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Βουδαπέστη 5 έως 7 Μαΐου 2013
του ΚΙΣΕ

Αντιπρόεδρος του WJC εξελέγη ο πρόεδρος

Από τις 5 έως τις 7.5.2013 πραγματοποιήθηκαν στη Βουδαπέστη, οι εργασίες της 14ης
Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου (WJC). Το WJCεπέλεξε για φέτος
την Ουγγαρία ως τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης, για να δείξει την αλληλεγγύη του
παγκόσμιου εβραϊσμού στους Εβραίους της χώρας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τελευταία
χρόνια αυξανόμενο αντισημιτισμό.
Στη Συνέλευση συμμετείχαν 500 εκπρόσωποι και
προσκεκλημένοι εβραϊκών κοινοτήτων και οργανισμών από περίπου 100 χώρες. Ο ελληνικός
εβραϊσμός εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, τον οποίο
συνόδευσε ως παρατηρητής ο Δρ Πωλ Χάγουελ.
Σ
τις 5.5.2013 πραγματοποιήθηκε επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου μίλησε και
καλωσόρισε τους Συνέδρους, ο πρόεδρος του ΚΙΣ Ουγγαρίας Πίτερ Φελντμάγιερ, ο οποίος
μίλησε για την ιστορική παράδοση και τις σημερινές ανησυχίες των Εβραίων της
Ουγγαρίας.
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος
είπε πως «Δεν είναι αποδεκτός ο αντισημιτισμός που υπάρχει σήμερα στην Ουγγαρία και
δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε αυτό το ζήτημα». Ο πρόεδρος του WJCαπευθυνόμενος στον
πρωθυπουργό της Ουγγαρίας ζήτησε από την κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για τον
αυξανόμενο αντισημιτισμό, ο οποίος προέρχεται κυρίως από το ακροδεξιό κόμμα Jobbik.
Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν στις 6.5.2013 με ομιλία του υπουργού Εξωτερικών της
Γερμανίας Δρ Γκουίντο Βεστερβέλερ, τον οποίο προσφώνησε ο πρόεδρος του WJCΡόναλντ
Λόντερ και ευχαρίστησε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΚΙΣ Γερμανίας δρ Ντίτερ Γκράουμαν.
Ο υπουργός στην ομιλία του επεσήμανε πως «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση ούτε στο
Βερολίνο, ούτε στη Βουδαπέστη, ούτε οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη ή στον κόσμο...
Εμείς δεσμευόμαστε πως θα προστατέψουμε την εβραϊκή ζωή στις κοινωνίες μας και θα
καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό παγκοσμίως. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις
βαθύτερες αιτίες του αντισημιτισμού». Η ομιλία του κ. Βεστερβέλερ έτυχε ιδιαίτερων
επευφημιών από τους Συνέδρους.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, ο οποίος
αναφέρθηκε στο θέμα του αντισημιτισμού στην Ελλάδα και στις εξελίξεις γύρω από την
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ψήφιση της αντιρατσιστικής νομοθεσίας.
Το κυριότερο θέμα που συζητήθηκε κατά τη Συνέλευση ήταν η εξεύρεση αποτελεσματικών
τρόπων αντιμετώπισης της ανόδου των νεοναζιστικών κομμάτων στην Ευρώπη. Η Γενική
Συνέλευση εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο καλεί την Ουγγαρία «να αναγνωρίσει ότι το Jobbik
και τα παραρτήματά του, "αποτελούν θεμελιώδη απειλή για τη δημοκρατία της Ουγγαρίας"
και πως τώρα πρέπει να δράσει αποτελεσματικά… ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα
για να ενεργοποιηθεί και να επιβληθεί η νομοθεσία, για την προστασία όλων των πολιτών
και των κατοίκων της Ουγγαρίας, ιδίως των ευάλωτων μειονοτήτων, όπως οι Ρομά και οι
Εβραίοι, από βίαιες επιθέσεις, από ρατσιστικό μίσος, από προσβολές και άρνηση του
Ολοκαυτώματος».

