
בריגה השתתפו מאות בני אדם בטקס לזכרם של: ערן סיקורל

ע''אזרחי לטביה שלחמו לצד הנאצים במלחמה, אס-חללי אס

רובם לטבים ממוצא רוסי ואלה, מולם הפגינו עשרות. השניה

ואיתנו. החזיקו בידיים תמונות של ניצולי מחנות הרצח של הנאצים

.מנהל מכון ויזנטל, אפרים זורוף, על קו הטלפון צייד הנאצים

?נכון, אתה היית אתמול בהפגנה הזאת. שלום לך

דבר. אני השתתפתי בהפגנה ונכחתי במצעד. כן: ר אפרים זורוף''ד

הצועדים, כי למעשה! ומאד עצוב. אני חייב לציין, די מזעזע

התומכים במצעד הזה בעצם ניסו ליצור את האשליה שמדובר

בלוחמי חופש ולא אלה שלמעשה לחמו ביחד עם כוחות הרייך

.ע השניה''השלישי לניצחון גרמניה במלחמה

מה מכון ויזנטל יכול לעשות כדי להתמודד עם: ערן סיקורל

אנחנו מדברים על מדינה שמבקשת להיות מקובלת? התופעה הזו

השעה הבינלאומית
17/03/2010
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רשת ב

:מנהל מכון ויזנטל, ר אפרים זורוף''ד
התומכים במצעד בריגה ניסו ליצור את

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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או לפחות מנסה לעשות את, באיחוד האירופי, בקהילה הבינלאומית

.המאמצים שהיא עושה להתקבל כאחת מתוך שורה של מדינות

שמשהו לא טוב, מה עושים כדי לשכנע את הקהילה הבינלאומית

?קורה שם בכל מה שקשור בניסיון להנציח את זכרם של הנאצים

אני השתתפתי במשך יומיים בכנס שהיה מיועד: ר אפרים זורוף''ד

שמנסה, כנס של מומחים בנושא שואה. לטפל בדיוק בבעיה הזאת

לארגן מעין חזית או ארגון שיטפל בכל הבעיות של הכחשת

שהיא למעשה בעיה הרבה יותר חמורה, השואה ועיוות השואה

שבעצם פחות או יותר נכשלה, היום מאשר הכחשת השואה

.כתנועה

אתם, קולות המתנגדים? קולך נשמע, בהפגנה אתמול:  ערן סיקורל

,מולכם היו כמה מאות של תומכי הנאצים, הייתם כמה עשרות

,נגד הנאציזם, קולות המחאה שלכם נגד הפאשיזם, הקול שלכם

?התקשורת המקומית בכלל הביאה אותם

היא דיווחה די בפרוטרוט והביאה. בהחלט, כן: ר אפרים זורוף''ד

את השלטים, צילמה גם את המפגינים. את הדעות שלנו גם

אני חייב לציין שהבעיה המרכזית היא.. אבל חלק מהבעיה. שלהם

מתחת לרדאר של, אפשר להגיד, שלמעשה כל זה בעצם קורה

והאיחוד האירופי בכלל לא מתייחס לזה וזה. האיחוד האירופי

חלק מתופעה הרבה יותר רצינית שמאד נפוצה בארצות
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מנהלות מבצע לנסות להשיג הכרה שפשעי הקומוניזם הם רעים

וזה מתבטא בדבר שנקרא הצהרת. באותה מדה כמו הנאציזם

ובעצם קורה או בעצם טוען, שנוסח לפני בערך שנה וחצי, פראג

אלא אם כן היא תכיר, שאירופה לעולם לא תהיה מאוחדת

ויש גם צעדים פרקטיים, במורשת המשותפת של נאציזם וקומוניזם

 כיום זיכרון לכל קרבנות-23.8לציין את ה, למשל. שהיא מציעה

,גם הנאציזם וגם הקומוניזם, אומרת-זאת, משטרים טוטאליטריים

כי מי, כמובן שהצעד הבא אחרי זה זה לבטל את יום השואה

יותר, אם יש יום זיכרון יותר פלורליסטי, צריך את יום השואה

אני חייב לציין שלדעתי אין מספיק מודעות''. וכו'' אוניברסלי וכו

לסכנה שהיוזה, בצפון אמריקה, ב''באיחוד האירופי ובטח לא בארה

.הזאת בעצם מהווה

.וההפגנה אתמול בריגה באמת ממחישה את זה:  ערן סיקורל

תודה רבה, צייד הנאצים, מנהל מכון ויזנטל, ר אפרים זורוף''הד

.לך על הדברים האלה

.תודה רבה לכם: ר אפרים זורוף''ד
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