ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΣΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ IHRA

Η πρώτη ολομέλεια του IHRA στα πλαίσια της Γερμανικής προεδρίας έλαβε χώρα
διαδικτυακά, λόγω των περιστάσεων, το διάστημα 29 Ιουνίου με 2 Ιουλίου 2020.

Τις δυο πρώτες μέρες έγιναν οι συναντήσεις των επιτροπών και των ομάδων εργασίας,
ενώ τις δυο τελευταίες πραγματοποιήθηκαν οι συσκέψεις της ολομέλειας με τη συμμετοχή
των επικεφαλής των αντιπροσωπειών των 34 κρατών μελών, των χωρών παρατηρητών,
καθώς και των εκπροσώπων των διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΑΣΕ, Συμβούλιο
της Ευρώπης, ΕΕ, κ.ά.). Οι συζητήσεις, που έγιναν υπό τη σκιά του κορονοϊού, εστίασαν
κυρίως στο πως η πανδημία έχει επιφέρει μια παγκόσμια άνοδο του αντισημιτισμού και των
θεωριών συνωμοσίας και στις δυσκολίες στην έρευνα και τη λειτουργία των ερευνητικών
κέντρων, των μουσείων και άλλων χώρων μνήμης.

Στην ολομέλεια παρουσιάστηκαν επίσης δύο σημαντικά κείμενα: η κοινή δήλωση για την
αποκατάσταση συνεργατών των Ναζί, καθώς και ο ορισμός για τις διακρίσεις κατά των
Ρομά. Και τα δυο κείμενα θα υιοθετηθούν στο προσεχές διάστημα. Ακόμη παρουσιάστηκε η
πρωτοβουλία της Γερμανικής προεδρίας για μια Παγκόσμια Ομάδα Εργασίας κατά της
Άρνησης και της Διαστρέβλωσης του Ολοκαυτώματος.

Στη Συνάντηση το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε από το μέλος της επίσημης ελληνικής
αντιπροσωπείας στον IHRA κ. Λεόν Σαλτιέλ, ο οποίος συμμετείχε στις συζητήσεις της
Ακαδημαϊκής Ομάδας Εργασίας και της Επιτροπής για τον Αντισημιτισμό και την Άρνηση
του Ολοκαυτώματος, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο φαινόμενο της αποκατάστασης πρώην
συνεργατών των Ναζί σε αρκετές χώρες. Αυτές οι προσπάθειες είναι αρκετά διαδομένες,
κυρίως σε χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ, και εκτός από το ότι υπονομεύουν την
ιστορική αλήθεια, ενέχουν και τον κίνδυνο ανόδου του εθνικισμού, του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας σε αυτές τις χώρες.

Ακόμα συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από το καρναβάλι του Άαλστ στο Βέλγιο, όπου κάθε
χρόνο παρουσιάζονται άρματα με αντισημιτικό περιεχόμενο, καθώς και οι πολιτικές
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διαφόρων χωρών για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Η επόμενη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη να γίνει στη Λειψία τον Δεκέμβριο του
2020. Η Ελλάδα αναλαμβάνει τα ινία του οργανισμού τον Μάρτιο του 2021.
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