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Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο (EJC)
καλεί επειγόντως τους Ευρωπαίους ηγέτες να τηρήσουν τη δέσμευσή τους προς τις
αρχές των Συμφωνιών του Όσλο.

****

Μόνο μία συμφωνία κατόπιν διαπραγματεύσεων μπορεί να αποφέρει τη διαρκή
ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
Η μονομερής δράση απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή και την ελπίδα για
ένα ειρηνικό μέλλον.
**** Μαζί με εκατομμύρια Ευρωπαίους, το Ε.Ε.Σ. τάσσεται
υπέρ του διακανονισμού της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής διένεξης μέσω διαπραγματεύσεων
για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών. Στις προσεχείς ημέρες, τα ευρωπαϊκά κράτη
θα κληθούν να αναγνωρίσουν ένα μονομερώς διακηρυχθέν Παλαιστινιακό κράτος. Μία
τέτοια διακήρυξη θα ήταν αντίθετη σε υπογεγραμμένες συμφωνίες, νομικές δεσμεύσεις και
επίσημες δηλώσεις και θα μπορούσε να καταλήξει σε όξυνση της διένεξης παρά σε ειρήνη.
Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ε.Ε.Σ
επικοινώνησε, μεταξύ άλλων, με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ισπανία, τη
Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και
όλοι συμφωνούν ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ο μόνος εφαρμόσιμος τρόπος για την
επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι μονομερή βήματα θα
έβλαπταν την ειρηνευτική διαδικασία.

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή ζητείται η δύναμη και ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης.
Αυτή είναι η στιγμή να τηρηθούν οι επίπονα επιτευχθείσες συμφωνίες των τελευταίων
είκοσι ετών που παρέχουν τα θεμέλια μιας ειρηνικής λύσης. Οι Συμφωνίες του Όσλο, στις
οποίες συμμετείχε και τις οποίες υπέγραψε, μεταξύ άλλων, η Ε.Ε., στο Άρθρο 31 ορίζουν
ότι: «Καμία από τις δύο πλευρές δεν θα ξεκινήσει ή αναλάβει δράση που θα αλλάξει το
καθεστώς της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, ενόσω εκκρεμεί διαπραγμάτευση
για το μόνιμο καθεστώς».

Αυτή δεν είναι η στιγμή για να δράσουμε εκτός των ορίων των διεθνών συμφωνιών
ή να καλλιεργούμε προσδοκίες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικές
συνέπειες για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, καθώς και για την ευρύτερη
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περιοχή.

Αυτή την εβδομάδα η προσοχή όλου του κόσμου θα είναι στραμμένη στην Ευρώπη.
Το Ε.Ε.Σ καλεί την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, χρησιμοποιώντας την ξεχωριστή θέση
που κατέχει στα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και τον ιστορικό ρόλο που έχει
διαδραματίσει στη Μέση Ανατολή, να κρατήσει την ειρηνευτική διαδικασία ζωντανή
και να διατηρήσει την ελπίδα μεταξύ εκείνων που ελπίζουν σ΄ ένα ειρηνικό μέλλον
.

(
Ανακοίνωση
του
E.J.C.
στην
“International Herald Tribune”, 21.9.2011)
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