Ακολούθησε η διαδικασία των αρχαιρεσιών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Πρόεδρος του WJCεπανεξελέγη για μία ακόμη τετραετία ο Ρόναλντ Λόντερ, πρόεδρος
του Συμβουλίου Διακυβέρνησης εξελέγη ο
Νταβίντ ντε Ρότσιλντ
(Γαλλία), πρόεδρος του Συμβουλίου Πολιτικής του WJCεξελέγη ο πρόεδρος του EJC
Μοσέ Κάντορ
, ταμίας εξελέγη η
Σέλα Σάφρα
(Βραζιλία).
Επίσης εξελέγησαν οι δέκα αντιπρόεδροι του WJC (adpersonam / προσωπικές
υποψηφιότητες). Το Συνέδριο συζήτησε και ψήφισε σειρά καταστατικών αλλαγών που
αφορούν την Εκτελεστική Επιτροπή του WJCμε σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία
της. Στη διαδικασία αυτή ενεργό ρόλο έπαιξε ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ ο οποίος τόνισε τη
σημασία και προώθησε την ιδέα της ένταξης μικρότερων τοπικών Κοινοτήτων στη διοίκηση
του WJC. Οι καινοτομίες της νέας σύνθεσης της Εκτελεστικής Επιτροπής περιλαμβάνουν
την αύξηση του αριθμού των μελών της από 26 σε 50 με την προσθήκη των παρακάτω
ηγετών στη θέση του αντιπροέδρου του WJC: των προέδρων των δώδεκα μεγαλύτερων
εβραϊκών Κοινοτήτων ανά τον κόσμο (ΗΠΑ, Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία, Καναδάς, Αργεντινή,
Γερμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Αυστραλία, Βραζιλία και Νότια Αφρική), ενός επιπλέον
μέλους από κάθε περιφερειακή διοίκηση (Ευρασία, Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Ισραήλ, Βορ.
Αμερική, οι πρόεδροι των οποίων από θέσεως μετείχαν και θα συνεχίσουν να μετέχουν στην
Εκτελεστική Επιτροπή), των προέδρων πέντε μικρότερων εβραϊκών Κοινοτήτων (κατηγορία
όπου εντάσσεται και η Ελλάδα μεταξύ της Τσεχίας, Κιργιστάν, Γεωργίας, και Βενεζουέλας),
και εκπροσώπων τριών διεθνών εβραϊκών οργανισμών (ICJW, WIZO, και ORT).
Επιπροσθέτως, τέσσερις εκπρόσωποι της νεολαίας θα μετέχουν στην Εκτελεστική
Επιτροπή.
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Σε ό,τι αφορά τη σπουδαιότητα της καταστατικής αλλαγής –που επεδίωξε και πέτυχε ο
πρόεδρος του ΚΙΣΕ και αντιπρόεδρος του WJCκ. Δαυίδ Σαλτιέλ- πρέπει να τονιστεί ότι
αυτή δεν αποτελεί μόνον αναγνώριση του έργου του, αλλά και καταξίωση του Ελληνικού
Εβραϊσμού στα πλαίσια του WJC, καθώς η τροποποίηση εξασφαλίζει στο ΚΙΣΕ μια θέση στη
διοίκηση του ανώτατου οργάνου του παγκοσμίου εβραϊσμού.
Της Εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρος του WJCκαι παγίως από θέσεως
μετέχουν οι πρόεδροι του Συμβουλίου Πολιτικής, του Συμβουλίου Διακυβέρνησης, ο ταμίας
και οι πρόεδροι των πέντε περιφερειακών διοικήσεων.
Επίσης ανακοινώθηκε η ίδρυση νέων Επιτροπών του WJCπου θα ασχοληθούν με καίρια
ζητήματα όπως την απόδοση των χαμένων κατά το Ολοκαύτωμα περιουσιών και το
νεοναζισμό στα πλαίσια των πολιτικών κομμάτων.
Οι εργασίες της Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με τελετή αφιερωμένη στη μνήμη των
θυμάτων του Ολοκαυτώματος της Ουγγαρίας, καθώς και με την απόδοση του Βραβείου
«Ναούμ Γκόλντμαν» στον τ. πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Μίκλος Νέμεθ, ο οποίος έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην ασφαλή μετανάστευση των Εβραίων της Ρωσίας.
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