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En stor lsdlsk familie
Som den eneste organisatoriske politiske representantfor europaiskjodedom, kan Den

Europaiske Jadiske Kongres i drfejre 30 drsfodsekdag Med deltagerstatus i Europarddet

g0r sammenslutningen, der representerer 42 nationale samfund, et stort arbejdefor uduikling

og beuarelse afjodernes religiose, spirituelle, kulturelle og sociale aru.

Af Jens Anders Welsmark Sorensen, Bruxelles

Den Europaiske Jodiske Kongres (EJC) blev dannet i  1986 for

at  g ive de mange nat ionale lodiske samf und i  Europa en fael les

stemme, og t i l ,  pA trods af  kul turel le og histor iske forskel l ighe-

der, at varetage sammenfaldende interesser og udfordringer.

'Vores hovedformAl som paraplyorganisation er at hjelpe
joderne med at  bevare deres f r ihed og deres levemAde. uanset

hvor de bor i  Europa. Vi  er  der for  dem al le,  og iser de seneste

1O Ar er v i  b levet som en stor fami l ien, '  s iger Raya Kalenova,

Som sammenslutningens vicepresident vedkender hun, at  det

er hArdt arbejde, nAr man fra morgen t i l  aften skal representere

42 medlemssamfund, og hjalpe dem med at  bevare deres
jodedom.

'Hvert  land har jo meget forskel l ige jodiske befolkningsgrupper

af  var ierende storrelse,  og med yderst  afv igende t i lhorsforhold

t i l  deres respekt ive reger inger, ' t i l fo jer  Nuno Wahnon Mart ins,

der er EJCs direktor for  EU anl iggender.  Hans pr imere opgave

er at  holde tet  kontakt  t i l  EU-inst i tut ionerne og et  vAgent oje

med, hvad de laver af love og regler.

'Det er en stor udfordr ing,  nAr man har at  gore med 28

forskel l ige pol i t iske kul turer og tenkemAder.  Det er ogsA derfor,

at  v i  arbejder tet  sammen med vores medlemssamf und, for  EU

handler jo ikke bare om Bruxel les el ler  Strasbourg.  Vi  har iser

fokus pA, hvordan vi  som joder kan kombinere vores verdier

med generel le EU beslutninger. 's ,ger han.

Med terrorangrebene i  Par is og Kobenhavn samt st igende po-

l i t iske udfordr inger f ra ekstremistgrupper i  fx Frankr ig,  Belgien,

Grekenland, Ungarn og Hol land, har sammenslutningen mere

end r igel igt  at  se t i l ,

'Det er et  godt sporgsmAl,  om vi  har f lere udfordr inger end

t id l igere,  For joderne har der jo al t id veret  udfordr inger.  Nogen

gange, nAr fo lk omkring mig gAr i  panik,  har jeg lyst  t i l  at  s ige,  at

det skal  de ikke. Men jeg ser ef terhAnden ander ledes pA det,  da

si tuat ionen pludsel ig er blevet meget alvor l ig for  a l le europaere,

Far var vi meget alene med vores udfordringer, og det var som

regel  bare jodernes problem, 's iger Raya Kalenova, Hun mener,

at blandt andet EJC i drevis har pdpeget, at det mAske nok

starter med angreb pdr joderne, men at  det aldr ig stopper der.

'Men ingen har r igt igt  v i l le hore pA os.  Vores president Moshe

Kantor sagde for et  par Ar s iden, og jeg husker hans ord,  at  v i

a l le er europerereJ og at  v i  a l le er i  samme europreiske bAd med

en fal les dest inat ion.  Vi  kan ikke adski l les.  Derfor prover v i  ogsA

at se t ingene med europeiske br i l ler  og ikke kun med jodiske.

Vi er meget bevidste om, at hvad der sker et sted, sker ogsA et

andet, '  pApeger Raya Kalenova.

Folelsen af samhorighed betyder meget for Den Europaiske

Jodiske Kongres, og opstAr der en krisesituation el ler et ekstraor-

dinert problem i et af de nationale samfund, stAr sammenslutningen

hlar med deres erfar ing og ekspert ise -  hvis det al tsa onskes.



