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Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (E.J.C.) κ. Μοσέ Κάντορ εξέφρασε
την ικανοποίησή του γιατί η Ολομέλεια της Βουλής με ευρεία πλειοψηφία διέκοψε την
κρατική χρηματοδότηση προς το νέο-ναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής.
Ο κ.
Κάντορ δήλωσε ότι «Η Δημοκρατία δεν πρέπει να βοηθά μέσω χρηματοδότησης την
καταστροφή της». «Η Χρυσή Αυγή, όπως και άλλα όμοια της πολιτικά κόμματα στην
Ευρώπη, αποτελούν απειλή για τη Δημοκρατία και η διακοπή χρηματοδότησής τους είναι
δημοκρατική αναγκαιότητα. Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο υποδέχεται με ικανοποίηση
αυτή την απόφαση».
«Οι φόροι που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν πρέπει να σπαταλούνται ώστε να
προωθείται η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. Οι Αρχές έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι
το μίσος και η μισαλλοδοξία δεν επιχορηγούνται από το δημόσιο ταμείο» πρόσθεσε ο κ.
Κάντορ.

Η τροπολογία που ψηφίστηκε αργά την Τρίτη, η οποία υπερψηφίστηκε από 235 βουλευτές
από το σύνολο των 300, παγώνει τη χρηματοδότηση για τα κόμματα των οποίων η ηγεσία
έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική ή τρομοκρατική οργάνωση.
«Ελπίζω ότι αυτό το παράδειγμα θα ακολουθηθεί και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως
συμβαίνει με το κόμμα Jobbik στην Ουγγαρία και το κόμμα Svodoba στην Ουκρανία»,
δήλωσε ο κ. Κάντορ. «Αυτή η ψηφοφορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι μέρος ενός
γενναίου αγώνα ενάντια στην άνοδο του νέο-ναζισμού στη Ευρώπη και αυτή η δυναμική
πρέπει να διατηρηθεί στην Ελλάδα και αλλού. Χρειάζονται και οι Δημοκρατίες προστασία
από την κακοποίηση».

Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο,
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013
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