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COMUNICAT 
 

Urmare a participării la a 13-a Adunare Generală a Congresului Mondial Evreiesc 

(WJC), Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a organizat, în data de 6 februarie 

a.c., la Sinagoga Mare din Bucureşti,  o reuniune de informare a membrilor comunităţii (au 

participat peste 300 de pesoane, evrei şi ne-evrei) despre lucrările Adunării Generale a WJC, 

la care au participat circa 500 de persoane, reprezentând 90 de comunităţi evreieşti din 62 de 

ţări.  

Prezentarea  susţinută de  către Preşedintele FCER, Dr. Aurel Vainer, a cuprins: 

• Subiectele de maximă actualitate pentru Statul Israel şi pentru evreii din 

întreaga lume: solidaritatea cu Israelul, inclusiv – cu riposta declanşată 

împotriva Hamas, în Gaza, pentru apărarea securităţii vieţii cetăţenilor statului 

evreu suveran; nevoia de dezvoltare a alianţelor cu Organizaţii Non-

guvermanentale, Clerul, cu  factori de influenţă a opiniei publice. De 

asemenea realizarea de acţiuni pentru strângerea legăturilor între comunităţi 

evreieşti din ţări limitrofe; impactul situaţiei din Gaza asupra Israelului şi a 

Diasporei; înarmarea nucleară a Iranului – ameninţare pentru umanitate, 

poziţie la care aderă multe ţări arabe. Diferite ţări ale lumii, printre care şi 

România, au fost solicitate să acţioneze împotriva intenţiei Iranului de a 

distruge Israelul.  

• Un alt punct extrem de important l-a constituit prezentarea rezoluţiilor 

privind: 

o  Conferinţa Internaţională a O.N.U. împotriva Rasismului, programată 

a avea loc la  Geneva,  în aprilie 2009, supranumită Durban II. S-au 

exprimat temeri că va avea aceeaşi finalitate ca şi precedenta, de la 

Durban (Africa de Sud), care a fost marcată de violente atitudini 

antisemite şi antiisraeliene. 

o Grava afectare a relaţiilor dintre Biserica Catolică şi iudaism, prin 

revocarea excomunicării Episcopului Richard Williamson, care, în 
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repetate rânduri, a manifestat atitudini antisemite şi de negare a 

Holocaustului. 

• Problema antisemitismului în lume a fost una din temele centrale ale 

dezbaterilor. „M-au marcat prezentările făcute de reprezentanţi ai 

comunităţilor din Venezuela şi Turcia. Discursurile preşedintelui şi 

ministrului de externe ai Venezuelei  mi-au amintit de anii hitlerismului şi ai 

stalinismului. Am fost mâhnit să constat că o ţară ca Turcia, până nu demult 

prietenă a Israelului, a devenit o ţară cu manifestări antisemite, în care 

proliferează sloganuri de tristă amintire de tipul «nu cumpăraţi de la 

magazinele evreieşti!» ş.a. Nu putem fi pasivi faţă de asemenea manifestări 

antisemite. Consider că profanarea Cimitirului Evreiesc din Şos. Giurgiului 

este un act antisemit de tip terorist şi cât de curând vom readuce această 

problemă în atenţia forurilor în drept”, a accentuat vorbitorul.  

• Alegerea noii conduceri a C.M.E. a fost un alt punct pe ordinea de zi. 

Preşedinte a fost reales Ronald Lauder, printre vicepreşedinţi a fost ales 

Moshe Kantor, secretar general a fost reales Michael Schneider. „Domnul 

Schneider m-a asigurat că, oricând vom avea nevoie, va răspunde solicitărilor 

comunităţii noastre”, a subliniat dr. Aurel Vainer. Cu acelaşi prilej, a fost 

adoptat noul statut al C.M.E. 

De asemenea, în cadrul acestei Adunări publice, Preşedintele Federaţiei 

Comunităţilor Evreieşti din România  a facut o scurtă prezentare referitoare la participarea 

la reuniunea Fondului European Evreiesc. Faptul pozitiv că F.E.E., relativ tânăr, a susţinut 

financiar un important număr de proiecte culturale, de educaţie iudaică, leadership pentru 

evreii europeni, şi are în vedere pentru anul în curs realizarea altora. Am reţinut: proiecte 

privind sprijinul acordat refugiaţilor evrei din ţări arabe; Festivalul Filmului Evreiesc la 

Copenhaga; un Seminar de educaţie iudaică a tineretului evreu din Portugalia. Semnificativă 

este atenţia acordată unei comunităţi cu 1000 de membri, cum este Portugalia, gândindu-mă 

la diminuarea numărului evreilor din România. Participarea noastră la întâlnire a însemnat şi 

o reluare a contactelor F.C.E.R. cu această importantă organizaţie evreiască europeană, mai 

cu seamă în contextul dificultăţilor financiare ale lumii de azi. Cu această ocazie, am depus 
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un proiect de finanţare a unui seminar de educaţie iudaică, „Siha”, cu participare din 

România şi comunităţi evreieşti din ţări limitrofe. 

 În încheierea Adunării Publice de la Sinagoga Mare, s-a adoptat o Declaraţie de 

solidaritate cu Israelul, de raliere la protestul faţă de Durban II şi faţă de ridicarea 

excomunicării de către Vatican a episcopului Richard Williamson. 

În zilele imediat următoare Adunării publice din 6 februarie a.c., conducerea 

Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, prezentând informaţii privind a 13-a 

Adunare Generală a Congresului Mondial Evreiesc,  a solicitat sprijin privind cele două 

rezoluţii mai sus menţionate. Scrisoarea a fost adresată Preşidenţiei şi Guvernului României, 

altor înalte Autorităţi ale statului, Cultelor religioase din România şi Organizaţiilor 

minorităţilor naţionale. 

 

 

 

Preşedinte, 

Dr. Aurel Vainer - Deputat 