'Vores hovedformAl, som

parap I yo rg an i sati o n, e r

at hjalpe joderne bevare

deres frihed og deres leve'

mAde, uanset hvor de bor

i Europa. Vi er der lor dem

alle, og isar de seneste

1 O et et vi blevet som en

stor familien,' siger Vice-

prasident Raya Kalenova.
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'V i  har fx et  prolekt ,  der har med kr isebehandl ing at  gore,  Sa

efter de forferdel ige begivenheder i  Kobenhavn, sA rejste

vores ansvar l ige leder med en gruppe t i l  Danmark med det

samme, ' for te l ler  Raya Kalenova. Efterfolgende f ik hun et

brev f  ra formanden for Det Jodiske Samf und, Dan Rosenberg

Asmussen, hvor i  han udtrykte taknemmel ighed for hjalpen med

at organisere kr isegruppen,

'Men den danske reger ing var ogsA meget imodekommende, og

befolkningen var fantastrsk i  s i tuat ionen. Vores medarbejdere

kom t i lbage og fortal te,  hvor imponeret de var over f@lelsen af ,

at  det te ikke blot  var en jodisk t ragedie,  men en tragedie for

os al le, '  oplyser Raya Kalenova. Sidan var det desvarre ikke i

Bruxel les,  da en bevebnet mand i  ma12014 angreb det lodiske
museum og dr€bte f i re menneske.

'Da vi dagen ef ter lavede et stottearrangement, blev vi ignoreret

af de f leste, der desverre opforte sig som om, at det ikke havde

noget med dem at gore.  Det var chokerende, '  understreger

Nuno Wahnon Mart ins.

Kampen mod ant isemrt isme er ikke overraskende en af  EJCs

pr imere mAlsetnrnger.  Gennem uddannelse, lovgivnrng og

beskyttelse bekempes fenomenet i  a l le dens former.

'Vi  har fx en uformel arbejdsgruppe i  Europa-Par lamentet ,  med

det formAl at  f remme lovgivningen og det pol i t iske arbejde i

kampen mod ant isemit isme, For nyl ig havde vi  et  mode med

deltagelse af  a l le lederne fra de nat ionale samf und, hvor v i  og

par lamentet  havde mul ighed Jor at  hore om deres erfar inger, '

s iger Nuno Wahnon Mart ins,  Sammenslutningen tager indimel-

lem utradi t ionel le midler i  brug, og er ikke bange for at  inddrage

andre befolkningsgrupper i  kampen.

'En af  vores s lagmarker er sdmand bekempelse af  racisme

i {odbold,  da ant isemit isme l rgeledes her er et  stort  problem.

Derfor gor v i  meget for  at  i inde fodboldspi l lere,  der jo normalt

ikke er ser l igt  pol i t isk akt ive,  t i l  at  vare vores representanter, '

iortal ler Raya Kalenova.

Den Ar l ige mindedag 27.1anuar for  Holocaust betyder I igeledes

meget for  Den Europaiske Jodiske Kongres, ikke mindst fordi

dagen i  ho1 grad forbindes med oplysning og uddannelse,

'Det er en stot udlordilng,

nAr man har at gore med

2 8 forskel I i ge po I itiske

kulturet og tankemAderi

siger Nuno Wahnon

Madins, Han er Den

Europaiske Jodiske

Kongres'dhektor for EU

anliggenden
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'Mindedagen er velbesogt,  og hvert  Ar laver v i  et  nyt  hovedtema,

sA al le fAr mulighed for at tanke over, hvad de vi l le have gjort

i  s i tuat ionen. Vi  onsker ikke at  skramme nogen med vores

historier, og vi prover at bevare of renes verdighed,'  siger Raya

Kalenova.

'Vores t i lgang t i l  Holocaust er posit iv i  stedet for negativ.

Fx giver v i  hvert  Ar en pr is t i l  den person, der har den bedste

posi t ive t i lgang t i l  noget sA forferdel igt , '  t i l fo jer  Nuno Wahnon

Mart ins.  I  det  hele taget onsker sammenslutningen f lere posi t ive

histor ier  i  medierne.

'Det hele bl iver 1o nemt meget negatrvt ,  sd ndr der er noget

posi t iv t  at  for te l le,  tager v i  det  t i l  os med kyshAnd. Nogen

gange horer jeg f ra vores prasident, at han bl iver tret af alt id at

bl ive konfronteret med negativ presse, hvori han for det meste

kan lese, at han gAr i  rette med folk. Kan leg ikke fA lov t i l  at

lese, at jeg har veret venl ig og posit iv, '  slutter Raya Kalenova

med et gl imt i  ojet.

Jens Anders Weismark Ssrensen
er dansk journal ist  med base i  Amsterdam. Herf  ra dekker

han Benelux,  Nato,  EU, Sydafr ika og dele af  det  ovr ige

Vesteuropa for t rykte danske medier og Danmarks Radio.
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