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ΗΠΑ

Στις 23 Δεκεμβρίου 2009, ο Ραββίνος Άντριου Μπέικερ, Διευθυντής της Αμερικανικής
Εβραϊκής Επιτροπής, τοποθετήθηκε ξανά στη θέση του Προσωπικού Αντιπροσώπου για την
Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία
στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Ο διεθνής κυβερνητικός αυτός οργανισμός περιλαμβάνει 56 μέλη στα
οποία συγκαταλέγονται όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο νέος Πρόεδρος του ΟΑΣΕ, Κανάτ Σαουνταμπάγιεφ, υπουργός Εξωτερικών του
Καζακστάν, που έκανε τη σχετική ανακοίνωση, μίλησε με κολακευτικά σχόλια για το
σημαντικό έργο που επιτέλεσε ο Μπέικερ από τότε που τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σε
αυτήν τη θέση, τον περασμένο Ιανουάριο.
Κατά τη διάρκεια του 2009, ο Μπέικερ ταξίδεψε ως εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ σε όλη την
Ευρώπη και συνέταξε πλήθος λεπτομερών αναφορών σχετικά με τον αντισημιτισμό στη
Βοσνία, στην Ουγγαρία, στη Λεττονία, στη Ρουμανία, στη Σλοβακία και στην Ισπανία.
«Η εμπιστοσύνη που επέδειξε ο ΟΑΣΕ στο πρόσωπο του Άντριου Μπέικερ είναι πολύ
σημαντική για όλους εκείνους που ελπίζουν στο χτίσιμο ενός κόσμου πιο ειρηνικού, όπου θα
έχουν εκλείψει ο αντισημιτισμός και κάθε άλλη μορφή μίσους», είπε ο Ντέιβιντ Χάρις,
Διευθυντής της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής. «Εμείς, στην Αμερικανική Εβραϊκή
Επιτροπή, είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για την αναγνώριση και την ευκαιρία που δίνεται
στον Άντριου Μπέικερ να μεσολαβεί, σε κυβερνητικό επίπεδο, και να συμβάλει, έτσι, στην
καταπολέμηση του αρχαιότερου μίσους στον κόσμο, του αντισημιτισμού».
Ο Ραββίνος Μπέικερ συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με κυβερνήσεις και εβραϊκές
κοινότητες σε όλη την Ευρώπη για να προωθήσει τη μάχη ενάντια στον αντισημιτισμό. Έχει
απευθύνει ομιλίες σε σεμινάρια του ΟΑΣΕ και έχει ασχοληθεί εκτενώς με ένα πρόγραμμα
χρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό, που αφορά στη θέσπιση αποτελεσματικής
νομοθεσίας για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού.
(
AJC
, 23.12.2009)
ΑΥΣΤΡΙΑ
Στις 22.12.09 η κυβέρνηση της Αυστρίας αποφάσισε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 28,5
εκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των εβραϊκών νεκροταφείων της χώρας τα
οποία βρίσκονται σε άθλια κατάσταση για παραπάνω από έξι δεκαετίες, από το τέλος της
βίαιης ναζιστικής εποχής. Η αναγγελία, της οποίας είχε προηγηθεί συνάντηση υψηλού
επιπέδου στην καγκελαρία, ήρθε ύστερα από πολυετή πικρία και άοκνες προσπάθειες από

1/2

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

την πλευρά των εβραϊκών οργανισμών.

(Haaretz, 23.12.2009)

ΙΣΡΑΗΛ
Το Ισραήλ ζητεί από το Βατικανό να ανοιχθούν τα εκκλησιαστικά αρχεία που αφορούν τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το αίτημα αυτό ήρθε ύστερα από την απόφαση του Πάπα Βενέδικτου
να επανέλθει το ζήτημα της αγιοποίησης του Πάπα Πίου του Ζ΄ ο οποίος έχει κατηγορηθεί
για την αδράνειά του και τη μη ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας για τη διάσωση
Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιγκάλ Παλμόρ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο
Τύπου ότι η υποψηφιότητα για αγιοποίηση του Πάπα Πίου του Ζ΄ δεν επηρεάζει το Ισραήλ
αλλά την Καθολική Εκκλησία. Ωστόσο, είπε, το άνοιγμα των αρχείων είναι σημαντικό διότι
πρέπει να επιτραπεί στους ιστορικούς να κρίνουν τις ενέργειες του Πάπα κατά τη διάρκεια
του Πολέμου.
(AFP, EJC, 21.12.2009)
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