ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Νέες στρατηγικές για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στα σχολεία της Ιταλίας
παρουσιάστηκαν στον Ιταλό Υπουργό Παιδείας Πατρίτζιο Μπιάνκι.

«Ευγνωμονώ τον Υπουργό για την ευαισθησία του, σε αυτά τα θέματα υπάρχει σύμπνοια
απόψεων», δήλωσε στο Προεδρείο του Υπουργικού Συμβουλίου η καθηγήτρια Μιλένα
Σαντερίνι, αρμόδια συντονίστρια της χώρας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

«Είναι επίσης σημαντικό ότι το νέο στάδιο αυτής της στρατηγικής που παρουσιάστηκε
στην Κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει από τα σχολεία, τα οποία
αποτελούν σημαντικό πυλώνα για την οικοδόμηση της κοινωνίας του μέλλοντος», δήλωσε ο
κ. Μπιάνκι, που είναι υπέρμαχος αυτής της πρωτοβουλίας.

Οι στρατηγικές συντάχθηκαν με την συμβολή ομάδας ειδικών που είχαν ως κατευθυντήρια
γραμμή τον ορισμό του αντισημιτισμού του IHRA και τις διαφορετικές μορφές του
σύγχρονου αντισημιτισμού στις οποίες περιλαμβάνονται το παραδοσιακό μίσος κατά των
Εβραίων, το νεοναζιστικό και νεοφασιστικό μίσος, η άρνηση του Ολοκαυτώματος και ο
αντισημιτισμός που σχετίζεται με το Ισραήλ.

Ευελπιστούμε να δημιουργηθούν τα εκπαιδευτικά μέσα που θα συμβάλουν στην κατανόηση
του εβραϊκού πολιτισμού και της εβραϊκής ιστορίας. Οι στρατηγικές επισημαίνουν γεγονότα
που δεν είναι ευρέως γνωστά «όπως η κοινωνική και πολιτισμική συνεισφορά των Εβραίων
της Ευρώπης διαχρονικά, οι συνθήκες διαβίωσής τους, καθώς και η παρουσία και η
ενσωμάτωσή τους στον πληθυσμό στις διάφορες περιοχές της Ιταλίας».

Ο στόχος της νέας στρατηγικής είναι σαφής: η αντιμετώπιση του αντισημιτισμού αφορά
όλη την κοινωνία, χωρίς καμία εξαίρεση. Συνεπώς πρέπει να ληφθούν μέτρα. «Λόγω των
ιστορικών, πολιτικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των άλλων μορφών
διακρίσεων και της μοναδικότητας του Ολοκαυτώματος, οι στρατηγικές αυτές είναι
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ιδιαίτερα σημαντικές για το κοινωνικό σύνολο», δήλωσε η καθηγήτρια Σαντερίνι. Η
αντιμετώπιση του αντισημιτισμού είναι μία πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη
συμμετοχή «όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλαδή των μαθητών, των
φοιτητών, την καθηγητών, των οικογενειών και του προσωπικού».

Ο Υπουργός Παιδείας Μπιάνκι συμφώνησε: «Είναι επιτακτική ανάγκη να ανταποκριθούμε
στην πρόκληση της διάσωσης της μνήμης του Ολοκαυτώματος, καθώς και της διδασκαλίας
του». Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, οι στρατηγικές αυτές είναι «ένα σημαντικό βήμα για
μια κοινή δέσμευση και ένα νέο διδακτικό μέσο για την εκπαιδευτική κοινότητα». Είναι μία
πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε με σκοπό την «ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς ώστε σε
ό,τι αφορά τον αντισημιτισμό η κοινωνία στο σύνολό της να αφομοιώσει τις αξίες που μας
δίδαξε το Ολοκαύτωμα και αυτές είναι η ειρήνη, η ισότητα και ο σεβασμός της αξιοπρέπειας
όλων των ανθρώπων, καθώς και των αξιών της κοινωνικής συνύπαρξης».

Η παρουσίαση της στρατηγικής έγινε επίσης από τον πρόεδρο του ΚΙΣ Ιταλίας, τον
επικεφαλής του Τμήματος για την εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα του υπουργείου
Παιδείας, τον διευθυντή του ODIHR, τον επικεφαλής της Ιταλικής αντιπροσωπείας στον
IHRA και άλλους φορείς.

*Μετάφραση από άρθρο στην ιστοσελίδα του EJC, 30.11.2021
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