
 

 
 

  האירופב תהיהודי לקהילה יּוְנֶקרקלוד -ז'אןהנציבות האירופית מסר מאת נשיא 

 2016לרגל יום הזיכרון לשואה 

 

 העליתיבימי חיי. מעולם לא  כאלהתרות דעתי שאראה כובלא העליתי מעולם  –" רלהסתידונים י"נ

א את הכיפה. מעולם לא מוטב להחביאולי שיצטרך לומר לחברי הקהילה שלו  בַמְרֵסיישרב  בדעתי

שבתי ספר יהודיים ובתי כנסת יזדקקו לשמירה. מעולם לא העליתי בדעתי אירופה  שיערתי בנפשי

שהגירה לישראל תגיע לשיא של כל הזמנים. שבעים ואחת  חוסר ביטחון כה רב יחושושבה יהודים 

 שנים אחרי שחרור אושוויץ, זהו מצב שאין הדעת סובלת. 

על אורח  –התקפות על כולנו  ודים הןה לקבל זאת, ולא תקבל זאת. התקפות על יהאירופה אינה יכול

מה להתגאות, אך אל לנו לשכוח ביש הרבה אירופה של היום לסובלנות ועל הזהות שלנו. החיינו, על 

על זולתם. ותר שבני אנוש יכולים להמיט בי הנוראיותזוועות ל הייתה עדהאף פעם מנין באנו: אירופה 

גברים,  –של שישה מיליון יהודים  מותםאת היום צייננו בנפשנו, מעמקי ב שוכנתיה הזאת הטרגד

העברית  המילה. ואולם כפי שקלוד לנצמן הסביר פעם, שנגדעושישה מיליון חיים  –נשים וילדים 

 והאחריות של אירופה היא לזכור למען העתיד.  –להזכיר גם לכיבוד המתים פירושה גם לזכור ו

את היבשת מחדש בשעה שבנו נשבעו לקיים א עוד! זו הייתה ההבטחה שאבותינו המייסדים לעולם ל

, מאז אותם ימים אפלים, עשתהעל חורבות מלחמות העולם השנייה ועל אפר השואה. אירופה הזאת 

ו. אלה הם נ: דאגנו לעגן ערכים אירופיים, דמוקרטיה וזכויות יסוד באמנות שלכברת דרך ארוכה

עלינו להגן  ן;נתודבר מושתתים האיחוד שלנו והמוסדות שלנו. ערכים אלה אינם  הםשעלי ותהיסוד

מחובתנו המוסרית ואחריות היסטורית. אנושיות עניין של  זהוקשים.  בזמניםבפרט  –יום  מדיעליהם 

, עלינו במקבילרדיפה דתית ופוליטית. מעריצות ומהזקוקים למקלט, הנמלטים ממלחמה, לעזור לאלה 

 אנטישמיות. בלאומנות ובשנאת הזרים, בגזענות, בקיצוניות, בעמוד נגד העלייה המסוכנת ל

פינה, בין אם בימין  למנוע אנטישמיות, ועלינו להילחם בה בכלבכללותה החברה שלנו מחויבת 

אסלאמיסטים קיצוניים. הנציבות האירופית  הם המסיתים להאו כאשר  ,שמאל הקיצוניב הקיצוני או

למלחמה באנטישמיות, אנחנו  ת: מינינו לאחרונה רכזבמסגרת סמכויותיה ל שביכולתהככ עושה

תיושם  –שנאת זרים באופן כללי יותר בגזענות וב וכן –באנטישמיות  המטפלתמבטיחים כי חקיקה 

פי חוק האיחוד -אסורה כבר על, השואהההכחשת ב גםהוא הדין נכון בכל המדינות החברות. 

אני רוצה שאירופה תהיה בית לכל כראוי.  ומדינות עדיין לא מיישמות אות 15 כי אםהאירופי, 

 הקהילות. 



. כי אירופה שאנחנו דוחיםאנחנו נחושים בדעתנו: לעולם לא עוד! כי אירופה של שנאה היא אירופה 

 ללא יהודים לא תהיה עוד אירופה. 


