος στο Συνέδριο και μίλησαν για τις νέες προκλήσεις και τα προβλήματα των
θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, σε συνέχεια
της εξάπλωσης του φανατισμού και του εξτρεμισμού. Κοινή συνισταμένη των εισηγήσεων
ήταν ότι η ρατσιστική βία ξεκινά από την άγνοια, που γεννά το φόβο, και πως ο μόνος
τρόπος για την αντιμετώπισή της είναι η παιδεία και η κατάλληλα εκσυγχρονισμένη
νομοθεσία.

Ο εβραϊκός κόσμος έδωσε ένα δυναμικό παρόν με εκπροσώπους διεθνών και ευρωπαϊκών
φορέων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του EJC Μοσέ Κάντορ και ο πρόεδρος του ΚΙΣ
Γαλλίας Ροζέ Κουκιερμάν, καθώς και εκπρόσωποι του WJC. Εκ μέρους του Ελληνικού
Εβραϊσμού παρέστη στο Συνέδριο ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΙΣΕ κ. Μωϋσής Κωνσταντίνης.

Εκ μέρους της Ελλάδας στο Συνέδριο έλαβε μέρος η προϊσταμένη του Ιστορικού και
Διπλωματικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών κα Φωτεινή Τομαή, η οποία είχε
συνάντηση με τον κ. Τίμερμανς (φωτογραφία).

Στα αποτελέσματα του Συνεδρίου σημαντική ήταν η εξαγγελία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προγραμματίζει τον διορισμό Ειδικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση του
Αντισημιτισμού.
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Δείτε παρακάτω πληθώρα ενδιαφέροντος υλικού, αναφορών, ομιλιών,
αναρτήσεων και βίντεο:

- &Iota;&Sigma;&Tau;&Omicron;&Tau;&Omicron;&Pi;&Omicron;&Sigma;&nbsp;&Sig
ma;&Upsilon;&Nu;&Epsilon;&Delta;&Rho;&Iota;&Omicron;&Upsilon;

- &Sigma;&Upsilon;&Mu;&Pi;&Epsilon;&Rho;&Alpha;&Sigma;&Mu;&Alpha;&Tau;&Alp
ha; &Sigma;&Upsilon;&Nu;&Epsilon;&Delta;&Rho;&Iota;&Omicron;&Upsilon;
“Tolerance and Respect: Preventing and Combating anti-Semitic and anti-Muslim hatred
in Europe”

- Ιστότοποι Εβραϊκών Οργανισμών: EJC / WJC /
CRIF
/
ADL
- &Omicron;&Mu;&Iota;&Lambda;&Iota;&Alpha;
&Phi;&rho;&alpha;&nu;&sigmaf;
&Tau;&Iota;&Mu;&Epsilon;&Rho;&Mu;&Alpha;&Nu;&Sigm
a;
* FRA : &Epsilon;&Kappa;&Theta;&Epsilon;&Sigma;&Eta; &Gamma;&Iota;&Alpha;
&Tau;&Omicron;&Nu;
&Alpha;&Nu;&Tau;&Iota;&Sigma;&Eta;&Mu;&Iota;&Tau;&Iota;&Sigma;&Mu;&Omicron;
&Sigma;&Tau;&Eta;&Nu; &Epsilon;&Upsilon;&Rho;&Omega;&Pi;&Eta; 2004 - 2014

* FRA: PAPER TO ANNUAL COLLOQUIUM
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